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Protokół czwartego posiedzenia  

Parlamentarnego Zespołu ds. Ameryki Środkowej i Karaibów 

 

 

 

 

W dniu 19 września 2017 r. odbyło się czwarte posiedzenie zespołu z udziałem 

dyplomatów państw Ameryki Środkowej i Karaibów akredytowanych w Polsce. Gośćmi 

zespołu byli: José Francisco Calí Tzay - Ambasador Republiki Gwatemali, Ramon Custodio 

Espinoza - Ambasador Republiki Hondurasu, Jorge Marti Martinez - Ambasador Republiki 

Kuby, Karla Luzette Beteta Brenes - Ambasador Republiki Nikaragui, Enrique Antonio Zarak 

Linares - Ambasador Republiki Panamy oraz Astrid Moreno - Charge d’Affaires Republiki 

Salwadoru. W posiedzeniu uczestniczyli również: pani Karolina Cemka -Zastępca Dyrektora 

w Departamencie Ameryki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Krzysztof Jacek Hinz - 

Radca - Minister w Departamencie Ameryki Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pan Leszek 

Kieniewicz dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej.  

Przewodniczący zespołu senator Jerzy Fedorowicz, rozpoczął posiedzenie  

od przedstawienia gościom idei powołania Parlamentarnego Zespołu ds. Ameryki Środkowej 

i Karaibów. Senator podkreślił, że jest to zespół skupiający zarówno posłów jak i senatorów 

i to z różnych partii politycznych. Przewodniczący poinformował uczestników posiedzenia  

o ubiegłorocznej konferencji, zorganizowanej przez zespół, na temat współpracy Polski  

z krajami Ameryki Środkowej i Karaibów. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych podkreślili, że spotkania parlamentarzystów z dyplomatami są ważnym 

uzupełnieniem polityki zagranicznej prowadzonej przez rząd. Jest to okazja do zacieśnienia 

współpracy tych krajów z Polską, nawiązania kontaktów i identyfikacji wspólnych interesów. 

Minister Hinz poinformował uczestników posiedzenia o przywróceniu polskiej ambasady  

w Republice Panamy. W kompetencji terytorialnej ambasady znajdują się: Panama, Belize, 

Dominikana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua i Salwador. Przywrócenie działalności 

polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym kraju stworzy podstawy do ochrony 



interesów polskich obywateli, instytucji i przedsiębiorstw w Panamie i regionie Ameryki 

Środkowej. 

Goście zespołu – dyplomaci podkreślili, że kraje Ameryki Środkowej i Karaibów 

cechuje szybki rozwój gospodarczy (np. Nikaragua odnotowuje roczny wzrost gospodarczy  

o 5%) i że w regionie tym nie toczą sie wojny. Kraje Ameryki Środkowej i Karaibów to 

miejsca intensywnej wymiany gospodarczej, kulturalnej i prężnie rozwijającego się 

przemysłu turystycznego. Ambasador Kuby zauważył, że w jego kraju odnotowuje się jeden  

z najniższych wskaźników śmiertelności wśród niemowląt (4 zgony na 1.000 urodzeń), i że 

długość życia wynosi średnio 79 lat. Ambasador Gwatemali podkreślił, że Polskę  

i Gwatemalę łączy walka o utrwalenie demokracji, obydwa kraje odnotowują też stały wzrost 

gospodarczy. Goście zespołu – dyplomaci podkreślali chęć zacieśniania relacji z polskimi 

parlamentarzystami.  

 

 

(P.B.) 

 


