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SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE 
W OBSZARACH STRATEGICZNEJ INTERWENCJI

SPECIAL ECONOMIC ZONES WITHIN STRATEGIC 
AREAS OF INTERVENTION IN

S t r e s z c z e n i e

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce rozpoczął się proces tworzenia specjalnych stref 
ekonomicznych (SSE). Motorem tych zdarzeń były przemiany społeczno-polityczne w kraju. Od 1994 roku, 
kiedy w życie weszła ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych na terytorium Polski, analizowane są 
skutki i sposób oddziaływania na otoczenie specjalnych stref ekonomicznych. Wiele publikacji podkreś- 
la pozytywny wpływ na gminy, gdzie zostały rozlokowane lokalizacje stref. O ile obszary SSE są położone po- 
za centralnymi układami miejskimi, o tyle mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przestrzeni śródmiej- 
skich. To dzięki funduszom płynącym ze specjalnych stref ekonomicznych do zasobów miejskich są 
modernizowane przestrzenie publiczne i infrastruktura.

Słowa  kluczowe:  specjalna strefa ekonomiczna, Mielec, Wałbrzych, Sezana

A b s t r a c t

In the nineties of last century, the process of creating special economic zones has begun in Poland. These 
events were initiated by social and political changes in Poland. The manner and results of environmental impact 
of these have been analysed in Poland since the act on special economic zones came into effect in 1994. 
Numerous publications emphasise positive influence that the individual zones exert on the communes within 
which they have been situated. Even though special economic zones are located outside city centres, they 
directly influence the operation of central urban spaces. Thanks to funds from special economic zones, public 
spaces and infrastructure are modernised.
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1. Charakterystyka ogólna powstania  

specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Z końcem lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku  
Polska i inne kraje Europy Środkowej rozpoczęły 
zmiany systemu gospodarczego. System gospo-
darczy, który opierał się na zasadzie centralnego 
sterowania, został zmieniony na gospodarkę wol- 
norynkową. Efektem tych zmian było to, że nie- 
rentowne przedsiębiorstwa oraz zakłady przemy- 
słowe o przestarzałych i energochłonnych tech- 
nologiach zaczęły przegrywać z konkurencją oraz  
popadać w zadłużenie. Większość tych zakładów 
była największymi miejscami pracy w danym re- 
gionie. Skutkiem tego było załamanie na lokalnym 
rynku pracy i generowanie w tym obszare wyso- 
kiego bezrobocia. Taka sytacja była najlepiej wi- 
doczna w obszarach monokultur przemysłowych, 
gdzie rynek pracy oparto w większości na jednej 
gałęzi przemysłu lub na jednym dużym zakładzie 
przemysłowym.

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku rozpoczeła się dyskusja społeczna i pró- 
ba zmian w obszarach dotkniętych wysokim bezro- 
bociem. W roku 1993 podjęto prace nad Ustawą  
o powołaniu obszarów urzywilejowanych w Polsce, 
które będą promowały innowacyjny przemysł i roz- 
wój nowych technologi w obszarach zapaści gos- 
podarczej. Dnia 20 października 1994 roku Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej zatwierdził Ustawę o spe- 
cjalnych strefach ekonomicznych1. Podstawą do 
tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Pols- 
ce są ustalenia prawne, takie jak: ustawy o spe- 
cjalnych strefach ekonomicznych oraz rozporzą- 
dzenia Rady Ministrów o utworzeniu poszczegól- 
nych stref, regulaminy stref i plany zagospoda- 
rowania2.

Obszary szczególnie kwalifikujace się do obję- 
cia taką pomocą obejmowały stare okęgi prze- 
mysłowe wymagające głębokiej restrukturyzacji 
(Górnośląski Okręg Przemysłowy, Łódzki, Sudecki 
oraz Staropolski Centralny Okręg Przemysłowy), 
miasta o monokulturze przemysłowej (np. Mielec, 
Wałbrzych, Łódź), rolnicze zdominowane przez 
PGR (dawne województwa elbląskie, koszaliń- 
skie, olsztyńskie, słupskie i suwalskie), obszary 
zagrożone recesją i degradacją społeczną.

