
Oświadczenie złożone 

przez senatora Piotra Zientarskiego 

na 67. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 listopada 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Działając w imieniu środowisk przedsiębiorców Pomorza Środkowego zrzeszonych w Północnej Izbie 

Gospodarczej Oddział w Koszalinie, Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie, Koszalińskiej 

Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz środowiska naukowego Politechniki Koszalińskiej, Akademii Pomor-

skiej w Słupsku i Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, które zwróciły się do mnie z zapytaniami w 

sprawie powołania województwa środkowopomorskiego, kieruję w ich imieniu zapytania do Szanownego 

Pana Premiera i proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania. 

Na jakim etapie jest realizacja obietnic składana przez członków rządu i prezydenta RP zgłoszonych ofi-

cjalnie mieszkańcom Regionu? 

Prezydent RP Andrzej Duda dla Radia Koszalin podczas wizyty w Sławnie i Darłowie: „ten postulat 

utworzenia województwa środkowopomorskiego jest z całą pewnością wart rozważenia i jako prezydent je-

stem zwolennikiem tego, by zacząć poważną rozmowę na ten temat. (...) Muszę państwu powiedzieć, że mi 

województwo środkowopomorskie wydaje się racjonalne, ale będę chciał przedyskutować ten temat z eksper-

tami i z nowym rządem”. 

Czy były prowadzone takie rozmowy i jaki jest ich rezultat? 

Jarosław Kaczyński dla Radia Koszalin, 6 lipca 2016 r.: „uważamy, że środkowe Pomorze jest poszkodo-

wane, że nie ma tam ośrodka władzy samorządu wojewódzkiego i nie ma wojewody... To my jesteśmy goto-

wi ten błąd – bo uważam to za błąd popełniony w roku 1998 – nadrobić”. 

Czy prezes Prawa i Sprawiedliwości podjął jakiekolwiek działania w tym kierunku? Czy przekazał rzą-

dowi treść obietnicy, którą złożył w Waszym imieniu? 

W podobnym tonie były obietnice pana poprzedniczki, premier Beaty Szydło, która w wywiadzie dla 

„Głosu Koszalińskiego” 31 sierpnia 2015 r. oświadczyła: „W naszym programie mamy zapisane powstanie 

województwa”, a europoseł Czesław Hoc poparł jej słowa i zapewniał, że „województwo środkowopomor-

skie to warunek konieczny do tego, by ten region się rozwijał. Teraz Beata Szydło nie powiedziała nic nowe-

go”. (GK24.pl, 1 września 2015 r.) 

Stanowisko rządu podtrzymuje obietnica wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefer-

nakera z dnia 28 listopada 2017 r. w „Głosie Koszalińskim”: „Podtrzymujemy to, co mówiliśmy, że istnieje 

potrzeba powołania województwa środkowopomorskiego. (...) Będziemy dążyć, by taką zmianę przeprowa-

dzić”. 

Minął prawie rok od tej deklaracji, a mieszkańcy naszego regionu nie słyszą o żadnych działaniach, które 

zmierzałyby do realizacji obietnic. 

Proszę zatem o odpowiedź na zawarte pytania i określenie przybliżonego terminu realizacji deklarowa-

nych prac zmierzających do powołania województwa środkowopomorskiego. 

Mając na uwadze stanowisko strategicznych dla rozwoju regionu środowisk w przedmiotowej sprawie, w 

pełni popieram kierowane pytania i proszę o rzetelną odpowiedź. 
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