
Oświadczenie złożone 

przez senator Janinę Sagatowską 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Mając na uwadze rolę specjalnych stref ekonomicznych w rozwoju gospodarczym mojego okręgu wybor-

czego obejmującego powiaty stalowowolski, tarnobrzeski, niżański oraz leżajski oraz całego kraju, postuluję 

przedłużenie ich funkcjonowania. W pełni popieram działania sejmiku i zarządu województwa podkarpac-

kiego oraz wszystkich innych samorządów, które w specjalnych strefach ekonomicznych widzą jedno 

z najważniejszych narzędzi rozwoju gospodarczego mającego znaczący wpływ na rynek pracy. 

Specjalne strefy ekonomiczne są skutecznym instrumentem wspierania rozwoju regionalnego, minimali-

zowania skutków bezrobocia oraz walki z bezrobociem. Przyczyniają się do gospodarczej aktywizacji regio-

nów, tworzenia nowych miejsc pracy, umożliwiają rozwój przemysłu i nowoczesnej gospodarki opartej na 

wiedzy i innowacjach. Popularność specjalnych stref ekonomicznych w Polsce związana jest z prostotą 

i efektywnością narzędzia, jakim jest zwolnienie podatkowe dla przedsiębiorców. Specjalne strefy ekono-

miczne w Polsce na dobre wpisały się w krajobraz działalności gospodarczej i trudno obecnie znaleźć duży 

projekt inwestycyjny, który nie byłby ulokowany na terenie jednej z takich stref. Na obszarze województwa 

podkarpackiego prowadzą działalność dwie strefy, to jest Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, 

której termin funkcjonowania wyznaczono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. 

w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, DzU z 2008 r. nr 232, poz. 1555, oraz Tarnobrzeska 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park WISŁOSAN, której termin funkcjonowania wyznaczono na pod-

stawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy 

ekonomicznej, DzU z 2008 r. nr 232, poz. 1560. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec jest najstarszą specjalną strefą ekonomiczną w Polsce. 

Została założona w 1995 r. i od początku swego istnienia zarządzana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu 

SA. Główny obszar tej SSE ulokowany jest w Mielcu, na terenach należących uprzednio do Wytwórni Sprzę-

tu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”. Strefa poza Mielcem obejmuje tereny głównie południowo-wschodniej 

części Polski. Wśród atutów mieleckiej SSE wymienić należy orientację na wschodzące rynki zbytu, niskie 

koszty pracy, niskie koszty kooperacyjne (duża liczba kooperujących podwykonawców na obszarze strefy), 

niskie koszty wdrożenia inwestycji (dostępność pełnej i tańszej infrastruktury). SSE jest obszarem oferują-

cym przedsiębiorcom wyjątkowe warunki do szybkiego zwrotu inwestycji i efektywnego gospodarowania, 

oferującym wieloletnie ulgi podatkowe i udogodnienia. Obecnie SSE Euro-Park Mielec obejmuje obszar 

około 1246 ha, a w jej skład wchodzą tereny położone w Mielcu – 605 ha, Rzeszowie (tereny miasta oraz 

gminy Głogów Małopolski i gminy Trzebownisko) – 170 ha, Lublinie – 118 ha, Szczecinie – 73 ha, Zamo-

ściu – 54 ha, Krośnie – 36 ha, Leżajsku (tereny miasta i gminy) – 27 ha, Dębicy (tereny miasta i gminy) – 

35 ha, Gorlicach – 21 ha, Lubartowie – 20 ha, Jarosławiu (tereny miasta i gminy Jarosław) – 14 ha, Ropczy-

cach (tereny miasta Ropczyce i gminy Ostrów) – 39 ha, Sanoku i Zagórzu – 15 ha, Lubaczowie – 9 ha, Kol-

buszowej – 8 ha, Radzyniu Podlaskim – 2 ha. Liczba zezwoleń na prowadzenie działalności: 239. Wielkość 

nakładów poniesionych przez inwestorów: 5,7 miliarda zł. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych przez 

inwestorów: 17 485. Liczba ogółem zatrudnionych w firmach działających w SSE Euro-Park Mielec: 21 241 

pracowników. 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park WISŁOSAN została utworzona w 1997 r. na tere-

nach byłego zagłębia siarkowego jako jeden z głównych instrumentów wsparcia przemian gospodarczych 

upadających przedsiębiorstw państwowych, działających w branży hutniczej (Stalowa Wola), wydobycia 

i przetwórstwa siarki (okolice Tarnobrzega i Staszowa) oraz w branży metalowej (Nowa Dęba). Recesja na 

rynkach w tych branżach spowodowała masowe zwolnienia w potężnych przedsiębiorstwach branży metalo-

wej i hutniczej na terenie Stalowej Woli oraz załóg kopalni siarki. Zarządcą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Euro-Park WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Strefa jest zlokalizowana 

w dwudziestu podstrefach na terenie sześciu województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckie-

go, lubelskiego, dolnośląskiego i podlaskiego. Obecnie TSSE Euro-Park WISŁOSAN obejmuje obszar około 

1632 ha, a w jej skład wchodzą tereny położone w Tarnobrzegu – 150 ha, Stalowej Woli – 227 ha, Nowej 



Dębie – 114 ha, Radomiu – 152 ha, Staszowie – 104 ha, Jaśle – 58 ha, Wrocławiu-Kobierzycach – 411 ha, 

Przemyślu – 82 ha, Janowie Lubelskim – 19 ha, Siedlcach – 65 ha, Łukowie – 40 ha, Tomaszowie Lubelskim 

– 11 ha, Węgrowie – 29 ha, Nowym Mieście nad Pilicą – 15 ha, Kraśniku – 23 ha, Przasnyszu – 55 ha, Horo-

dle – 5 ha, Rykach – 4 ha, Łapach – 12 ha, Mińsku Mazowieckim – 6 ha. Liczba zezwoleń na prowadzenie 

działalności: 233. Wielkość nakładów poniesionych przez inwestorów: 7,3 miliarda zł. Liczba nowych miejsc 

pracy utworzonych przez inwestorów: 19 443. Liczba ogółem zatrudnionych w firmach działających w TSSE 

Euro-Park WISŁOSAN: 28 831 pracowników. 

W związku z tym, iż obecnie obowiązujące rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania 

poszczególnych stref ustalają okres ich działania do 31 grudnia 2020 r., jako senator pełniąca mandat w okrę-

gu, który rozwija się gospodarczo dzięki specjalnym strefom ekonomicznym, uważam za niezbędne przedłu-

żenie ich funkcjonowania. Wymaga to nowelizacji poszczególnych rozporządzeń w części dotyczącej wska-

zania terminu ich działania. Wspierając działania samorządów, które na co dzień dostrzegają znaczenie stref 

ekonomicznych w rozwoju naszej gospodarki, postuluję przedłużenie okresu działania specjalnych stref eko-

nomicznych na czas nieokreślony. 

Janina Sagatowska 




