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O rozwój naszych miast musimy się martwić ciągle i to na różnych warstwach. Sen jako 
symbol potrzeby myślenia o przyszłości naszych miast, szczególnie przez ich włodarzy, 
a więc sen nieść powinien w sobie wdrożenie wszelkich dostępnych mechanizmów dla 
zaplanowanego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Czy strefa może sensownie, 
chociaż na część snu o  mieście odpowiedzieć, tym bardziej pozytywnie? Pytań może 
być bardzo wiele, ale sensowne narzędzie udzielania wsparcia inwestorom w  regionie 
funkcjonuje i nazywa się  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Słowa kluczowe: strefa ekonomiczna, sen o mieście, sensownie, rozwój miasta.

Polityka regionalna, postulat równowagi pomiędzy rozwojem terytorialnym, 
a potrzebami społecznymi, rozpisana na wiele warstw kontekstowych – to zagadnienia, 
którymi musimy w  nadchodzącym czasie żyć coraz mocniej i  sprawniej. Miasta są 
i  będą się stawać kluczowe w  dalszym, dynamicznym rozwoju każdego regionu. Czy 
europejskie miasta przyszłości będą miejscami zaawansowanego postępu społecznego, 
gdzie ustanowiono platformy demokracji, dialogu kulturowego i  różnorodności, bądź 
miejscami przyrodniczej, ekologicznej i środowiskowej odnowy oraz uznamy je za miejsca 
atrakcyjne, będące siłą napędową wzrostu gospodarczego? Czy w  formie pozytywnie 
twierdzącej, w stosunku do zadanego przed chwilą długiego pytania, za lat kilka będziemy 
mogli napisać o  naszych miastach, o  naszym całym regionie, że dobrze się rozwija? 
Piszę ten artykuł, oparty na przedstawionej w  trakcie konferencji pn. „Determinanty 
rozwoju miast w kontekście polityki miejskiej po roku 2013”, która odbyła się  w dniu 10 
kwietnia 2013 roku prezentacji, w szczególności do prezydentów, burmistrzów i wójtów 
tych samorządów, które jeszcze nie skosztowały specyficznych bakalii rodem z ustawy 
o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 roku. Niech będzie to mój mały wkład do 
dużej polityki regionalnej w czwartym już wydaniu „Śląskich Studiów Regionalnych”.
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SEN O MOIM MIEŚCIE

Źródło: Autorstwa p. Piotra Sikory, KSSE.

WIZJA MIAST EUROPEJSKICH WG. RAPORTU „MIASTA PRZYSZŁOŚCI. WYZWANIA, 
WIZJE, PERSPEKTYWY”

 „Miałem dzisiaj sen” – rzekł do mnie, w  jeden z  przedłużających się zimowych 
poranków, zaprzyjaźniony Prezydent dużego miasta. „To całkiem normalne” – 
odpowiedziałem – „Zarządzasz miastem od wielu lat i to, że o nim myślisz, masz o nim 
sny jest bardzo naturalne”. Tu rozpoczęliśmy dyskusję na temat zawartości merytorycznej 
jego ostatniego snu. Jakby w  sukurs tej naszej dyskusji, przyszła mi następnego ranka 
jedna ze stacji radiowych nadając piosenkę Czesława Niemena „Sen o  Warszawie”. 
To mnie przekonało i  uspokoiło, że w  prowadzonej poprzedniego dnia rozmowie 
odpowiadałem koledze zgodnie z  moimi odczuciami i  przyjętym sposobem myślenia, 
co do naszych rozważań nad przyszłością miasta, o którym śnił. Czy śnisz i ty o swoim 
mieście ..., czytelniku? Chcę myśleć, że tak, że sen o lepszym jutrze Twojego miasta jest 
możliwy do zrealizowania. Sen jako symbol będzie więc przewijał się na wielu poziomach 
myślenia i wzajemnego przenikania. W geodezji – a  z wykształcenia jestem geodetą - 
uczący powiedziałby, że rozważania nad terenem należy prowadzić od ogółu do jego 
najdrobniejszych szczegółów. Dla mnie takim ogółem jest pierwszy ważny dokument 
jakim jest raport o miastach, o którym kilka słów poniżej. 

„Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy” to właśnie tytuł wspomnianego 
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raportu, który nakreśla aspekty funkcjonowania miast w przyszłości, kierunki ich rozwoju 
oraz wielorakie czynniki jakie należy wziąć pod uwagę przy programowaniu i wdrażaniu 
jutra. Postulat równowagi pomiędzy rozwojem terytorialnym, a potrzebami społecznymi, 
uwydatnianie szans oraz kluczowej roli miast w osiąganiu celów Unii Europejskiej, mając na 
względzie wdrażanie strategii „Europa 2020”. „Proces refleksji nad „Miastami przyszłości” 
stanie się inspiracją dla decydentów i praktyków, zajmujących się zagadnieniami rozwoju 
miast, czy to na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, czy europejskim. Patrzenie 
w przyszłość i  tworzenie wizji miast przyszłości nabiera coraz większego znaczenia na 
wszystkich szczeblach. Rozwój miast będzie miał decydujące znaczenie dla przyszłości 
Europy.” - Johannes Hahn, 2011.

Między innymi tym cytatem chcę wprowadzić w klimat rozważań nad przyszłością 
miast europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem miast naszego regionu. W dobrych 
„snach”, według mnie nie może zabraknąć myślenia o  strefach ekonomicznych, 
o Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jednej z czternastu stref w Polsce, o tym co 
pozytywnego może się dzięki działaniom strefy (KSSE) w danym mieście naszego regionu 
stać.

W swoim Raporcie autorzy (praca zbiorowa) piszą, że jeżeli chodzi o cele, założenia 
i wartości, istnieje wspólna wizja europejskiego miasta przyszłości jako:

• miejsca zaawansowanego postępu społecznego z  wysokim poziomem spójności 
społecznej, społecznie zrównoważonym mieszkalnictwem, usługami socjalnymi 
i zdrowotnymi oraz ogólnodostępnym szkolnictwem;

• platformy procesu demokratycznego, dialogu kulturowego i różnorodności kulturowej;
• miejsca rewitalizacji przyrodniczej, ekologicznej i środowiskowej;
• miejsca atrakcji i lokomotywy wzrostu gospodarczego. Unia Europejska, 2011.

W raporcie pisze się, że „Wyzwania stojące przed miastami przyszłości to te wyzwania, 
które przynoszą największe skutki w  perspektywie długoterminowej, wykraczające 
poza bieżące dziesięciolecie.” - Unia Europejska, 2011. Główne wyzwania z  szeregu 
przytaczanych w tym dokumencie można ująć w trzech punktach głównych:

• różnorodne, spójne i  atrakcyjne miasto, gdzie możemy mówić o  różnorodności 
potencjału, przekształcaniu tej różnorodności w  dynamiczny atut, budowanie 
miasta dla wszystkich, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu i  wykluczeniu 
przestrzennemu, o rozwoju innowacji społecznych, jak również o dostosowaniu życia 
gospodarczego i społecznego miasta do starzejącego się społeczeństwa i przyciąganiu 
ludzi młodych wraz z tworzeniem miejsc dla dzieci;

• ekologiczne miasto z  całościowym podejściem do kwestii środowiskowych 
i efektywności energetycznej, powodujące by mobilność była zrównoważona i zdrowa 
oraz sprzyjała włączeniu społecznemu, a przestrzeń publiczna była otwarta;

• budowanie silnej gospodarki, sprzyjającej włączeniu społecznemu, gdzie kreowane 
będzie zarządzanie w kierunku silnej gospodarki lokalnej z pobudzaniem do tworzenia 
miejsc pracy, przedsiębiorczości i  obszernej bazy kwalifikacji lokalnych, co wzmocni 
rozwój kapitału społecznego, przy równoczesnym wykorzystaniu technologii w  celu 
wspierania zbiorowej inteligencji i  innowacji. Miasta jako centra sieci światowych to 
tworzenie powiązań z gospodarką światową, a więc i budowa szlaków transportowych. 
Unia Europejska, 2011.



