
 

Warszawa, dnia 01 lutego 2021 roku 

 

Mateusz Morawiecki 

DAIP.WIOC.4513.1.2.2021 

Szanowny Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

dot. oświadczenia Pana Senatora Krzysztofa Brejzy – złożonego podczas 19 posiedzenia 

Senatu RP w sprawie siedziby Europejskiego Centrum Bezpieczeństwa w Przemyśle, 

Technologii i Badaniach Naukowych.  

Szanowny Panie Marszałku, 

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Krzysztofa Brejzy, złożone na 19 posiedzeniu 

Senatu RP w dniu 17 grudnia 2020 roku., dotyczące siedziby Europejskiego Centrum 

Bezpieczeństwa w Przemyśle, Technologii i Badaniach Naukowych, poniżej przedstawiam 

odpowiedzi na zadane przez Pana Senatora pytania, jednocześnie wskazując, iż odpowiedź 

na pytanie 1 obejmująca również odpowiedź na pytanie 3 została przygotowana na 

podstawie informacji przekazanych przez Ministra Spraw Zagranicznych. 

Ad.1) Jakie działania związane z poparciem polskich starań o lokalizację centrum 

podejmowało MSZ?  

Ad.3) Jakie działania podjęła dyplomacja w celu przekonania partnerów UE do propozycji 

rządu? 

Z inicjatywy byłego Ministerstwa Cyfryzacji decyzja w sprawie ubiegania się przez Polskę o 

lokalizację ECKC została podjęta w drodze uchwały Rady Ministrów nr 146/2020 z dnia 

6.10.2020 r. (podpisana przez Prezesa Rady Ministrów 14.10.2020 r.). Koordynatorem 

działań po stronie polskiej była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a pismem z dnia 

13.11.2020 r. Premier zwrócił się do członków Rady Ministrów z prośbą o wsparcie działań 

na rzecz polskiej kandydatury. Bezpośrednio po przyjęciu uchwały, w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych powstała międzydepartamentalna grupa robocza, która utrzymywała stałą 

współpracę z KPRM i Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli oraz placówkami 

dwustronnymi w państwach członkowskich UE. 

Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz ulokowania ECKC w Warszawie objęły:  

 przeprowadzenie rozmów z wybranymi państwami członkowskimi UE na szczeblu  

Kierownictwa MSZ, w trakcie których zabiegano o poparcie dla polskiej kandydatury; 

 przesłanie do Ambasad RP w państwach członkowskich UE oraz do Stałych 

Przedstawicielstw RP przy wybranych organizacjach międzynarodowych instrukcji 

przeprowadzenia działań lobbingowych; 
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 przeprowadzenie konsultacji on-line na poziomie dyrektorsko-eksperckim z wybranymi 

państwami UE (z udziałem przedstawicieli MSZ, KPRM i polskich ambasad), podczas 

których prezentowano polską ofertę i potencjał polskiego sektora cyberbezpieczeństwa; 

 prowadzenie działań lobbingowych i monitorujących przez Stałe Przedstawicielstwo RP 

przy UE w Brukseli; 

 opracowanie materiałów tezowych i informacyjnych prezentujących polską wizję ECKC 

(aktualizowanych i sprofilowanych pod kątem poszczególnych krajów i różnych grup 

odbiorców); 

 wydatną pomoc dla KPRM w opracowaniu formalnej oferty oraz materiałów 

promocyjnych (broszury informacyjnej, prezentacji power point). 

Działania związane z budowaniem poparcia prowadzone były wspólnie przez Kancelarię 

Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zorganizowano i wspólnie 

przeprowadzono kampanię promującą polską ofertę. Kampania była realizowana m.in. 

poprzez wykorzystanie kanałów dyplomatycznych (placówek dyplomatycznych) oraz 

dwustronne spotkania na szczeblach eksperckich z państwami, które nakierowane były 

przede wszystkim na poszukiwanie poparcia wśród państw niezdecydowanych. W ramach 

bilateralnych wideokonferencji szczegółowo zaprezentowano ofertę Polski następującym 

państwom: Słowenii, Łotwie, Grecji, Malcie , Finlandii, Cyprowi, Bułgarii, Danii, Szwecji, 

Estonii oraz Włochom. Do działań promocyjnych włączyły się także organizacje pozarządowe 

m.in. Instytut Kościuszki, czy stowarzyszenie Digital V4. 

Ad.2) Kto odpowiadał za przygotowanie oferty? 

