
DYPLOMACJA EKONOMICZNA  
– wspieranie promocji polskiej gospodarki   

i interesów gospodarczych  
polskich przedsiębiorstw za granicą 
działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
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Zespół zadaniowy ds. promocji gospodarki i dyplomacji ekonomicznej 

Ministerstwo  

Przedsiębiorczości i Technologii 

PFR SA 

Ministerstwo  

Spraw Zagranicznych 
MRiRW MSiT 

POT ARR 

radcowie  

ds. rolnych  

przy ambasadach  

oddziały 

zagraniczne  

POT 

konsulaty 

KUKE 
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Międzyresortowy Zespół ds. promocji Polski za granicą 

Zagraniczne 

Biura Handlowe 

Departament Współpracy 

Ekonomicznej 

ambasady Instytuty 

Polskie 



Dyplomacja ekonomiczna  
– zadania MSZ 
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zapewnienie udziału Polski  

w międzynarodowej dyskusji  

nad wyzwaniami  

o charakterze globalnym 

ogólna promocja polskiej gospodarki 

i klimatu inwestycyjnego w kraju 

wsparcie działań  

polskich przedsiębiorców za granicą  

i ochrona ich interesów 

gospodarczych  

kształtowanie pozycji Polski  

jako ważnego i zaangażowanego 

partnera 

budowa wizerunku Polski jako kraju  

o stabilnej, wolnorynkowej gospodarce, 

atrakcyjnego dla inwestorów 

wzmocnienie rozpoznawalności  

 i pozycji polskich marek i produktów  

na rynkach międzynarodowych 



Dokumenty  
strategiczne i kierunkowe 

 Priorytety polskiej polityki zagranicznej 

 Zadania polskiej polityki zagranicznej na 2017 

 Kierunki promocji Polski (2017-2027) 

 Priorytety MSZ w zakresie dyplomacji publicznej 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
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Dyplomacja ekonomiczna 
- działania MSZ 
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Zapewnienie udziału Polski  
w międzynarodowej dyskusji nad wyzwaniami  
o charakterze globalnym 
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20. sesja Komisji Narodów  

Zjednoczonych ds. Nauki i Technologii  

na rzecz Rozwoju (CSTD ),  

Genewa, 10 maja 2017 r. 

Minister W.Waszczykowski  

na Światowym Forum Ekonomicznym  

w Davos, 2017  

Sesja nt. dyplomacji ekonomicznej, Europejski Kongres Gospodarczy, 

Katowice 2017 



Ogólna promocja polskiej gospodarki  

i klimatu inwestycyjnego w kraju 

Prezentacja  

 kluczowych branż, 
przedsiębiorstw 
i produktów 

 danych 
makroekonomicznych, 
tendencji 

 możliwości współpracy  
i inwestycji 
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wizyty Wiceministra Spraw Zagranicznych Marka Magierowskiego  

w Indiach i Indonezji 

Wizyty z komponentem gospodarczym 

Indonezja, kwiecień 2018 r. 

szczyt gospodarczy w Kalkucie, 

Indie, styczeń 2018 r. 
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promocja polskich firm sektora zielonych technologii w Norwegii,  

czerwiec 2018 r. 

Wizyty z komponentem gospodarczym 
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wizyta Wiceministra Spraw Zagranicznych  Andrzeja Papierza w Uzbekistanie  

w dniach 7-9 czerwca 2018 r. 

Wizyty z komponentem gospodarczym 

forum biznesowe 

w Taszkencie, 

7 czerwca  2018 r. 

forum biznesowe 

w Bucharze, 

8 czerwca  2018 r. 
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podpisanie Deklaracji pomiędzy Ministrem Energii RP a Ministrem Górnictwa i Geologii 

Republiki Konga o współpracy w sektorze górnictwa i maszyn górniczych, 

Brazzaville, grudzień 2017 r. 
umowę podpisują Ambasador RP w Luandzie pan Piotr Myśliwiec (w imieniu Ministra Energii RP)  

oraz Minister Górnictwa i Geologii Republiki Konga, pan Pierre Oba 

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw 
przez placówki dyplomatyczne 
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IX Forum Polskich Inwestorów na Białorusi, grudzień 2017 r. 

Międzynarodowe Targi Spożywcze 

PRODEXPO, 

Mińsk, listopad 2017 r.  

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw 
przez placówki dyplomatyczne 
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polskie stoisko  

na Winterfall,  

Tbilisi, 2017 r. 

polskie stoisko na targach 

Moldagrotech-Farmer , 

Kiszyniów, 

październik 2017 r. polskie stoisko na targach rolno-spożywczych,  

Tbilisi,  listopad 2017 r. 