46 A. ZAbiegliński   Rola specjalnych stRef ekonomicznych...

EUROPEJSKIE MIASTA PRZYSZŁOŚCI

Raport „Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy” to dokument, w którym 
europejskie miasta przyszłości są miejscami zaawansowanego postępu społecznego, 
a ująć to można w ten sposób, że miasta to:

• charakteryzujące się wysoką jakością życia i dobrobytem we wszystkich społecznościach 
i dzielnicach miasta;

• o  wysokim stopniu spójności społecznej, równowagi i  integracji, poziomie 
bezpieczeństwa i  stabilności w  mieście i  jego dzielnicach, przy nieznacznych 
różnicach w dzielnicach i między nimi oraz niskim poziomie segregacji przestrzennej 
i wykluczenia społecznego; 

• odznaczające się ugruntowaną sprawiedliwością społeczną, ochroną, opieką społeczną 
i  usługami socjalnymi, brakiem ubóstwa, wykluczenia społecznego i  dyskryminacji, 
a  także charakteryzujące się przyzwoitymi warunkami życia dla wszystkich, przy 
łatwym dostępie do ogólnych usług, profilaktyki zdrowotnej i opieki medycznej;

• charakteryzujące się społecznie zrównoważonym mieszkalnictwem oraz przyzwoitymi, 
zdrowymi, odpowiednimi i  przystępnymi cenowo mieszkaniami czynszowymi 
przystosowanymi do nowych modeli rodziny i  wzorców demograficznych, o  dobrej 
jakości, różnorodności i tożsamości architektonicznej;

• o  wysokim poziomie kształcenia, możliwościach kształcenia i  doskonalenia 
zawodowego, w tym również dla osób mieszkających w najuboższych dzielnicach;

• w  których osoby starsze mogą żyć godnie i  niezależnie oraz uczestniczyć w  życiu 
społecznym i  kulturalnym; dzielnice są atrakcyjne zarówno dla młodzieży, jak i  dla 
osób starszych; osoby niepełnosprawne są niezależne, zintegrowane pod względem 
społecznym i  zawodowym oraz uczestniczą w  życiu wspólnoty, a  także w  których 
panuje równość między mężczyznami i kobietami i chroni się prawa dziecka. - Unia 
Europejska, 2011.
Mówiąc o  europejskich miastach przyszłości siedem opisanych wyżej cech zostało 

przeze mnie ujętych w czterech grupach, o których będzie mowa w kolejnych rozdziałach.

SPEŁNIAĆ SEN O SWOIM MIEŚCIE

Przytoczony raport „Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy” jest tylko 
przykładem dokumentu, który kompleksowo spogląda na przyszłość europejskich miast 
i  definiowanie ich ważnej roli w  przyszłości. Wspominając ten dokument, mam na 
uwadze fakt, że problem z  rozwojem miast istnieje, a  każda dyskusja powinna wnosić 
nowe, dodatkowe elementy, które da się wykorzystać w  lepszym planowaniu ich 
przyszłości. Raport dosyć lakonicznie w swej treści odnosi się między innymi do przemysłu 
wytwórczego. Dokument wspomina co prawda o złożoności wspomnianego przemysłu, 
jednak to właśnie przemysł wytwórczy jest najbardziej zagrożony utratą miejsc pracy. 
Udział tej gałęzi, zarówno w rozwoju miast, jak i wpisanie się w urbanistyczną i społeczną 
tkankę miejską są naturalne, a  zarazem niezaprzeczalne. Uważam, że w  praktyce, 
sektor wytwórczości jest niepomijalny, musi istnieć, dowodem czego jest to, że jego 
pozyskiwanie i rozwój są przedmiotem intensywnych działań większości rozwijających się 
i ambitnych miast. Łącząc wszystkie obrazy, w których z naszego snu wyławiać zaczynamy 
działania do zrealizowania, musimy sobie zadać pytanie z  kim, chociaż część tego snu 
może nam się spełnić. Tu na horyzoncie zaczyna się pojawiać Katowicka Specjalna Strefa 
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Ekonomiczna S.A.  Teraz to już tylko krok do spełniania marzeń o  swoim mieście, do 
urealniania snu, który mieliśmy, mamy, będziemy mieli. W trwającej dyskusji KSSE również 
chce i musi być zauważona, ona bowiem dokłada swoją cegłę do budowanego nowego 
wizerunku naszych miast w  regionie. Odważnie można powiedzieć, że jeśli wybierać 
partnera, to Strefę, bo to z nią można wiele zdziałać sensownie. Próbując spełnić swój 
sen o mieście w sensownym działaniu zadałem sobie cztery pytania, na które odpowiem 
w dalszej części artykułu. Te pytania to:

