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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację poselską nr 11599 skierowaną do Ministra Rozwoju i Finansów przez Pana 

Krzysztofa Paszyka, Posła na Sejm RP w sprawie przyciągania do Polski inwestycji zagranicznych 

związanych z ich możliwą relokacją w związku z procesem Brexit, poniżej przekazuję odpowiedź na pytanie 

Pana Posła.  

Decyzja podjęta przez obywateli Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu ze struktur Unii Europejskiej (UE) 

stanowi niewątpliwie wydarzenie bez precedensu. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie niezwykle 

skomplikowanym procesem, który może pociągnąć za sobą negatywne implikacje dla sytuacji gospodarczej 

Polski i Europy. W dniu 29 kwietnia br. zebrana na nadzwyczajnym szczycie Rada Europejska przyjęła 

wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią stanowiące wyraz jedności państw UE-27. Na podstawie 

przyjętych wytycznych opracowany zostanie mandat negocjacyjny, który upoważni Głównego Negocjatora 

Komisji Europejskiej Pana Michela Barniera do rozpoczęcia oraz przeprowadzenia negocjacji, których celem 

będzie zabezpieczenie najważniejszych, identyfikowanych przez wszystkie państwa UE-27 wspólnych 

interesów, jak również ustalenie ram przyszłej współpracy Wielkiej Brytanii z UE. Należy podkreślić, że Rząd 

Rzeczpospolitej Polskiej niejednokrotnie podkreślał jak ważnym jest utrzymanie jak najbliższych relacji 

z Wielką Brytanią na wszelkich możliwych płaszczyznach pomimo opuszczenia przez ten kraj struktur UE. 

Wśród wielu negatywnych aspektów towarzyszących procesowi Brexit jest szeroko rozumiana niepewność. 

Niepewność rzutująca również na decyzje biznesowe, w tym te o lokacji lub przeniesieniu obecnej już 

działalności z terytorium Wielkiej Brytanii na obszar kontynentalnej Europy, stanowi jeden z wielu aspektów 

rozpatrywanych jako szansa dla pozostających w UE państw. Również na tym polu Rząd Rzeczpospolitej 

Polskiej, a w szczególności resort rozwoju oraz instytucje mu podległe, podejmują aktywne działania na 

rzecz przyciągania inwestorów do Polski, którzy z różnych przyczyn będą rezygnować lub ograniczać dalsze 

inwestycje w Wielkiej Brytanii. 

W 2016 roku został wysłany list do najważniejszych instytucji finansowych, w którym zostały przedstawione 

atuty przemawiające za lokowaniem inwestycji w Polsce oraz zaoferowane zostało osobiste zaangażowanie 
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się w rozmowy członków kierownictwa MR. W konsekwencji, odbyło się szereg spotkań z instytucjami 

finansowymi i firmami, które mogą być zainteresowane przeniesieniem działalności do Polski. 

Ponadto, członkowie kierownictwa MR odbyli szereg wyjazdów do Wielkiej Brytanii w celu udziału w 

konferencjach poświęconych inwestycjom w Polsce oraz spotkaniach z szefami międzynarodowych 

koncernów. 

Szacujemy, że dzięki Brexitowi w Polsce uda się stworzyć kilkanaście – kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. 

Wartym zauważenia jest fakt, że przyciągane inwestycje charakteryzują się wyższym poziomem 

zaawansowania. Są to inwestycje, które tworzą produkty o wyższej wartości dodanej i zapewniają 

wysokopłatne miejsca pracy. 

Należy jednocześnie wskazać, iż część firm nadal wstrzymuje się z decyzjami dotyczącymi ewentualnej 

relokacji z uwagi na brak wiedzy nt. ostatecznych warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Zakładamy, że 

wraz z konkretyzacją warunków wyjścia Wielkiej Brytanii uda się przyciągnąć kolejne inwestycje do Polski. W 

tym celu Ministerstwo Rozwoju monitoruje na bieżąco informacje dotyczące planów inwestorów .  

Niezależnie od powyższego pragnę zaznaczyć, że z uwagi na społeczne i polityczne implikacje rozmowy z 

potencjalnymi inwestorami charakteryzują się szczególną poufnością, a Ministerstwo Rozwoju nie udziela 

informacji dotyczących efektów tych rozmów bez wcześniejszej zgody inwestora. 

Wyrażam nadzieję, iż przekazane informacje stanowią wyczerpująca odpowiedź na interpelację Pana Posła.

Z poważaniem,



3


		2017-05-08T06:42:24+0000
	Paweł Chorąży; Ministerstwo Rozwoju




