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20 listopada br. w Paryżu 
podczas 40. Konferencji 
Generalnej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw 
Oświaty, Nauki i Kultury 
(UNESCO) Polska została 
wybrana na członka Rady 
Wykonawczej Organizacji.
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W oparciu o mocną pozycję, 
ugruntowaną w ostatnich latach, 
Polska jako członek Rady 
Wykonawczej UNESCO będzie 
uczestniczyć w procesie 
decyzyjnym dotyczącym 
przeprowadzanych reform, 
które określą przyszły kształt 
Organizacji. Członkostwo w 
Radzie pozwoli także na dalsze 
skuteczne realizowanie naszych 
priorytetów, m.in. w zakresie 
problematyki ochrony 
światowego dziedzictwa, 
zarówno materialnego jak i 
niematerialnego, oraz na 
promowanie polskich osiągnięć 
w dziedzinach znajdujących się 
w kompetencji UNESCO.
Rada Wykonawcza jest, obok 
Konferencji Generalnej oraz 
Sekretariatu, jednym z trzech 
organów UNESCO, 
powołanych na mocy Aktu 
Konstytucyjnego . Rada jest 
najważniejszym 
międzyrządowym organem 
nadzorującym realizację 
programu i budżetu Organizacji 
oraz opiniującym wszystkie 
istotne decyzje. W jej skład 
wchodzi 58 państw, 
wybieranych przez Konferencję 
Generalną na czteroletnią 
kadencję. Wybory odbywają się 
co dwa lata - wymieniana jest 
wtedy połowa członków Rady.

Polska została wybrana na członka Rady Wykonawczej UNESCO
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Stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
w związku z wyrokiem TSUE w sprawie C-192/18 

Komisja przeciwko Polsce

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 listopada br. 
dotyczący wieku przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów 
będzie przedmiotem szczegółowej analizy.

Wyrok dotyczy stanu historycznego, 
który nie odzwierciedla 
obowiązujących obecnie przepisów. 
Zarzuty Komisji Europejskiej 
zostały już wcześniej uwzględnione 
w drodze nowelizacji ustawy –
Prawo o ustroju sądów 
powszechnych z dnia 12 kwietnia 
2018 r. Na mocy tej nowelizacji 
wiek przejścia w stan spoczynku 
sędziów kobiet i mężczyzn został 
zrównany, a kompetencje 
do wyrażania zgody na 
przedłużenie okresu czynnej służby 
sędziów zostały powierzone 
Krajowej Radzie Sądownictwa.
Zgodnie z dotychczasową praktyką 
KE powinna była wycofać skargę po 
wejściu w życie nowelizacji ustawy. 
Brak wycofania skargi nie jest 
uzasadniony.
Polska nie kwestionuje obowiązku 
wykonywania wyroków Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
chociaż pozostaje przekonana, że 
kwestionowane przez Komisję 
Europejską zmiany nie naruszały 
niezawisłości sędziowskiej i mogły 
być dokonane w ramach 
kompetencji państw członkowskich 
dotyczących organizacji wymiaru 
sprawiedliwości.
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Konsultacje ministra Jacka Czaputowicza z 
doradcą prezydenta Rumunii ds. 
bezpieczeństwa narodowego

Polsko-rumuńskie stosunki 
dwustronne, współpraca w 
ramach NATO i formatów 
regionalnych, a także 
wzmacnianie flanki 
wschodniej Sojuszu 
Północnoatlantyckiego oraz 
współpraca w ramach 
Procesu Warszawskiego były 
głównymi tematami rozmów 
ministra Czaputowicza z 
Ionem Oprișorem, doradcą 
prezydenta Rumunii ds. 
bezpieczeństwa narodowego.