• jak pogodzić warstwy organizacyjne i  terytorialne rozwoju miast uwzględniając 
obecność przemysłu,

• jak nie dopuścić do powstawania monokultur zagrożonych kryzysami,
• jak minimalizować ryzyko negatywnych efektów przekształceń w  wyniku 

niekończącego się procesu następowania zmian,
• jak zorganizować przemysł wytwórczy w  mieście, by odpowiadał potrzebom 

społeczności, a jednocześnie pozwalał realizować wyzwania.
W  tym miejscu można zadać pytanie: dlaczego tak wiele raportu w  niniejszym 

artykule? Odpowiedź może być również tylko jedna. Nie da się mówić o  specjalnych 
strefach ekonomicznych w oderwaniu od rozwoju miast. To dotychczasowe 17-letnie życie 
KSSE S.A. pokazało, jak pomocnym narzędziem może być strefa i jak efektywnym w tych 
gminach, w których również była bardzo dobra współpraca, było wzajemne uzupełnianie 
się w myśleniu i działaniu rzeczywistym.  

SENSOWNIE – Z KATOWICKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ S.A. 
CZYM JEST STREFA, STRUKTURA, CELE, ZADANIA

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest spółką prawa handlowego, w której 
akcjonariat tworzą skarb państwa oraz kilka samorządów z  województwa śląskiego. 
Od 17 lat, tj. od 18 czerwca 1996 roku, kiedy to została powołana rozporządzeniem 
Rady Ministrów, Strefa pokazuje, jakimi możliwościami można się dzielić, udowadniając 
jednocześnie, że współpraca jest szybszą i łatwiejszą drogą do obopólnych korzyści i daje 
efekt synergii. Krótką dynamikę rozwoju strefy można zobrazować w liczbach.

