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MSZ, a także podległe placówki dyplomatyczne w całym świecie, 
wspiera politykę surowcową Polski w jej wymiarze zagranicznym.  
 
Realizowane zadania są układzie: 
• Dwustronnym 
• Wielostronnym, zwłaszcza w ramach UE  
 
Wsparcia dla : 
• spółek  w sektorze wydobywczym (koncesjonariusze) 
• spółek w sektorze serwisowym 
• producentów/eksporterów sprzętu w sektorze wydobywczym 

Wsparcie MSZ 



Instrumenty wsparcia dyplomacji ekonomicznej 

Misje gospodarcze w 2014 r. 

Indie 10-15 lutego 2014 r.  
Polsko-Indyjski Szczyt Energetyczny w New Delhi oraz V Azjatycki 
Kongres Górniczy i Targi Górnicze w Kalkucie.  
Delegacja ponad 70 przedstawicieli biznesu i ośrodków naukowo-
badawczych, w tym firm z sektora górniczego, wydobywczego i 
energetycznego. 
  
Senegal i Ghana 7-10 kwietnia 2014 r. 
Delegacja ponad 50 przedstawicieli biznesu i ośrodków naukowo-
badawczych, w tym firm z sektora wydobywczego i 
energetycznego. 



Instrumenty wsparcia dyplomacji ekonomicznej 

Misje gospodarcze w poprzednich latach  

Wizyta Min. R. Sikorskiego w Brazylii w listopadzie 2012 
 
  
 
Wizyta Min. B. Stelmach w Kolumbii w listopadzie 2012 r.  
 
 
 
 
Wizyta Min. R. Sikorskiego w Australii w maju 2013 r.  
 



Polityka surowcowa na agendzie ESDZ 

 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych prowadzi prace 

analityczne nad włączeniem kwestii surowcowych do swoich 

działań. 

 

Do początku 2014 r. Kraje Członkowskie przesłały informacje o 

projektach w zakresie polityki surowcowej w krajach poza UE, w 

których było dofinansowanie ze środków publicznych. 

 

Surowce: wg EU Raw Materials Initiative + złoto, diamenty i inne 

kamienie szlachetne, drewno 



Polityka surowcowa na agendzie ESDZ 

 
W kwietniu ESDZ ogłosiła wstępne wyniki RAW MATERIALS 

MAPPING EXERCISE 

 

Wyniki zagregowane (brak zgody na publikację szczegółowych 

danych o projektach z poszczególnych krajów) 

 

Wkłady od 63 podmiotów (11 z krajów członkowskich, pozostałe z 

instytucji i delegatur UE) 

 

Łącznie info o ponad 140 projektach o wartości ponad 1,3 mld EUR 

 

MSZ przesłał informację o dwóch projektach realizowanych przez 

PIG: 

- w Mongolii 

- w Chile 



Polityka surowcowa na agendzie ESDZ 

Wyniki RAW MATERIALS MAPPING EXERCISE 

 

• need for the EU to ensure and promote free trade, transparency, 

and security of supply of raw materials (m.in. zasady WTO); 

 

• need to transform raw materials from being a source of 

conflict, social tension, and even violence, to becoming drivers 

of sustainable development and economic growth; 

 

• concerns with the high number of environmental problems 

connected to the exploitation of raw materials (m.in. sprawa 

wody, leśnictwo); 

 

• substantial differences amongst contributions (np. EU 

Delegations often expressed a clear sense of missed opportunity 

to address and positively influence the many local challenges at 

stake.  



Polityka surowcowa na agendzie ESDZ 

Wyniki RAW MATERIALS MAPPING EXERCISE 

 

• a large degree of discrepancy between the EU and Member 

States' projects on raw materials (more than half of all EU 

projects are timber–related projects, against only one out of 

twenty for the Member States).  

 

• heterogeneity amongst projects in different continents. For 

example, the large majority of American projects involve only 

timber, while African ones either focus on raw materials in 

general without timber, or on five and less raw materials.  

 

• Member States have substantially different approaches to raw 

material diplomacy. 

 

• question of the policy consciousness at central diplomatic level of 

the necessity and possible extent of raw material diplomacy, and, 

possibly, of exploring ways and means to reinforce it. 
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