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Protokół trzeciego posiedzenia  

Parlamentarnego Zespołu ds. Ameryki Środkowej i Karaibów 

 

 

 

W dniu 21 czerwca 2017 r. odbyło się trzecie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu  

ds. Ameryki Środkowej i Karaibów, z udziałem przedstawicieli  Fundacji Polska-Haiti  

i Fundacji Moja Dominikana. 

Głównym tematem posiedzenia były problemy Polaków przebywających okresowo na 

Karaibach, których rozwiązanie utrudnia brak polskich placówek dyplomatycznych w tym 

regionie. Inne konsulaty i ambasady krajów Unii Europejskiej bardzo niechętnie angażują się 

w ich rozwiązywanie. W czasie, w którym Dominikana staje się krajem coraz bardziej 

atrakcyjnym turystycznie, a rozwój gospodarczy może być źródłem rozwoju biznesu między 

oboma krajami, coraz częściej dostrzega się potrzebę utworzenia polskiej placówki 

dyplomatycznej w jednym z krajów karaibskich. Działalność polskiego konsulatu na 

Dominikanie, Haiti lub Jamajce znacznie ułatwiłoby zarówno kontakty handlowe  

i biznesowe, jak też służyłoby polskim turystom oraz obywatelom tych krajów 

przyjeżdżającym do Polski.  

Członkowie zespołu dostrzegając potrzebę utworzenia takiej placówki dyplomatycznej 

podjęli decyzję o przygotowaniu stanowiska Zespołu, skierowanego do Przewodniczącego 

Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz do Przewodniczącego 

Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych  o włączenie pod obrady komisji punktu 

dotyczącego możliwości utworzenia placówki konsularnej na Karaibach. Zarówno 

Dominikańczycy, Haitańczycy jak i Jamajczycy mają coraz większą świadomość i wiedzę  

o Polsce i Polakach. Składa się na to zarówno pamięć historyczna, jak i dorobek znanych 

Polaków, którzy osiedlili się na Karaibach. 

Prezes Fundacji Polska-Haiti Zofia Pinchinat-Witucka przedstawiła informację  

o postępie prac nad budową szkoły na Haiti. Pomysł zrodził się po trzęsieniu ziemi w 2010 r. 

Jest to bardzo duży projekt, w całości finansowany ze środków pozyskanych w Polsce,  

w który zaangażowane są: Fundacja Polska – Haiti, Caritas Polska, Izba Architektów 



Rzeczypospolitej Polskiej, Izba Inżynierów Budownictwa, zespół  architektów „Balon” oraz 

diecezja w Jacmel. W tej chwili budynek szkoły jest już postawiony, pozostaje sprawa 

wykończenia i wyposażenia wnętrz. Planowane jest również przygotowanie projektów 

edukacyjnych na potrzeby szkoły, z wykorzystaniem polskich dobrych praktyk. Taki pakiet 

programów edukacyjnych mógłby być potem wykorzystany również w innych krajach 

karaibskich. Dlatego niezwykle istotne są rozmowy na ten temat z przedstawicielami 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
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