Rok 1996 to tylko 807 ha, 8 terenów inwestycyjnych, 8 gmin akcjonariuszy. A  jak 
wygląda rok 2013? To już ponad 2000 ha, ponad 20 dużych, zwartych kompleksów 
przemysłowych, nie licząc dziesiątków terenów o mniejszym areale, to również 10 gmin 
akcjonariuszy. Imponujące są również dwa wskaźniki, co do których wszystkie polskie 
strefy są porównywane (nadmienić należy, że KSSE  jest w tym względzie liderem w Polsce). 
Te wskaźniki to zatrudnienie, które jest obecnie oceniane na ponad 50000 nowych miejsc 
pracy, a drugi wskaźnik to nakłady inwestycyjne, które wynoszą 2 mld złotych. Te liczby 
mówią same za siebie. Bo strefę przecież utworzono w  celu wsparcia i  przyspieszenia 
procesów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy w  regionie. KSSE 
jest jedną z  14 specjalnych stref ekonomicznych w  Polsce. Jej doskonałe położenie, 
dobrze rozwinięta infrastruktura, łatwość komunikacyjna, dostępność wykwalifikowanej 
kadry pracowniczej, to gwarancja energicznego postępu i zysków. Większość obszarów 
inwestycyjnych KSSE skupionych jest na południu Polski w województwie śląskim, jednak 
swoim zasięgiem strefa obejmuje także tereny w województwie opolskim i małopolskim. 
Pod względem lokalizacji, komunikacji, edukacji, zasobów ludzkich i  szybkości rozwoju 
są to miejsca o wyjątkowo wysokim potencjale inwestycyjnym. Funkcjonuje ona zarówno 
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w  warstwach organizacyjnych, jak i  terytorialnych. Była w  Polsce pierwszą, która na 
wstępie, dzięki mądrości między innymi samorządowców, została założona jako jedna 
strefa dla całego województwa tzw. strefa rozproszona przy jednym zarządzającym, a nie 
jako model kilku stref w jednym województwie. Dla sprawnego zarządzania podzielono 
cały obszar województwa na cztery podstrefy: gliwicką, jastrzębsko-żorską, sosnowiecko-
dąbrowską i  tyską. Mocną stroną pracy strefy jest sieć wzajemnie skoordynowanych 
działań, których całokształt zawsze przynosi doskonałe efekty. Wyróżnić mogę, idąc za 
zapisami w  katalogu informacyjnym strefy, działania główne i  wspierające. W  grupie 
działań głównych to:

• promocja regionu i pozyskiwanie nowych inwestorów,
• sprzedaż nieruchomości objętych statusem Strefy,
• wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w  Strefie, które 

uprawniają do korzystania z ulg podatkowych,
• pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności,
• - doradztwo prawno-podatkowe.

Zaś w grupie działań wspierających wymienić należy:
• aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy,
• obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej z  funkcjonowaniem 

specjalnych stref ekonomicznych,
• prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE,
• „one-stop-shop” (kompleksowa obsługa inwestora),
• wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych,
• działalność w  zakresie wspierania kooperacji w  regionie, doradztwa personalnego 

oraz szkolenia kadr i usług w zakresie medycyny pracy. 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z narzędzi stosowania pomocy 

publicznej w  Polsce, które w  tym przypadku realizowane jest w  postaci okresowego 
zwolnienia z  podatku CIT. Ulgi podatkowe przyznawane przedsiębiorcom na obszarze 
KSSE są zgodne z zasadami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Ulgi w podatku 
dochodowym dla firm inwestujących w  Katowickiej SSE udzielane są w  oparciu 
o koszty inwestycyjne lub w oparciu o kreację nowych miejsc pracy. W oparciu o koszty 
inwestycyjne łączna wartość pomocy publicznej może wynieść 40% poniesionych 
kosztów inwestycyjnych. Dla małych i  średnich przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe 
wynosi dodatkowo 10 punktów procentowych brutto dla przedsiębiorstw średnich i 20 
punktów procentowych brutto dla przedsiębiorstw małych. 
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Rys.1. Warstwa organizacyjna – ulokowanie strefy 
 

Źródło: Autorstwa p. Piotra Sikory, KSSE.

W warstwie organizacyjnej, wracając do wcześniejszej treści artykułu, Strefa lokuje się 
w środku pomiędzy rządem, samorządem a firmą, co obrazuje powyższy schemat.

SIEDEM PRZYKŁADÓW NA SPEŁNIANIE SNÓW

Kiedy mówimy „miałem sen”, „śniło mi się”, to wracając rankiem do życia realnego, 
chcemy, by ten sen się nam spełnił. Napisałem wcześniej, że sen może spełnić się, nawet 
sensownie i  zawrzeć go chcę w  siedmiu zgrupowanych tematach odnosząc się do 
wcześniejszych zapisów z raportu. 