– W 2019 r. obchodzimy 100. rocznicę nawiązania stosunków 
dyplomatycznych między naszymi krajami, zaś Polskę i 
Rumunię łączą solidne więzy przyjaźni. Podstawą tych relacji 
są zbieżne stanowiska wobec najważniejszych wyzwań w 
dziedzinie bezpieczeństwa oraz dynamiczna współpraca 
gospodarcza – podkreślił minister Czaputowicz. Jednocześnie 
zaznaczył, że Rumunia jest sprawdzonym sojusznikiem w 
NATO oraz istotnym partnerem Polski w UE.
Odnosząc się do zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
minister Jacek Czaputowicz wskazał, że Polska i Rumunia 
prezentują zbieżną ocenę zagrożeń w odniesieniu do 
bezpieczeństwa regionalnego. – Niezwykle istotna w tym 
kontekście jest nasza wspólna inicjatywa współpracy państw 
Wschodniej Flanki NATO, czyli tzw. Bukaresztańska 
Dziewiątka – ocenił. Minister Jacek Czaputowicz wyraził także 
zadowolenie z zaangażowania Rumunii w Proces Warszawski i 
przypomniał, że Bukareszt będzie niebawem gospodarzem 
grupy ds. nierozprzestrzeniania broni rakietowej.
Generał Ion Oprișor jest szefem Departamentu Bezpieczeństwa 
Narodowego i (od 2015 r.) doradcą prezydenta Rumunii ds. 
bezpieczeństwa narodowego. W Warszawie gościł na 
zaproszenie Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła 
Solocha. Wizyta gen. Oprișora stanowiła element regularnych 
konsultacji politycznych prowadzonych w ramach polsko-
rumuńskiego Partnerstwa Strategicznego.
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Dialog ministerialny w Sztokholmie z 
udziałem wiceministra Marcina Przydacza
z okazji 10-lecia Partnerstwa Wschodniego

Wiceminister Przydacz podkreślił wagę PW jako kluczowej polityki zagranicznej 
UE oraz zwrócił uwagę na konieczność zdecydowanego zaangażowania Unii we 
wsparcie wschodnich sąsiadów. – Stworzenie warunków dla zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i ludzkiego w PW wymaga dalszych postępów krajów 
partnerskich w walce z korupcją, przestępczością zorganizowaną i nielegalnymi 
przepływami finansowymi. Unia Europejska powinna priorytetowo traktować 
wspieranie tych działań – podkreślił wiceminister Przydacz podczas dyskusji na 
temat polityki rozwojowej w państwach Partnerstwa Wschodniego. Wiceminister 
wymienił przy tej okazji utworzoną w Warszawie Akademię Administracji 
Partnerstwa Wschodniego jako instytucję mającą szczególny wkład we wsparcie 
reform w krajach PW.
W trakcie dwudniowej wizyty w Sztokholmie podsekretarz stanu w MSZ Marcin 
Przydacz wziął także udział 6 bm. w konferencji rozwojowej z okazji 10-lecia 
Partnerstwa Wschodniego, w panelu pt. „Development talks: A New Deal for EaP –
Putting People First". Celem debaty zorganizowanej przez szwedzką Agencję 
Współpracy Rozwojowej (SIDA) było zdefiniowanie dotychczasowych osiągnąć 
PW w obszarach rozwoju, w których korzyści ze współpracy z UE są najbardziej 
odczuwane przez obywateli sześciu państw Partnerstwa, a jednocześnie wskazanie 
najważniejszych wyzwań na przyszłość.
W trakcie wizyty w Szwecji wiceminister odbył również spotkania dwustronne z 
sekretarz stanu przy premierze Szwecji Kariną Walensteen, sekretarzem stanu przy 
ministrze ds. międzynarodowej współpracy rozwojowej Per Olssonem Fridhem oraz 
dyrektor generalną SIDA Carin Jämtin. Rozmowy dotyczyły możliwości pogłębienia 
współpracy polsko-szwedzkiej w regionie Partnerstwa Wschodniego, ale także w 
Afryce i na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w obszarze inwestycji w kapitał ludzki, 
edukację, zarządzanie kryzysowe i ochronę środowiska.
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Gala wręczenia nagród w 
konkursie „Rozwój w 

obiektywie 2019” z 
udziałem wiceministra 

Marcina Przydacza

Życie codziennie, kultura 
oraz problemy, jakie 
muszą przezwyciężać 
mieszkańcy krajów 

rozwijających się były 
dominującymi tematami 

wśród prac nadesłanych w 
ramach tegorocznego 
konkursu „Rozwój w 

obiektywie 2019”, 
współorganizowanego 

przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych i National

Geographic Polska
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Minister Jacek Czaputowicz na 
posiedzeniu Rady do Spraw 
Zagranicznych w Brukseli

Polska stoi na stanowisku, że Unia Europejska, wobec 
konfliktu w Zatoce Perskiej, powinna szukać 
sojuszników, przede wszystkim mam na myśli Stany 
Zjednoczone, i razem poszukiwać rozwiązań tego 
problemu – powiedział minister Czaputowicz po 
spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii 
Europejskiej.