2.  Zagraniczne doświadczenia państw  
europejskich w zakresie tworzenia 
i funkcjonowania specjalnych stref  
ekonomicznych jako element 
strategicznej interwencji. Słowenia i Ukraina

Słowenia to niewielkie państwo, które jako  
pierwsze z byłych krajów postkomunistycznych 
uporało się z systemem gospodarki central- 
nie sterowanej i jako pierwsze z krajów postko- 
munistycznych wprowadziło euro jako walutę obo- 
wiązującą na jego terenie. Na obszarze tego pań- 
stwa funkcjonowała specjalna strefa ekonomicz- 
na w Sezanie. Trwało to do roku 2004, kiedy Sło- 
wenia weszła do Unii Europejskiej. W związku z tym 
Słowenia musiała dostosować swoje prawodaw- 
stwo podatkowe do wymagań Unii Europejskiej. 
Nastąpiła likwidacja przywilejów podatkowych rów- 
nież specjalnych stref ekonomicznych.

Konsekwencje takiego ustawodawstwa zaowo- 
cowały odwrotem inwestorów i przeniesieniem in- 
westycji na inne tereny. Firmy, które nabyły pra- 
wa do ulg podatkowych, miały je nadal, jednak 
nowy kapitał nie mógł już liczyć na pomoc pań- 
stwa. Samorząd lokalny poniósł duże koszty na  
rozbudowę i przygotowanie infrastruktury komuni- 
kacyjnej, co w znaczącym stopniu obciążyło bud- 
żet miasta Sezana. W rezultacie tych działań mia- 
sto zbyło znaczącą część terenów poniżej kosz- 
tów ich wytworzenia. Obecnie na tych obszarach 
rozwija się sieć logistyczna oraz terminale prze- 
ładunkowe. Jednak na terenie strefy do dziś wi- 
dać niedokończone inwestycje.

Ukraina, podobnie jak Polska, z początkiem  
lat dziewięćdziesiątych rozpoczyna lokalizować na 
swoich terenach specjalne strefy ekonomiczne. 
Przyczyny powstania są podobne jak w Polsce: 
rozpad gospodarki rynkowej i galopujące bezrobo- 
cie w obszarach przemysłowych. Utworzono spe- 
cjalne strefy ekonomiczne: Siwasz (Krym), Donieck 
i Azow (obwód doniecki), Zakarpacie (obwód za- 
karpacki), Jaworiw i Kurortopolis Truskawiec (ob- 
wód lwowski), Sławutycz (obwód kijowski), Inter- 
port Kowel (obwód wołyński), Port Krym, Nikoła- 
jew – teren stoczni (obwód nikołajewski), Porto- 
-Franko – port odeski i Reni – port morski (w obwo- 
dzie odeskim). Oczekiwano, że działalność tych 
stref i terytoriów umożliwi zwiększenie liczby miejsc 
pracy i napływ inwestycji zagranicznych. Specjalny 
tryb inwestowania wprowadzono w 9 obwodach 
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na wielu terytoriach rozwoju priorytetowego, w tym  
w obwodach: donieckim, ługańskim, zakarpackim, 
lwowskim, żytomirskim, czernihowskim, wołyńskim. 
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej  
w specjalnych strefach ekonomicznych i obsza- 
rach ze specjalnym trybem inwestowania są zróż- 
nicowane pod względem czasu, na jaki zostały 
utworzone. Taki system, jak również duża nie- 
stabilność prawa na Ukrainie (w roku 2007 Wiktor 
Janukowycz, prezydent Ukrainy, jednym dekretem 
wstrzymał funkcjonowania donieckiej specjalnej stre- 
fy ekonomicznej), w znaczącym stopniu odstra- 
szają dużych inwestorów od otwierania działal- 
ności w ukraińskich strefach ekonomicznych.