- Trwałe miejsca pracy w  oparciu o  nieśmieciowe umowy, w  wielu branżach 
opierających się kryzysom - jako odpowiedź na sen o  wysokim stopniu spójności 
społecznej [...] oraz niskim poziomie segregacji przestrzennej [...];
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Fot. 1 Pole Warszowice w Żorach. Zagospodarowanie terenów pokopalnianych

 
 
 Źódło: Autorstwa p. Piotra Sikory, KSSE.

- Inwestorzy zdywersyfikowani wg branż i technologii, dający podstawę do tworzenia 
racjonalnych systemów edukacji - jako odpowiedź na sen o  wysokim poziomie 
kształcenia, możliwościach [...] doskonalenia zawodowego;
- Inwestorzy krajowi i zagraniczni obecni w miastach - jako odpowiedź na sen, który 
charakteryzuje się bogatą różnorodnością kulturową i językową [...];
- Trzymanie w  ryzach środowiskowych konsekwencji rozwoju przemysłu - jako 
odpowiedź na sen charakteryzujący się ochroną jakości środowiska, [...] i niewielkim 
śladem ekologicznym, [...];
- Strefa katalizatorem tworzenia zwartych terytorialnie kompleksów przemysłowych 
- jako odpowiedź na sen o nieznacznym niekontrolowanym rozwoju miast [...] dzięki 
planowaniu „zwartego” miasta;
- Zagospodarowane tereny typu brownfield - jako odpowiedź na sen 
o  zrewitalizowanych, lokalnych gospodarkach miejskich, zróżnicowanych lokalnych 
systemach produkcji [...];
- Odbudowane i wykorzystane przez strefę obiekty zabytkowe - jako odpowiedź na 
sen, w którym wykorzystuje się dziedzictwo i wartość architektoniczną historycznych 
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budynków i przestrzeni publicznych.

ERNST&YOUNG RAPORT FAKTÓW NA ZLECENIE KONFERENCJI STREF

Raport firmy Ernst&Young „Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza 
dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania” to dokument wykonany 
na zlecenie Konferencji Stref, czyli wszystkich 14 stref w  Polsce. Dokument zawiera 
obszerną analizę dotychczasowych dokonań stref w Polsce. Odpowiada na pytania, skąd 
tak duża popularność stref. Czy to prostota i efektywność narzędzia, jakim jest zwolnienie 
podatkowe dla przedsiębiorców. Czy jest to może jednak powoli wyczuwalny trend, który 
się pojawia u inwestorów, a nazwać go możemy przesunięciem zwolnienia podatkowego 
w  ramach sse na dalszy plan w procesie wyboru lokalizacji. Przytoczyć tu możemy, że 
jedną z wiodących form zwolnień podatkowych są ulgi udzielane w ramach specjalnych 
stref ekonomicznych, jako narzędzia pomocy publicznej zastosowanej na świecie. Rozwój 
cytowanych stref ma wówczas wpływ na budżety lokalne i centralne. Ten wpływ należy 
widzieć w bardzo szerokiej perspektywie. Działalność inwestora strefowego przyczynia 
się bowiem do tworzenia nowych miejsc pracy u  kontrahentów, budowy powiązań 
kooperacyjnych, rozwoju infrastruktury, podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu 
i  przyciągania nowych inwestycji, co w  efekcie pośrednio zwiększa również wpływy 
budżetu samorządowego z podatków (CIT, PIT, podatek od nieruchomości).

Pozwolę sobie na zacytowanie trzech bardzo ważnych wskaźników, które wydaje 
się, że w  sposób bardzo jednoznaczny powinny pobudzać sny wójtów, burmistrzów 
i prezydentów innych miast na prawach powiatów i powiatów tzw. ziemskich, w których 
stref ekonomicznych jeszcze nie ma, a sen z sensownym partnerem wart jest rozpatrzenia, 
czy „grzeszyć?”. Natomiast czy, i jak łatwo będzie można włączyć nowe tereny na mocy 
rozporządzeń Rady Ministrów, to już chyba temat na oddzielny artykuł. Obecnie trwa 
dyskusja nad określeniem kryteriów w Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Finansów. 
Dopiero spójny dokument wypracowany przez oba resorty może być kanwą do bardziej 
szczegółowej dyskusji z samorządami wszystkich szczebli, który teren może być terenem 
strefowym, a który nie spełnia nowych, wskazanych kryteriów.

