
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Grażynę Sztark i Piotra Zientarskiego 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-

Rostowskiego 

W związku z otrzymanym stanowiskiem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie utwo-

rzenia nowych podstref specjalnych stref ekonomicznych w Szczecinie zwracamy się z prośbą o ponowne 

przeanalizowanie możliwości rozbudowania SSE w Szczecinie. 

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego z zaniepokojeniem przyjął informację o negatywnym zao-

piniowaniu przez Ministerstwo Finansów wniosków o rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych w 

Szczecinie. Szczególne kontrowersje budzi argumentacja ministra finansów wskazująca na zbyt niski poziom 

bezrobocia. Według danych GUS stopa bezrobocia w Szczecinie wynosiła w końcu marca br. 11,7% (20,4 

tys. bezrobotnych) i należy do trzech najwyższych wśród miast wojewódzkich w Polsce. 

Brak decyzji o utworzeniu podstref powoduje, że regiony, które nie mają na swoim terenie spółek zarzą-

dzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, są postawione w warunkach nierównej i nieuczciwej konku-

rencji. Taka sytuacja powoduje dysproporcje w rozwoju poszczególnych województw i ma szczególnie 

ujemny wpływ na rozwój województwa zachodniopomorskiego. 

Objęcie statutem specjalnej strefy ekonomicznej terenów inwestycyjnych w Szczecinie, na których inwe-

stycje planują dwie wiarygodne firmy, tj. Teleskop Sp. z o.o. i KSO Sp. z o.o., jest niezwykle ważne dla roz-

woju gospodarczego Szczecina i Pomorza Zachodniego. Inwestorzy zamierzają ponieść nakłady inwestycyj-

ne w wysokości pół miliarda złotych oraz utworzyć około półtora tysiąca miejsc pracy, co w sytuacji zwięk-

szającej się liczby bezrobotnych w naszym województwie jest bardzo ważne. 

Negatywna decyzja i dalsza zwłoka w tej sprawie grozi wycofaniem się inwestorów z projektów inwesty-

cyjnych w województwie zachodniopomorskim. Stawką są nie tylko nowe miejsca pracy i ogromne nakłady 

inwestycyjne, ale również uruchomienie nowych przedsięwzięć, głównie z sektora off-shore. 

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o przeanalizowanie powyższych informacji i podjęcie działań mających 

na celu utworzenie w Szczecinie nowych podstref specjalnych stref ekonomicznych, ważnych dla rozwoju 

gospodarczego Pomorza Zachodniego. 
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