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Warszawa, 21 lipca 2021 r. 

 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

 

Szanowny Panie Premierze, 

   

W imieniu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), pragniemy zwrócić się do Pana 

Premiera z prośbą o wsparcie w rozwiązaniu problemu jednej z naszych firm członkowskich, tj. 

TVN/Discovery dot. impasu w wydaniu decyzji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o 

przedłużeniu koncesji na polskim rynku mediów oraz w zakresie nowelizacji ustawy o radiofonii i 

telewizji.  

 

TVN24 jest pierwszym kanałem informacyjnym nadającym program przez całą dobę w Polsce, a w 

tym roku minęło 20 lat od jego założenia. W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia 

dotychczasowej koncesji w dniu 26 września 2021 r., właściciel TVN24 wystąpił z wnioskiem do KRRiT 

o przedłużenie praw do nadawania tego kanału na okres kolejnych 10 lat. Mimo spełnienia 

wszystkich niezbędnych warunków formalnych i złożenia wniosku z dużym wyprzedzeniem – tj. 6 

lutego 2020 r., 1,5 roku przed wygaśnięciem obecnej koncesji – regulator nadal nie wydał decyzji o jej 

przedłużeniu.   

 

W kontekście planowanej nowelizacji do ustawy o radiofonii i telewizji należy podkreślić, iż aktualny 

projekt ustawy budzi obawy amerykańskich inwestorów. Wprowadzanie tak znaczących zmian w 

systemie prawnym, które działają wstecz, są negatywnym sygnałem dla zagraniczynych firm 

działających w naszym kraju oraz dla ich decyzji inwestycyjnych w Polsce. Proponowane zmiany dają 

naszym inwestorom niepewność co do otoczenia inwestycyjnego, biznesowego i regulacyjnego. 

 

Mając to względzie, zdecydowanie apelujemy o rozwiązanie obecnej kwestii koncesji w oparciu o 

ideę rozszerzenia grupy państw, które mogą być większościowymi właścicielami mediów w Polsce 

na wszystkie kraje OECD, co stanowić będzie wystarczające narzędzie do ochrony interesów 

narodowych przed potencjalnymi szkodliwymi inwestorami w przyszłości.   

 

Amerykańskie wsparcie dla Polski w udanej transformacji gospodarczej przyczyniło się do rozwiązania 

wielu wyzwań gospodarczych. Polski Fundusz Stabilizacyjny, pomoc w redukcji długu względem klubu 

paryskiego oraz londyńskiego, emisja eurodolara, utworzenie Polsko-Amerykańskiego Funduszu 

Przedsiębiorczości oraz obecne zaangażowanie w Inicjatywę Trójmorza – wszystko to przyczyniło się 

do budowania stabilnej i wciąż rozwijającej się polskiej gospodarki. 

 

Amerykańskie inwestycje w naszym kraju nadal pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy Polski i 

dzieje się tak od trzydziestu lat. Dziś Polska jest największym kierunkiem amerykańskich inwestycji w 

Europie Środkowej, z aktywami o wartości ponad 55 mld USD, co stanowi około 4,5% PKB.  
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Amerykańskie inwestycje tworzą miejsca pracy i stwarzają szansę w całej Polsce, od Pomorza przez 

Mazowsze po Małopolskę i Podkarpacie. Z inwestycji firm amerykańskich korzystają miasta i wsie w 

całym kraju. Dzięki tym inwestycjom ponad 290 tysięcy Polaków ma wysokiej jakości i dobrze płatne 

miejsca pracy, a te z kolei wspierają tworzenie kolejnych w np. łańcuchach dostaw, usługach, 

transporcie i logistyce. Większość z miejsc pracy znajduje się w zaawansowanej produkcji, 

technologiach informatycznych i mediach, w obszarach technicznych oraz w badaniach i rozwoju.  

Handel bezpośredni towarami i usługami nadal rośnie w szybkim tempie. Polska i Stany Zjednoczone 

mają prawie równomierne saldo obrotów towarowych, z ponad 7 mld USD eksportu w każdą stronę 

w 2020 roku. Polska ma też 2,5 mld USD nadwyżki w usługach, eksportując prawie 5 mld USD w 

usługach do USA w 2019 r.  

 

W 2020 roku, trudnym dla wszystkich krajów i przedsiębiorstw, amerykańskie firmy dokonay prawie 

50% inwestycji „greenfield” i utworzyły 40% nowych miejsc pracy we wszystkich projektach tego typu 

ulokowanych w naszym kraju. To kolejny znak zaangażowania amerykańskich firm w polski rynek. 

 

W 2020 roku toczyły się również dyskusje na temat ochrony polskich firm przed przejęciem w trudnej 

sytuacji podczas pandemii poprzez nowelizację ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Znaczenie 

praworządności, bezpieczeństwa aktywów i zaufanych partnerów zostało dostrzeżone poprzez 

wyłączenie Państw OECD spod jej reżimu, uznając że kraje te są zaangażowane w uczciwe praktyki 

rynkowe i nie działają jako wrogie strony.  

 

Stany Zjednoczone i Polska wspólnie pracują nad poprawą bezpieczeństwa energetycznego, 

cyberbezpieczeństwa i systemów telekomunikacyjnych oraz zapewnieniem wejścia do programu 

ruchu bezwizowego. Jako partner Polski w OECD, NATO i Incjatywie Trójmorza wierzymy, że 

inwestorzy amerykańscy cenią bezpieczeństwo Polski i przyczyniają się do jej dalszego wzrostu i 

rozwoju. Silne stosunki gospodarcze dodatkowo pokazują nasze wspólne ambicje dotyczące 

wzmocnionych stosunków obronnych i sprostania wyzwaniom jutra. 

 

Kapitał amerykański jest ważnym elementem dalszego rozwoju Polski. Amerykańska Izba Handlowa 

w Polsce od ponad 30 lat pracuje nad zwiększeniem inwestycji i wymiany handlowej między naszymi 

krajami. Obecna sytuacja jest uważnie obserwowana przez firmy amerykańskie i może mieć istotny 

wpływ na obecne i przyszłe decyzje inwestycyjne dotyczące Polski. 

 

Jesteśmy gotowi do rozmowy i dalszego dialogu, aby pomóc rozwiązać tę sytuację i zapewnić dalszy 

wzrost inwestycji amerykańskich w Polsce. 

 

 

Zarząd Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 
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