3. Specjalne strefy ekonomiczne 
w obszarach strategicznej interwencji 
a zmiany przestrzenne

Zmiany systemu spowodowały daleko idące 
problemy, z którymi Polska musiała sobie pora- 
dzić. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicz- 
nych było powiązane z decyzjami polityczno-gos- 
podarczymi jako element oddziaływania w obsza- 
rach i regionach strategicznych. Tak więc specjal- 
ne strefy ekonomiczne stały się elementem po- 
lityki gospodarczej oraz narzędziem do realizacji 
celów gospodarczych i społecznych. Pierwotnie ich  
lokalizacja wynikała z sytuacji gospodarczej re- 
gionu lub obszaru. SSE miały podnieść zatrudnie- 
nie w obszarach wysokiego bezrobocia, absor- 
bując pracowników z upadłych zakładów przemy- 
słowych. W Ustawie z 20 października 1994 roku  
o specjalnych strefach ekonomicznych precyzyjnie 
określono parametry funkcjonowania tychże ze  
szczególnym uwzględnieniem obszarów strate- 
gicznych oraz celów, jakie SSE powinny reali- 
zować. Już wtedy zakładano maksymalny czas 
funkcjonowania danej strefy od 20 do 25 lat. Czas 
ten miał skłonić potencjalnych inwestorów do dłu- 
goterminowego inwestowania na korzystne opo- 
datkowanie na szybszy proces zwrotów inwesty- 
cji. Samorządy lokalne szybko rozpoczęły proces 
przygotowania terenów w rejonach objętych usta- 
wą. Pierwszą specjalną strefą ekonomiczną był 
Euro-Park Mielec. Powstał już w 1995 roku i do 
dziś funkcjonuje jako jedna z najlepiej rozwinię- 
tych specjalnych stref ekonomicznych. Jest to rów- 
nież SSE o dużej jednostkowej powierzchni.

Powstała w drugiej połowie lat dziewięćdzie- 
siątych XX wieku wałbrzyska specjalna strefa eko- 
nomiczna zalicza się do stref dużych w zakresie 
jednostkowego obszaru objętego strefą. Jest jed- 
ną z największych w Polsce. Na jej terenie moż- 
na prowadzić większość rodzajów działalności pro- 
dukcyjnych, a także część usług, m.in. transpor- 
towe, magazynowe. Rozszerzono także zakres  
wydawanych zezwoleń w dziedzinach: informatycz- 
nej, badawczo-rozwojowej nauk przyrodniczych  
i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg.

Wskutek kolejnych nowelizacji Ustawy o spe- 
cjalnych strefach ekonomicznych w Polsce nastę- 
puje w kolejnych latach rozdrobnienie i przemie- 
szanie kolejnych podstref specjalnych stref eko- 
nomicznych. Taki system ma wiele zalet (łatwiej 
dostosować podstrefę do warunków lokalnych), 
ale jest to w pewnym stopniu czynnik niekorzyst- 
ny dla funkcjonowania całej strefy. Lokalizacje 
w podstrefach są tak rozdrobnione, że nie dają 
możliwości znalezienia strategicznego inwestora, 
a poszczególne drobne firmy nie są w stanie za- 
gospodarować w całości terenów w podstrefie. 
Skutkiem tego tereny są wyposażone w niezbędną 
infrastrukturę, zostały poniesione nakłady na do- 
stosowanie obszarów, a w przestrzeni miast lub 
gminy funkcjonują jako nieużytki.

Na dzień dzisiejszy mamy ich 14 na terenie  
całej Polski. Do największych zalicza się: łodzka, 
gliwicka i wałbrzyska strefa ekonomiczna, ich roz- 
wój w dużym stopniu połączony jest siecią ko- 
munikacyjną, zwłaszcza z autostradami. Strefa łódz- 
ka w szczególności stała się centrum logistycz- 
nym Polski. Mają tam siedziby firmy zajmujące się 
spedycją i logistyką.

Pomimo wielu pozytywnych czynników, jakie  
niosą z sobą lokalizacje specjalnych stref eko- 
nomicznych w Polsce, nietrudno odnieść wrażenie, 
że wiele z tych inwestycji ma charakter tymczaso- 
wy, są nastawione na czasową eksploatację da- 
nego terenu i późniejsze wycofanie produkcji. 
Problemem polskich stref ekonomicznych jest nis- 
ka jakość zagospodarowania przestrzeni wokół 
SSE. Dobrym przykładem takiej lokalizacji jest leg- 
nicka specjalna strefa ekonomiczna, na terenie 
której znajduje się kilkanaście zakładów i maga- 
zynów wysokiego składowania. Lokalizacja strefy 
jest oddalona od miasta o 10 kilometrów, co jest 
przyczyną ograniczonego dostępu do usług. Cały  
obszar strefy jest otoczony polami rolnymi. Wsku- 



182
tek całkowitego braku zaplecza usługowego w po- 
staci moteli, hoteli i restauracji w okresie dni 
wolnych na terenie strefy widać koczujących kie- 
rowców samochodów ciężarowych, próbujących 

organizować sobie jakieś formy przetrwania. 
Niestety komunikacja miejska, która łączy strefę  
z miastem, działa w częstotliwości dwóch połą- 
czeń na dobę lub nie działa w ogóle.