Rynek pracy – stopa bezrobocia w powiecie z terenami sse jest od 2,3 do 2,9 pkt-ów 
procentowych niższa niż w pozostałych powiatach,

Inwestycje – poziom nakładów brutto na środki trwałe w przeliczeniu na mieszkańca 
jest wyższy o około 510 do 570zł,

PKB per capita – na poziomie podregionu jest wyższy przeciętnie o  około 1.300zł 
do 2.500zł. Wzrost zatrudnienia w strefach o 1 tysiąc osób prowadzi do wzrostu PKB na 
mieszkańca w danym podregionie o około 310zł do 460zł.  

SNY, SENSOWNIE, KSSE 
POTRZEBA DŁUGOFALOWEJ WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI

Sen o rozwoju swojego miasta, miasteczka czy wsi, to jedna z ważnych i sensownych 
dróg. Jednak, aby kontynuować swój sen w  rzeczywistości, a  dalszy rozwój mógł się 
urealnić w konkretne wskaźniki ekonomiczne, przed którymi każdy mieszkaniec wspólnoty 
samorządowej pochyli się z  szacunkiem, to strefie potrzeba długofalowej współpracy 
z samorządami w zakresie:
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Rys.2. Sen, Sensownie, KSSE – przenikanie i konsekwencja

Źródło: Autorstwa p. Piotra Sikory, KSSE.

- tworzenia infrastruktury technicznej terenów (uzbrojenia terenów). Problem 
również podnoszony w  dyskusji obu resortów odnośnie nowych kryteriów. Tu ścieżka 
postępowania się nie zmieni. Jednostka samorządu terytorialnego musi podejmować 
wysiłek na rzecz uzbrajania terenów inwestycyjnych, a efekt będzie jak w każdym handlu 
– najpierw trzeba wydać, by następnie dopiero coś zyskać.  Z  doświadczenia mogę 
napisać, że grunty lepiej uzbrojone, w  dobrej cenie będą się sprzedawały w  pierwszej 
kolejności. Klasyczna rewia mody pomiędzy nieruchomościami ma swoje miejsce dzisiaj 
i będzie je miała w przyszłości;

- tworzenia nowych dróg dojazdowych. Bez sprawnej sieci powiązań z  istniejącymi 
układami dróg krajowych i  międzynarodowych nie można w  przyszłości liczyć na 
wyrównaną walkę z konkurującymi regionami Europy;

- przygotowania planistycznego obszarów. Dziedzina, w  której nadal bardzo wiele 
samorządów terytorialnych nie prowadzi działań mających znamiona przynajmniej  
kompleksowych, a może częściowych dotyczących przyszłych obszarów przemysłowych. 
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Nadal najczęstszą polityką stosowaną przez samorządy jest wykorzystywanie narzędzia, 
które miało być sporadycznym, a  stało się niestety nagminnie stosowanym, czyli tryb 
decyzji o warunkach zabudowy;

- aktywnego i  konsekwentnego włączenia się gmin w  politykę wykupów 
nieruchomości od stron trzecich i  ich przygotowania do zbycia. Zauważyć można, 
że gminy mają obecnie trend odwrotny jeśli chodzi o  tworzenie gminnych zasobów 
nieruchomości. Sprzedają więcej gruntów, niż ich pozyskują do zasobu. Taki trend 
w perspektywie długofalowej może w przyszłości całkowicie wyeliminować część gmin 
starających się o pozyskiwanie statusu specjalnej strefy ekonomicznej dla swoich terenów. 
Już w  obecnym ustawodawstwie trzeba spełnić bardzo konkretne, i  wcale nie proste 
warunki, aby grunt prywatny uzyskał status włączonego do strefy ekonomicznej.

