
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Krystiana Probierza, Ryszarda Majera, Artura Warzochę,  

Adama Gawędę, Wojciecha Piecha,  

Czesława Ryszkę, Arkadiusza Grabowskiego,  

Michała Potocznego i Andrzeja Kamińskiego 

na 25. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 września 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Zwracamy się z prośbą o podjęcie przez rząd RP działań w sprawie przeniesienia do Katowic siedziby 

jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie. 

Uzasadnienie: W wyniku czerwcowego referendum kwestią czasu jest pozostanie Wielkiej Brytanii  

w strukturach Unii Europejskiej. Wiąże się to także z przeniesieniem siedziby agencji Unii Europejskiej, 

ponieważ siedziba może znajdować się tylko na terytorium państwa członkowskiego. W Londynie swoje 

siedziby mają Europejska Agencja Leków oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. 

Polska jest jednym z największych państw Unii Europejskiej, jednak na naszym terytorium siedzibę ma 

tylko jedna agencja – Frontex. Bardzo dobrym posunięciem byłoby podjęcie działań mających na celu 

przeniesienie siedziby jednej z agencji do Polski. Odpowiednim miastem w Polsce, które mogłoby stać się 

siedzibą jednej z agencji mających obecnie swoje siedziby w Londynie, są Katowice. 

Katowice będące stolicą 4,5 milionowego województwa i jednocześnie głównym ośrodkiem konurbacji 

górnośląskiej z dogodną infrastrukturą drogową, kolejową oraz dostępem do dwóch międzynarodowych 

portów lotniczych mogą być odpowiednią lokalizacją dla przenoszonych z Londynu agencji Unii Europejskiej. 

W Katowicach ponadto znajduje się w międzynarodowe centrum kongresowe, bogata baza hotelowa oraz 

wysoko oceniane ośrodki akademickie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Śląski 

Uniwersytet Medyczny, z odpowiednimi wydziałami i kadrą akademicką także w dziedzinie farmacji. 

Nasze oświadczenie jest wyrazem poparcia dla działań prowadzonych przez śląskich posłów. W związku  

z tym kierujemy do Pani Premier następujące pytania: 

1. Czy rząd RP rozważał przeniesienie do Polski siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej 

mających obecnie siedzibę w Wielkiej Brytanii? 

2. Czy rząd RP poprze ideę przeniesienia siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej mających 

obecnie siedzibę w Wielkiej Brytanii do Katowic? 
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