
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

nr posiedzenia: 115 

data posiedzenia: 25 lipca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy oraz w krajach dodatkowej akredytacji: 

Republice Dominikańskiej, Republice Haiti, Republice Hondurasu, Republice Nikaragui, 

Republice Salwadoru, Republice Gwatemali oraz Belize Leszkiem Białym. 

2. Spotkanie z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii Jolantą Różą Kozłowską. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Marek Rocki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Adam Bielan, Dorota Czudowska, Jan Dobrzyński, Tomasz Grodzki, Ryszard Majer, 

Jarosław Obremski, Marek Pęk, Marek Rocki, Waldemar Sługocki, Aleksander Szwed, 

Rafał Ślusarz, Alicja Zając, 

 
goście: 

kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Panamy oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Republice 

Dominikańskiej, Republice Haiti, Republice Hondurasu, Republice Nikaragui, Republice 

Salwadoru, Republice Gwatemali oraz Belize Leszek Biały, 

kandydatka na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Austrii Jolanta Róża Kozłowska, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

dyrektor Departamentu Ameryki Grzegorz Kozłowski, 

zastępca dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej Anna Sochańska. 

 

 

Ad 1. 
 

Kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej 

w Republice Panamy oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Republice Dominikańskiej, 

Republice Haiti, Republice Hondurasu, Republice Nikaragui, Republice Salwadoru, Republice 

Gwatemali oraz Belize; Leszek Biały poinformował, że ambasada w Panamie, obejmująca 

zasięgiem terytorialnym także ww. kraje, będzie reaktywowana po 9-letniej przerwie. Zaznaczył, 

że Panama jest państwem stabilnym, o dobrej kondycji gospodarczej. Dynamicznie rozwija się 

sektor bankowy, a także handel i dystrybucja. Obroty handlowe między Polską a Panamą sięgają 

ćwierć miliarda dolarów. 

Kandydat na stanowisko ambasadora zapowiedział, że głównym celem jego misji będzie rozwój 

relacji politycznych między Polską a krajami akredytacji. Sprzyjające warunki do osiągnięcia 



 

 

tego celu stworzą przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie 

w 2019 roku. Sposobem na zacieśnienie kontaktów z krajami regionu mogłoby być, zdaniem 

ambasadora, wystąpienie przez Polskę o status obserwatora w Systemie Integracji 

Środkowoamerykańskiej – organizacji wspierającej współpracę i integrację w regionie. Kandydat 

na stanowisko ambasadora dodał, że rośnie liczba Polaków odwiedzających w celach 

turystycznych kraje powierzonej mu misji dyplomatycznej, w tym przede wszystkim 

Dominikanę. Z kolei w Gwatemali pracują polscy archeologowie. Przypadająca w przyszłym 

roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości będzie okazją do przedsięwzięć 

promujących wizerunek Polski w krajach akredytacji. 

Odpowiadając na pytania senatorów, ambasador poinformował, że w ostatnich latach Kanał 

Panamski został rozbudowany i przystosowany do przyjmowania największych statków 

transportowych. W dyskusji omówiono również stan przygotowań do Światowych Dni 

Młodzieży. 

 

Ad 2. 
 

Kandydatka na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Austrii Jolanta Róża Kozłowska poinformowała, że po unieważnieniu 

drugiej tury wyborów prezydenckich i w związku z koniecznością jej powtórzenia Austria 

ponownie przeżywa kryzys polityczny, tym razem związany z rozpadem rządzącej koalicji 

Socjaldemokratycznej Partii Austrii i chadeckiej Austriackiej Partii Ludowej. W październiku 

bieżącego roku odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne. Dyskusje w kampanii 

wyborczej dotyczą przede wszystkim polityki wewnętrznej i sytuacji na rynku pracy. Podmiotem 

ataków stają się przybywający do Austrii w poszukiwaniu zatrudnienia obywatele Europy 

Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski. 

Kandydatka na stanowisko ambasadora stwierdziła, że jako szef placówki zamierza kontynuować 

strategię polskiego rządu i poszukiwać nowych impulsów dla polsko-austriackiej współpracy na 

płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, naukowo-kulturalnej. 

Podkreśliła dobry stan polsko-austriackich stosunków politycznych. Pozytywne relacje na 

szczeblu rządowym przenoszone są również na współpracę regionalną i samorządową pomiędzy 

obydwoma państwami. 

Poinformowała, że mieszkający w Austrii Polacy nie mają statusu grupy etnicznej, co skutkuje 

brakiem wsparcia finansowego ze strony austriackiego rządu na pielęgnowanie ojczystej kultury, 

tradycji oraz języka. 

 

Opracowano w BSMUE 

 


