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Porządek posiedzenia: 

 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Arabii Saudyjskiej oraz w krajach dodatkowej 

akredytacji: Republice Jemeńskiej i Sułtanacie Omanu Janem Stanisławem Burym. 

2. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indii oraz w krajach dodatkowej akredytacji: 

Demokratyczno-Socjalistycznej Republice Sri Lanki, Federalnej Demokratycznej 

Republice Nepalu, Republice Malediwów, Ludowej Republice Bangladeszu, Królestwie 

Bhutanu oraz Islamskiej Republice Afganistanu Adamem Burakowskim.  

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Marek Rocki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Adam Bielan, Jerzy Chróścikowski, Dorota Czudowska, Tomasz Grodzki, Ryszard 

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

Szwed, Rafał Ślusarz, Piotr Wach, Alicja Zając, 

 
goście: 

kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Królestwie Arabii Saudyjskiej oraz w krajach dodatkowej akredytacji: 

Republice Jemeńskiej i Sułtanacie Omanu Jan Stanisław Bury, 

kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Indii oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Demokratyczno-

Socjalistycznej Republice Sri Lanki, Federalnej Demokratycznej Republice Nepalu, 

Republice Malediwów, Ludowej Republice Bangladeszu, Królestwie Bhutanu oraz 

Islamskiej Republice Afganistanu Adam Burakowski, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku Michał Kołodziejski, 

dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu Przemysław Niesiołowski. 

 

 

Ad 1. 
 

Kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Królestwie Arabii Saudyjskiej oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Republice 

Jemeńskiej i Sułtanacie Omanu Jan Bury zwrócił uwagę na silną pozycję Arabii Saudyjskiej 

w regionie. Głównym źródłem dochodów tego państwa są wpływy ze sprzedaży ropy naftowej. 



 

 

Obecnie wdrażany jest program „Wizja 2030”, mający na celu modernizację państwa, 

szczególnie sektorów niezwiązanych z wydobyciem i handlem nośnikami energii. W polityce 

zagranicznej dążenie Arabii Saudyjskiej do dominacji w regionie prowadzi do rywalizacji 

z Iranem.  

Kandydat na stanowisko ambasadora poinformował, że Polska cieszy się pozytywnym bilansem 

wymiany handlowej z Arabią Saudyjską, sięgającej w tym roku 1,8 mld dolarów. Dodał, że 

w Polsce przebywa około tysiąca studentów saudyjskich.  

Opisał Oman jako państwo stabilne politycznie i gospodarczo, odwiedzane przez coraz więcej 

turystów z Polski. Z kolei Jemen jest państwem rozdartym wojną domową. 

Kandydat zadeklarował, że głównym celem jego misji będą starania o utrzymanie dobrego 

klimatu inwestycyjnego w państwach akredytacji. Arabia Saudyjska może być nie tylko odbiorcą 

polskich produktów, ale także bazą ekspansji ekonomicznej w innych krajach regionu. Mówiąc 

o Polonii, poinformował, że większość przebywających w Arabii Saudyjskiej i Omanie Polaków 

to zatrudnieni na kontraktach specjaliści z różnych dziedzin.  

W dyskusji poruszono temat skomplikowanych relacji saudyjsko-irańskich i ich wpływu na 

sytuację na Bliskim Wschodzie. 

 

Ad 2. 
 

Kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Indii oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Demokratyczno-

Socjalistycznej Republice Sri Lanki, Federalnej Demokratycznej Republice Nepalu, Republice 

Malediwów, Ludowej Republice Bangladeszu, Królestwie Bhutanu oraz Islamskiej Republice 

Afganistanu Adam Burakowski podkreślił, że Indie są drugim pod względem liczby ludności 

krajem na świecie. Od 2014 r. rządy w tym państwie sprawuje Indyjska Partia Ludowa, z której 

wywodzi się premier Narendra Modi. Jego rząd prowadzi aktywną prozachodnią politykę 

zagraniczną oraz politykę nastawioną na szybki wzrost ekonomiczny.  

Pomimo utrzymującego się ujemnego salda handlowego po stronie indyjskiej, spowodowanego 

m.in. brakiem wiedzy na temat funkcjonowania biznesu w Polsce, polsko-indyjskie obroty 

handlowe w 2016 r. wzrosły o ok. 25%. 

Kandydat na stanowisko ambasadora podkreślił, że należy zwrócić uwagę na promocję Polski 

w indyjskich mediach publicznych oraz na krzewienie wiedzy o Polsce, również w środowiskach 

akademickich.  

W dyskusji senatorowie poruszali m.in. problem przemian społecznych w Indiach, stosunków 

indyjsko-chińskich oraz inicjatywy „Pasa i Szlaku”. 
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