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw 
przez placówki dyplomatyczne 
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misja polskich  

przedsiębiorców  

do Kaliningradu, 

czerwiec 2017 r. 

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw 
przez placówki dyplomatyczne 
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Od technologii kosmicznych do mody 
- promocja przemysłów kreatywnych 

wizyta przedstawicieli firm 

sektora kosmicznego  

w bazie rakietowej Esrange 

niedaleko od Kiruny, 

Szwecja, 2017 r. 

wizyta przedstawicieli firm sektora kosmicznego  

w zakładach firmy Thales Alenia Space w Aquili, 

Włochy, kwiecień 2017 r.  
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Szkolenia dla przedsiębiorców w regionach 
- przetargi instytucji i organizacji międzynarodowych 

biuro UNDP,  

Warszawa,  

wrzesień 2017 r. 

Europejski Kongres 

Gospodarczy,  

Katowice, czerwiec 2017 r.  

Gdańsk,  

marzec 2018 r. 
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Szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorców 
– rynki zagraniczne 

seminarium  

rynki afrykańskie,  

Urząd 

Marszałkowski,  

Wrocław,  

kwiecień 2018 r. 

konferencja  

Business Beyond Borders  

– Destination Africa ,  

Gdańsk, marzec 2018 r. 

rynki krajów Ameryki Łacińskiej,  

COIE, Łódź, listopad 2017 r. rynek irański, COIE,  

Bydgoszcz, październik 2017 r. 
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Publikacje i materiały informacyjne 



Dyplomacja ekonomiczna 
- płaszczyzny współpracy MSZ z jst 
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Współpraca z samorządem terytorialnym 

prezentacja planu działań 

MSZ na rok 2017 

z zakresu dyplomacji 

ekonomicznej  

na posiedzeniu  

Konwentu Marszałków 

Województw RP, 

Zakopane, styczeń 2017 r. 

r. 
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Współpraca z organizacjami samorządu 
terytorialnego 

posiedzenie  

Zespołu ds. Międzynarodowych 

Komisji Wspólnej Rządu  

i Samorządu Terytorialnego  

nt. dyplomacji ekonomicznej, 

Warszawa, wrzesień 2017 r.  
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Współpraca z samorządem terytorialnym 

seminarium dot. rynków Ameryki Łacińskiej, 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, październik 2017 r.  
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Współpraca z samorządem terytorialnym 

konferencja Współpraca rządu  

i samorządu terytorialnego  

na rzecz promocji Polski za granicą,  

Warszawa, październik 2017 r.  
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Współpraca z samorządem terytorialnym 

spotkanie  

Urzędów Marszałkowskich 

poświęcone współpracy 

międzynarodowej regionów, 

Kraków, maj 2017 r.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Krak%C3%B3w_COA.svg
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Współpraca z organizacjami samorządu 
terytorialnego 

szkolenie  

dla pracowników  

biur promocji  

we współpracy  

ze Związkiem Miast Polskich,  

Siedlce, wrzesień 2017 r.  



26 

Współpraca z organizacjami samorządu 
terytorialnego 

I Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego,  

Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe, Łomża, październik 2017 r. 

Gala Eksportu 2018,  

Stowarzyszenie  

Eksporterzy RP 

Lublin, luty 2018 r.  



Współpraca MSZ z jst 
- przedsięwzięcia krajowe 

 wymiana i przepływ informacji 

 spotkania tematyczne dla przedsiębiorców  
w regionach (sektorowe lub terytorialne) 

 szkolenia dla przedsiębiorców w regionach  
dotyczące procedur przetargowych instytucji  
i organizacji międzynarodowych 

 analizy, raporty, materiały informacyjne, 
poradniki dla przedsiębiorców 
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Współpracy MSZ z jst 
- przedsięwzięcia zagraniczne 

 udział w wizytach z komponentem 
gospodarczym 

 udział w pracach organizacji i inicjatywach 
międzynarodowych (OECD, UN Habitat, 
Global City Team Challenge) 

 rozwój mechanizmu Forów Regionalnych 
(Chiny, Chorwacja, do rozważenia Indie, 
Meksyk, Białoruś) 
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Dziękuję za uwagę. 
 

Agata Czyrsznic-Dobrowolska 
Departament Współpracy Ekonomicznej 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

22 523 71 82 

agata.czyrsznic-dobrowolska@msz.gov.pl 
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