Il. 1. Legnicka specjalna strefa ekonomiczna (zasoby LSSE)

Ill. 1. Special Economic Zone in Legnica

Wiele obszarów specjalnych stref ekonomicz- 
nych przez wiele lat stoi niezagospodarowanych 
(np. kamieniogórska specjalna strefa ekonomicz- 
na). Samorządy przeznaczyły spore obszary te- 
renów pod inwestycje, ale niska jakość ich przy- 
gotowania spowodowała brak zainteresowania. Roz- 
poczęcie inwestycji wiązało się z dużymi nakła- 
dami finansowymi przygotowania terenu pod in- 
westycje.

4. Wnioski

W roku 1994 weszła w życie Ustawa o spe- 
cjalnych strefach ekonomicznych. Od tamtej pory  
aż po dzień dzisiejszy analizowane są skutki i spo- 
sób ich oddziaływania na otoczenie. Wiele pol- 
skich opracowań podkreśla pozytywny wpływ na  
tereny, gdzie zostały rozlokowane obszary uprzy- 
wilejowne w postaci SSE.

W Polsce i zagranicą można zauważyć zna- 
czący przyrost obszarów w specjalnych strefach 

ekonomicznych. Ten przyrost rozpoczął się wraz  
ze zmianami przepisów podatkowych korzystnych 
dla nowo powstających inwestycji.

Fakt lokalizacji SSE w tych obszarach z jed- 
nej strony pozwolił na adaptację przestrzeni po 
upadłych zakładach, budowę nowych zakładów 
branży motoryzacyjnej, jak również absorbcję za- 
sobów osobowych. Wymusza integrację komuni- 
kacyjną tego terenu oraz modernizację istnieją- 
cych połączeń i budowę nowych. Do najważniej- 
szych efektów ich działania można zaliczyć:
– znaczące zmiejszenie bezrobocia struktural- 

nego na danym obszarze,
– napływ nowych inwestycji, unowocześnionych 

technologii,
– adaptację zaniedbanych obszarów poprzemy- 

słowych,
– budowę nowych obiektów,
– podniesienie poziomu usług administracyj- 

nych,
– dostęp do wyspecjalizowanej kadry zarządza- 

jącej,
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– wypracowanie mechanizmów współpracy pu- 

bliczno-prywatnej,
– znaczącą poprawę dochodów gminy z podat- 

ków gruntowych.
Jednak nie wszystkie procesy, jakie powstały  

w wyniku działania SSE, można ocenić pozytyw- 
nie. Do znaczących minusów należy zaliczyć 
niską jakość przestrzeni, jaka jest kreowana na 
terenach SSE oraz nowo powstających parków 
technologicznych. Zbyt mało uwagi poświęca się 
odpowiedniemu usytułowaniu obiektów i dość przy- 
padkowej funkcji w poszczególnych sektorach.

Przekształcanie obszarów niesie nie tylko fi- 
nansowe, ale i przestrzenne konsekwencje dla bu- 
dżetów gmin. Z łatwością można sobie wyobrazić, 
że nie całe obszary zostaną zagospodarowane  
w taki sposób, w jaki pierwotnie zastały ukształ- 
towane. Wygasający już mandat dla SSE w Pols- 

ce nasuwa pytanie, czy nadal te tereny będą 
na tyle atrakcyjne, aby je zasiedlały nowe firmy  
i inwestowały miliony euro. Czy raczej nastąpi od- 
wrót od tych terenów na rzecz lepiej skomuni- 
kowanych obszarów Polski. Biorąc pod uwagę 
miasta, w których miała miejsce podobna sytua- 
cja, szczególnie Sezana w Słowenii, należy pod- 
jąć działania wspomagające zagospodarowanie 
istniejących przestrzeni lub opracować alternatyw- 
ne sposoby zagospodarowania przestrzennego 
tych obszarów, w głównej mierze terenów o słab- 
szej komunikacji kołowej.

Reasumując, prezentowane czynniki są no- 
wymi elementam determinującymi pojęcie obsza- 
rów strategicznej interwencji. Obecnie wydaje 
się, że gminy powinny zadbać o własne interesy  
w sposób szczególny i rozsądnie rozdysponowy- 
wać tereny pod nowe inwestycje.

Przypisy

1 Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600).
2 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.  

Nr 117, poz. 1228); Ustawa z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw  
(Dz.U. Nr 188, poz. 1840); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie mieleckiej specjalnej strefy 
ekonomicznej (Dz.U. Nr 218, poz. 2209).
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