
Warszawa, 12 kwietnia 2018 r. 

 

Protokół drugiego posiedzenia Senackiego Zespołu Współpracy z Republiką Południowej 

Afryki 

 

11 kwietnia 2018 r. odbyło się drugie posiedzenie Senackiego Zespołu Współpracy  

z Republiką Południowej Afryki, z udziałem zaproszonych gości – ambasadora Republiki 

Południowej Afryki – Pana  Simona Ntombela, Radcy Ambasady - Pana Chrisa Botha, 

Pierwszego Sekretarza ds. Politycznych - Pana Daniela Stemmera oraz Naczelnika Wydziału 

Afryki Subsaharyjskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Pana Sergiusza Wolskiego. 

W trakcie spotkania nawiązano do wizyty delegacji Senatu RP w Republice 

Południowej Afryki w listopadzie 2017 roku. Podtrzymano chęć rozwijania współpracy 

pomiędzy krajami, zarówno w dziedzinie gospodarczej, naukowej jak i turystyki. 

Wspomniano, iż utworzenie Senackiego Zespołu Współpracy z Republiką Południowej 

Afryki jest wypełnieniem zobowiązania podjętego w czasie wizyty. Podobny Zespół ma 

powstać w Zgromadzeniu Narodowym RPA. Senatorowie zwrócili uwagę na sytuację Polonii 

znajdującej się na terenie Republiki Południowej Afryki. Podkreślili, iż wypowiada się ona 

bardzo pozytywnie w odniesieniu do stosunku władz południowoafrykańskich do niej. Rząd 

RPA stwarza Polonii możliwości działania w życiu społecznym i politycznym, a jej 

przedstawicielka zasiada w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. 

Ambasador RPA zaznaczył w swoim wystąpieniu liczne podobieństwa w budowaniu 

demokracji w obu krajach. Podkreślił, że dzięki nawiązywanym kontaktom i budowanym 

relacjom oba kraje mogą wymieniać się doświadczeniami i uczyć się od siebie. Roztaczanie 

przez Senat RP opieki nad Polonią i Polakami jest takim działaniem, które mogłoby być  

w jego kraju dobrym do naśladowania przykładem.  

Relacje panujące pomiędzy oboma krajami są na bardzo wysokim poziomie. W wyniku 

podpisania umowy bilateralnej o współpracy gospodarczej pomiędzy RP a RPA powołana 

została Wspólna Komisja Gospodarcza, której zadaniem są kwestie związane  

z inwestycjami oraz bieżące omawianie problemów i szans związanych z wymianą handlową 

pomiędzy krajami. Potencjalnym obszarem rozwoju współpracy pomiędzy Polską a RPA, 

wskazanymi przez Ambasadora  jest sektor górniczy, w tym wzbogacanie rud oraz sektor 

energetyczny. Ponieważ głównym źródłem energii elektrycznej zarówno w RPA jak  

i w Polsce jest węgiel, stąd współpraca w dziedzinie wydobycia oraz tzw. „czystej 



eksploatacji” zmierzającej do redukcji CO2 ma istotne znaczenie. Republika Południowej 

Afryki została również uznana za rynek perspektywiczny dla eksportu polskiego drobiu. Inne 

możliwe obszary współpracy RPA widzi w takich dziedzinach jak technika i nowe 

technologie, a także nauka, archeologia, astronomia i medycyna. Ambasador podkreślił 

również fakt, iż to właśnie Republika Południowej Afryki jest największym spośród krajów 

afrykańskich inwestorem w Polsce. Istnieje możliwość wykorzystania potencjału RPA jako 

środka do ekspansji polskiej gospodarki na cały kontynent afrykański. Współpraca doskonale 

rozwija się również w zakresie usług turystycznych – Polacy są jedną z największych grup 

odwiedzających ten kraj. Warto również wspomnieć, iż Republika Południowej Afryki 

popierała udział Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa przy ONZ. Obecnie 

sama stara się o ten status, a poparcie Polski byłoby bardzo cenne. Zwłaszcza, że to właśnie 

na kontynencie afrykańskim obecnie toczy się najwięcej konfliktów.  Ambasador zwrócił na 

koniec uwagę na problem z uzyskiwaniem wiz Schengen do Polski, ze względu na ogromne 

odległości pomiędzy głównymi miastami RPA a  Ambasadą  RP w Pretorii. 

Przewodniczący Zespołu, senator Artur Warzocha podziękował ambasadorowi za wolę 

rozwijania współpracy między oboma krajami, gdyż mają one sobie wzajemnie wiele do 

zaoferowania. Przypomniał, iż w polskim parlamencie obok Senackiego Zespołu Współpracy 

z Republiką Południowej Afryki funkcjonuje Grupa Parlamentarna Polska-RPA, a ich  

działalność z pewnością będzie skupiała się na zacieśnianiu współpracy, która w efekcie może 

przynieść obopólne korzyści.  

Senatorowie – członkowie Zespołu w rozmowie wspomnieli również o wielu aspektach 

relacji pomiędzy Polską i RPA, o współpracy w zakresie kardiochirurgii i transplantologii, 

 a także możliwości wspólnego rozwiązywania  obecnego kryzysu migracyjnego. Podkreślili 

podobne doświadczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.  

 

 


