
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

nr posiedzenia: 138 

data posiedzenia: 5 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej 

w Republice Libańskiej Przemysławem Niesiołowskim. 

2. Spotkanie z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Iraku Beatą Pęksą. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Marek Rocki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Adam Bielan, Jerzy Chróścikowski, Ryszard Majer, Jarosław Obremski, Marek Pęk, Marek 

Rocki, Rafał Ślusarz, Alicja Zając, 

 
goście: 

ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Libańskiej 

Przemysław Niesiołowski, 

kandydatka na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Iraku Beata Pęksa. 

 

 

Ad 1. 
 

 
Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Libańskiej 

Przemysław Niesiołowski poinformował, że Liban jest krajem zamieszkałym przez 4,5 miliona 

obywateli z istniejącą poza jego granicami 14-milionową diasporą. Obecnie kraj ponosi 

nieproporcjonalny do swoich możliwości ciężar skutków konfliktów regionalnych. Na jego 

terytorium zamieszkuje ponad pół miliona uchodźców palestyńskich i ok. półtora miliona 

uchodźców syryjskich.  

Zgodnie z konstytucją, która gwarantuje wszystkim grupom wyznaniowym pełen udział w życiu 

politycznym, prezydentem Libanu jest chrześcijanin maronita, premierem – sunnita, 

a przewodniczącym parlamentu – szyita.  

Ambasador podkreślił, że Polska współpracować będzie z Libanem w zakresie pomocy 

humanitarnej. Pomoc ta powinna trafiać nie tylko do samych uchodźców, ale również do ubogich 

społeczności lokalnych, które najbardziej odczuwają ciężar kryzysu.  

Ambasador zaznaczył, że wypełniając swoją misję, współpracować będzie z Polonią 

i z obywatelami libańskimi, którzy kształcili się w Polsce, oraz z przedsiębiorcami inwestującymi 

w Polsce. 

W dyskusji po wystąpieniu ambasadora mówiono m.in. o sytuacji Polonii libańskiej. 



 

 

Ad 2. 
 

 
Kandydatka na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Iraku Beata Pęksa powiedziała, że Irak jest obszarem zainteresowania, 

a także rywalizacji światowych mocarstw. Poinformowała o postępach w zakresie odbudowy 

społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania systemu demokratycznego w tym państwie. 

Wiosną 2018 r. odbędą się tu wybory parlamentarne i do władz lokalnych. 

Polscy żołnierze biorą udział w natowskiej misji szkoleniowej w Iraku. Misję szkoleniową dla sił 

policyjnych ma zorganizować Unia Europejska. Polscy specjaliści mogą być również 

zaangażowani w szkolenia w zakresie remontu poradzieckiego sprzętu będącego w posiadaniu 

armii irackiej. Z kolei polscy przedsiębiorcy mogą wykorzystać okazje związane z planowanymi 

inwestycjami infrastrukturalnymi. Mówiąc o relacjach gospodarczych, kandydatka 

poinformowała, że wzrósł eksport polskich produktów spożywczych do Iraku.  

Zaznaczyła, że wspólnota międzynarodowa będzie musiała zwiększyć pomoc rozwojową dla 

Iraku. Ocenia się, że po pokonaniu sił tzw. Państwa Islamskiego do swoich domów będzie 

chciało wrócić ok. 5 mln uchodźców. Rozpocznie się proces odbudowy zniszczonych w czasie 

działań wojennych miast.  

Beata Peksa poinformowała, że po okresie zaostrzenia sytuacji politycznej w Kurdystanie, 

w związku z przeprowadzonym referendum niepodległościowym, obecnie można mówić 

o pewnej stabilizacji. Po odejściu polityków będących inicjatorami referendum do głosu 

dochodzą zwolennicy porozumienia z władzami centralnymi w Bagdadzie. 
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