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Warszawa, 20 grudnia 2021 r. 
 
Szanowny Pan   
Andrzej Duda  
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  
   
Szanowny Panie Prezydencie,  
  
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) oraz zrzeszone w niej firmy amerykańskie 
nieustannie, od momentu rozpoczęcia przemian demokratycznych w naszym kraju, a więc od ponad 
trzydziestu lat, odgrywają ważną rolę w rozwoju polskiej gospodarki.  
  
Polska jest bardzo ważnym miejscem na mapie inwestycji amerykańskich w Unii Europejskiej. 
Amerykańskie firmy zrealizowały szereg inwestycji w Polsce zainwestowały ponad 26 mld USD (110 
mld PLN), posiadają aktywa o wartości ponad 55 mld USD (229 mld PLN) i zapewniają bezpośrednie 
zatrudnienie dla ponad 290 000 osób, jak również tworzą setki tysięcy dodatkowych miejsc pracy 
dzięki rozwojowi systemu usług, łańcuchów dostaw i licznych partnerstw. Nasza współpraca i 
partnerstwo z tysiącami polskich firm, dziesiątkami uniwersytetów i instytutów badawczych oraz 
każdym polskim Rządem po roku 1990, zbudowały silną podstawę dla stałego wzrostu Polski i 
inwestycji w naszym kraju.  
  
Jako organizacja wspierająca dążenia i wysiłki dla zagwarantowania bezpieczeństwa i rozwoju Polskiej 
gospodarki oraz angażująca się w budowanie jak najlepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, 
musimy wyrazić nasz sprzeciw wobec ustawy medialnej niespodziewanie uchwalonej w Sejmie w 
dniu 17 grudnia br.  
  
Uchwalenie tej ustawy stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo inwestycji zagranicznych w 
Polsce, prawo własności, a także wolność słowa i mediów. Jak mówiliśmy podczas naszego spotkania 
z Panem Prezydentem w Pałacu Prezydenckim we wrześniu br., podpisanie tej ustawy będzie miało 
negatywny wpływ na relacje amerykańsko-polskie oraz środowisko inwestycyjne w naszym kraju dla 
obecnych i przyszłych inwestorów.  
  
Amerykańskie firmy zwiększają swoje zaangażowanie inwestycyjne w polską gospodarkę, wierząc w 
możliwości wspólnego rozwoju i tworzenia wartości dodanej. Jest to możliwe dzięki talentom, silnej 
pozycji Polski w Unii Europejskiej, poprawiającej się infrastrukturze, ale również dzięki wieloletniemu 
zaufaniu i partnerstwu między naszymi obydwoma krajami. 
  
Z całym szacunkiem prosimy Pana Prezydenta o zawetowanie tej ustawy.  
   
W imieniu Zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,  
   

 
Tony Housh, Prezes 
Jolanta Jaworska, Wiceprezes 
Sławomir Sikora, Wiceprezes 
Członkowie Zarządu: John Lynch, Robert Bednarski, Bartosz Ciołkowski, Dimitri Gitas, Agnieszka 
Jankowska, Fabio Pommella, Marta Poślad, Rafał Stepnowski, Joseph Wancer  
		
Cc: Sz. P. Minister Paweł Soloch, Szef BBN, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP. 
 


