
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 

nr posiedzenia: 139 

data posiedzenia: 12 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kenii i w krajach dodatkowych akredytacji: 

Republice Madagaskaru, Republice Mauritiusu, Republice Seszeli, Republice Ugandy oraz 

Federalnej Republice Somalii Jackiem Bazańskim. 

2. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Kuwejt oraz państwie dodatkowej akredytacji 

Królestwie Bahrajnu Pawłem Lechowiczem. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Waldemar Sługocki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Jan Dobrzyński, Ryszard Majer, Grzegorz Napieralski, Jarosław Obremski, Marek Pęk, 

Waldemar Sługocki, Rafał Ślusarz, Piotr Wach, Alicja Zając,  

 

 
goście: 

kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Kenii i w krajach dodatkowych akredytacji: Republice Madagaskaru, 

Republice Mauritiusu, Republice Seszeli, Republice Ugandy oraz Federalnej Republice Somalii 

Jacek Bazański, 

kandydat na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Państwie Kuwejt oraz państwie dodatkowej akredytacji Królestwie Bahrajnu Paweł 

Lechowicz, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

naczelnik wydziału w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu Wojciech Unolt. 

  

Ad 1. 
 

Kandydat na stanowisko ambasadora Jacek Bazański określił Kenię jako ważnego partnera 

Polski w Afryce Wschodniej. Kraj ten doświadcza ostatnio politycznych turbulencji – z uwagi 

na protesty opozycji wybory prezydenckie musiały zostać powtórzone. Przedstawiciel opozycji 

wciąż nie uznał zwycięstwa obecnego prezydenta Uhuru Kenyatty. 

Kandydat na stanowisko ambasadora poinformował, że w Kenii przebywa duża liczba 

uchodźców z krajów regionu (m.in. z Sudanu i Somalii). 

Jako główny cel misji kandydat na stanowisko ambasadora wymienił dynamizację kontaktów 

politycznych, m.in. poprzez doprowadzenie do wizyty ministra spraw zagranicznych Kenii 



 

 

w Polsce i przekonanie władz tego państwa do otwarcia ambasady w Warszawie (obecnie 

akredytowany w Warszawie jest ambasador rezydujący w Rzymie). Priorytetem jest także 

zwiększenie wymiany handlowej. W tej materii ambasada będzie ściśle współpracować 

z biurem handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ambasada będzie wspierała polskie 

podmioty zainteresowane udziałem w projektach pomocy rozwojowej, realizowanych pod egidą 

Unii Europejskiej.  

W dyskusji poruszono temat możliwości inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorców 

w Afryce oraz zadań o charakterze konsularnym, związanych z rosnącą liczbą polskich turystów 

w Kenii. 

 

Ad 2. 
 

Kandydat na stanowisko ambasadora Paweł Lechowicz poinformował, że Kuwejt stara się 

odgrywać rolę mediatora w sporze między Arabią Saudyjską i większością pozostałych państw 

Półwyspu Arabskiego a Katarem. Zorganizowany ostatnio w Kuwejcie szczyt Rady Współpracy 

Państw Zatoki Perskiej nie przyniósł jednak przełomu w tej kwestii.  

Od roku trwają polsko-kuwejckie konsultacje polityczne na szczeblu wiceministrów spraw 

zagranicznych; kilka tygodni temu Polskę odwiedził wiceminister spraw zagranicznych 

Bahrajnu, dając początek podobnemu mechanizmowi konsultacji. 

Kandydat na stanowisko ambasadora poinformował, że w Kuwejcie stacjonuje polski 

kontyngent wojskowy biorący udział w działaniach międzynarodowej koalicji stworzonej do 

walki z tzw. Państwem Islamskim. Zaznaczył, że kwestie militarne są dziedziną, w której 

współpraca polsko-kuwejcka może się z powodzeniem rozwijać. Obecnie kilkunastu kadetów 

z Kuwejtu przechodzi szkolenie w Szkole Morskiej w Gdyni. Poruszając temat współpracy 

kulturalno-naukowej, kandydat na stanowisko ambasadora poinformował, że w Kuwejcie od 

kilku lat działa baza polskich archeologów.  

W dyskusji poruszono temat perspektyw zwiększenia wymiany handlowej.  
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