Polska przygotowała kompleksową ofertę dotyczącą zlokalizowania siedziby Centrum w 

Warszawie. W pracach nad ofertą Polski zaangażowana była Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ponadto wsparcie – w tym także 

merytoryczne – otrzymaliśmy od naszych partnerów społecznych m.in. Instytutu Kościuszki 

oraz wiodących instytutów badawczych m.in. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa-PIB 

czy Instytut Łączności-PIB.  

W dniu 2 grudnia 2020 r, Komisja Europejska przedstawiła wyniki oceny poszczególnych 

ofert. Należy wyraźnie podkreślić, że oferta Polski uzyskała wysoką ocenę Komisji 

Europejskiej, co potwierdza informacja opublikowana na stronie internetowej: 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/seat-selection-cybersecurity-centre/   

Ad.4) Jakie są przyczyny tak dużej porażki Polski ( w głosowaniu oferta rządu uzyskała 

jedynie 2 głosy)? 

Na wstępie należy zaznaczyć, że sformułowanie „Polska przegrała z Rumunią rywalizację” nie 

oddaje w pełni przebiegu procesu wyboru siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji 

Cyberbezpieczeństwa. Wybór siedziby EKSC prowadzony był w formule konkursu ofert i 

głosowań. Kandydatury zgłosiło aż 7 państw członkowskich – Belgia (Bruksela), Hiszpania 

(Leon), Litwa (Wilno), Luksemburg (Luksemburg), Niemcy (Monachium), Polska (Warszawa) i 

Rumunia (Bukareszt). 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/seat-selection-cybersecurity-centre/
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Głosowanie ws. wyboru nowej siedziby ECKC zostało przeprowadzone na marginesie 

posiedzenia COREPER I w dniu 9 grudnia 2020 r. Podczas głosowania każde z państw 

członkowskich dysponowało jednym głosem. Głosowanie było tajne. Zasady wyboru 

określały wyraźnie, że jeśli w pierwszej rundzie głosowania żadnej ofercie nie uda się zdobyć 

co najmniej połowy głosów, zorganizowana zostanie druga runda, do której dopuszczone 

będą tylko dwie oferty z najwyższą liczbą głosów. W drugiej rundzie każde państwo mogło 

oddać głos na jedną z dwóch najlepszych ofert. 

W pierwszej rundzie głosowania rozkład głosów był następujący:  

 Bruksela (Belgia) 8 głosów,  

 Bukareszt (Rumunia): 6 głosów,  

 Wilno (Litwa): 5 głosów,  

 Luksemburg (Luksemburg): 3 głosy, 

 Warszawa (Polska): 2 głosy, 

 León (Hiszpania): 2 głosy,  

 Monachium (Niemcy): 1 głos. 

W rezultacie w pierwszej turze głosowania największe poparcie otrzymały propozycje Belgii i 

Rumunii, a propozycje Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Niemiec i Polski nie przeszły do drugiej 

tury głosowań, w której państwa członkowskie dokonywały wyboru tylko pomiędzy dwiema 

propozycjami tj. Brukselą i Bukaresztem. W drugiej rundzie głosowania rozkład głosów był 

następujący: Bukareszt: 15 głosów, Bruksela: 12 głosów. 

Analiza wyników głosowania - wynikająca zarówno z ocen własnych, jak i z opinii 

przekazanych przez partnerów z państw członkowskich UE - wskazywała, że końcowy 

rezultat był wynikiem wyboru między ulokowaniem ECKC w Brukseli i w państwie EŚW, które 

dotąd nie było gospodarzem żadnej znaczącej instytucji UE. Stąd zarówno w I, jak i II rundzie 

głosowania najwięcej głosów poza Brukselą uzyskiwała Rumunia, która nie posiadała 

dotychczas na swoim terytorium - w odróżnieniu od Polski - żadnej instytucji czy agencji 

unijnej. 

Należy jednocześnie podkreślić, że polska oferta została wysoko oceniona, a zaprezentowany 

w trakcie kampanii promocyjnej polski potencjał w obszarze bezpieczeństwa 

cybernetycznego i szerzej całego sektora ICT, stworzył dobre podstawy do podjęcia 

realizowanej obecnie współpracy dwustronnej z państwami członkowskimi UE w wyżej 

wymienionych dziedzinach. 

Z poważaniem 

z up. Marek Zagórski 
Sekretarz Stanu 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


