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Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy 

Szanowny Panie Ministrze! 
Niniejszym oświadczeniem pragnę zwrócić Pańską uwagę na problem samorządów miasta Szczecinka 

i powiatu szczecineckiego oraz dużej grupy przedsiębiorców z terenu siedmiu powiatów obsługiwanych 
przez Oddział Celny w Szczecinku. 

Wszystkie wymienione podmioty wyrażają zaniepokojenie planami Izby Celnej w Szczecinie polegają-
cymi na przekształceniu Oddziału Celnego w Szczecinku w tak zwane miejsce wyznaczone. Władze miasta 
i powiatu wraz ze strategicznymi podmiotami gospodarczymi podjęły próbę negocjacji z Izbą Celną w Szcze-
cinie, ale nie przyniosła ona korzystnych dla zainteresowanych wyników. Argumenty przedstawiciela Izby 
Celnej w Szczecinie nie przekonują władz Szczecinka i mnie. Jeśli z dokonanej analizy wynika konieczność 
redukcji etatów, to nie musi się to wiązać ze zmianami statusu Oddziału Celnego w Szczecinku. 

W imieniu zainteresowanych zadaję pytanie: po co reorganizacja, skoro wyznaczone cele można osiągnąć 
bez konieczności jej przeprowadzenia? Odstąpienie od reorganizacji zapobiegnie niepokojowi samorządów 
i podmiotów gospodarczych związanemu z tym, iż zmiana statusu oddziału przyniesie, jak to miało miejsce 
w Pyrzycach czy Darłowie, całkowitą likwidację służby celnej w Szczecinku. 

Szczecinek jest ważnym ośrodkiem przemysłowym w południowo-wschodniej części województwa za-
chodniopomorskiego, większym niż Koszalin i Kołobrzeg. Obecnie trwają intensywne starania o ściągnięcie 
kolejnych inwestorów na teren Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na którym miasto kończy uzbroje-
nie gruntów o powierzchni 50 ha. Trwają w tej sprawie rozmowy między innymi z władzami chińskiego mia-
sta Foshan. W trakcie prezentacji w Chinach potencjału obszaru Szczecinka w ramach Słupskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej pytano o dostępność do służby celnej na terenie Szczecinka. Firma Kronospan zintensy-
fikowała poszukiwania inwestora z branży meblarskiej. 

Jestem przekonany, że mimo istniejącego kryzysu w ciągu najbliższych dwóch lat Szczecinek wzmocni 
swój potencjał gospodarczy. W tej sytuacji reorganizacja oddziału celnego i jego przekształcenie w miejsce 
wyznaczone wydaje się decyzją niezrozumiałą. 

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą do Pana Ministra o wstrzymanie na okres trzech lat wy-
dania rozporządzenia likwidującego Oddział Celny w Szczecinku, tak by dać czas, w którym w naszym re-
gionie może pojawić się wiele nowych podmiotów gospodarczych, które będą zainteresowane kompleksową 
obsługą celną. 
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