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PO 2020 ROKU

O roku 2020, jakimże będziesz ... . Czy cię cenić już dzisiaj za to, że nie jesteś rokiem 
2016, czy się umartwiać, że tak daleko ci do planowanego roku 2026? Mówiąc o  tych 
dwóch datach, z jednej strony mam na myśli fakt, który już zaistniał, a więc przedłużenie 
funkcjonowania wszystkich stref w Polsce do końca roku 2020. Z drugiej jednak strony 
widzimy już od kilku lat, że ten 2020 rok to na czas obecny trochę już za mało. Stąd 
rozpoczęły się działania mające przekonać polityków i  rządzących, że wskazanie 
następnej daty dla funkcjonowania stref w  Polsce jest wręcz konieczne, niezbędne 
i wymuszone zachowaniem się naszego otoczenia zewnętrznego, czyli krajów sąsiednich. 
Problem można rozpatrywać pod kątem wybranych branż – w  szczególności sektora 
motoryzacyjnego. Następuje spadek atrakcyjności wsparcia w  strefach dla inwestorów, 
jako podstawowego instrumentu, a  na tej kanwie próba oceny atrakcyjności stref jako 
narzędzia oddziaływania na decyzje inwestycyjne. Wyłania się nowa rola specjalnych 
stref ekonomicznych w  aktualnych uwarunkowaniach polskich, w  tym rozwój struktur 
klastrowych i miejsce sse w ich rozwoju i wsparciu.

W  końcowych zdaniach mojego artykułu powrócę jeszcze raz do raportu  firmy 
Ernst&Young „Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej 
działalności oraz perspektywy funkcjonowania”. Zacytuję ich rozważania nad przyszłością 
stref opisane w dziale VI. Perspektywy SSE na przyszłość.

„Przepisy regulujące funkcjonowanie w SSE w pełni wpisują się w zasady udzielania 
pomocy regionalnej – zwolnienie w  strefach jest przyznawane w  związku z  realizacją 
nowych inwestycji, które mają wspierać rozwój regionów. Wielkość zwolnienia 
nie jest nieograniczona, lecz jest limitowana wielkością poniesionych wydatków 
kwalifikowanych i intensywnością pomocy. (...) Komisja Europejska nie będzie podważać 
dalszego funkcjonowania SSE po 2020r., o ile strefy będą wpisywać się nadal w ramach 
wspólnotowej polityki regionalnej, której celem jest pomoc słabiej rozwiniętym 
regionom i  zmniejszenie różnic w  poziomie rozwoju UE, a  przepisy strefowe będą 
zgodne z regulacjami wspólnotowymi w zakresie pomocy regionalnej. (...) W tej sytuacji, 
udzielanie ulg w  strefach nawet po 2020r., na zasadach zgodnych ze wspólnotowymi 
regułami pomocy regionalnej, nie powinno być podważane na poziomie UE. Wspieranie 
nowych inwestycji w strefach w pełni wpisuje się w koncepcję „podążania własną drogą 
do wzrostu i rozwoju” regionalnego UE.”

Opierając swoje rozważania na podobnej drodze myślowej Ministerstwo Gospodarki 
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już dzisiaj przygotowało projekty rozporządzeń dla wszystkich 14 stref w Polsce z kolejną 
datą przedłużającą ich funkcjonowanie do 2026. Można powiedzieć, że przygotowano to 
co było trzeba, by pierwszy krok został wykonany - teraz konieczna jest zmiana krajowych 
aktów prawnych. Zamykający krok to decyzja rządu polskiego. W drugim kroku trzeba 
będzie dostosować programy pomocowe na każdy kolejny okres budżetowy UE, aby był 
spójny z zasadami pomocy publicznej. Tego sobie życzmy, a wówczas trzy przeplatające 
się słowa z mojego tekstu nabiorą całkiem innego znaczenia i wymiaru. SEN o poranku 
zabierze SENSOWNEGO partnera jakim jest KSSE. 
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