Głównymi tematami obrad unijnych ministrów spraw 
zagranicznych 11 listopada br. były kwestie 
bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej oraz sytuacja 
w Afganistanie. Ministrowie odnieśli się również do 
działań podjętych przez UE wobec Turcji w związku z 
jej aktywnością militarną w północno-wschodniej Syrii 
oraz odwiertami prowadzonymi we wschodniej części 
Morza Śródziemnego.
Unijni ministrowie ocenili, że przeprowadzenie 
wyborów prezydenckich w Afganistanie stanowi krok w 
dobrym kierunku. Minister Czaputowicz podkreślił 
jednak konieczność wywarcia przez społeczność 
międzynarodową presji na Talibów, aby podjęli 
rozmowy negocjacyjne z nowym prezydentem 
Afganistanu. Ministrowie omówili ponadto perspektywy 
procesu pokojowego w tym kraju, a także możliwości 
wzmocnienia warunkowego wsparcia Unii Europejskiej 
dla Afganistanu. – Polska wspiera międzynarodowe 
wysiłki na rzecz procesu pokojowego w Afganistanie –
oświadczył minister Czaputowicz. Podkreślił również 
znaczenie NATO w utrzymaniu bezpieczeństwa w 
Afganistanie, przypominając o zaangażowaniu polskich 
żołnierzy w natowską misję Resolute Support.
W ramach dyskusji poświęconej zagrożeniom 
bezpieczeństwa w obszarze Zatoki Perskiej ministrowie 
rozmawiali nt. roli Iranu, a także możliwych działań 
Unii Europejskiej na rzecz deeskalacji napięcia w 
regionie.
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Polska, Stany Zjednoczone i Brazylia ogłosili 
informacje dotyczące grupy roboczej do spraw 
humanitarnych i uchodźców w ramach Procesu 

Warszawskiego

Polska, Stany Zjednoczone i 
Brazylia mają przyjemność 
ogłosić, że grupa robocza do 
spraw humanitarnych i 
uchodźców w ramach Procesu 
Warszawskiego spotka się 5-6 
lutego 2020 roku w Brasilii

Spotkanie będzie poświęcone wymianie najlepszych praktyk i doświadczeń związanych z edukacją i 
ochroną dzieci i młodzieży w ramach działań humanitarnych podejmowanych w odpowiedzi na kryzysy na 
Bliskim Wschodzie.
Jest to szósta z siedmiu grup roboczych utworzonych w ramach Procesu Warszawskiego, zainicjowanego 
na spotkaniu ministerialnym poświęconym budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w 
lutym br. Dotychczas odbyły się posiedzenia grup roboczych do spraw cyberbezpieczeństwa, praw 
człowieka, bezpieczeństwa morskiego i lotniczego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Grupa robocza do 
spraw nierozprzestrzeniania broni rakietowej spotka się 14-15 listopada w Bukareszcie. W pracach grup 
roboczych uczestniczy ponad pięćdziesiąt krajów i wiele organizacji międzynarodowych
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Wiceminister Marcin Przydacz w Waszyngtonie na spotkaniu Małej Grupy 
Globalnej Koalicji do walki z Daesh

Polska stale wspiera wysiłki Globalnej Koalicji, prawie od samego jej początku, współpracując ramię w ramię z 
partnerami międzynarodowymi, aby pokonać Daesh – powiedział podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych 
wiceminister Marcin Przydacz.

Wiceminister Przydacz, który przewodniczył polskiej delegacji na spotkaniu w stolicy USA, podkreślił 
konieczność pilnego ustabilizowania sytuacji w północno-wschodniej Syrii w kontekście ostatnich działań Turcji 
na tym obszarze.
Zadeklarował również dalsze zaangażowanie w walce z Daesh oraz na rzecz stabilizacji obszarów Iraku i Syrii, 
wyzwolonych z rąk terrorystów. Wiceminister poinformował ponadto, że region Bliskiego Wschodu pozostaje dla 
Polski jednym z priorytetowych, jeśli chodzi o działania z zakresu polityki rozwojowej.
Uczestnicy zaapelowali do wszystkich zaangażowanych stron o powstrzymanie się od eskalacji działań w 
północno-wschodniej Syrii. Podkreślili konieczność dalszego zwalczania Daesh i podejmowania wysiłków na 
rzecz ograniczania aktywności jego bojowników, w tym zwłaszcza pochodzących spoza państw Bliskiego 
Wschodu. Zadeklarowali także gotowość wspólnego podejmowania działań przeciwko komórkom terrorystycznym 
Daesh ulokowanym w innych regionach świata.
Globalna Koalicja do walki z Daesh powstała we wrześniu 2014 r. z inicjatywy USA. W jej skład wchodzi obecnie 
81 państw i organizacji (w tym NATO i UE). Mała Grupa skupia 29 państw Koalicji najbardziej zaangażowanych 
wojskowo i pozamilitarnie w walkę z tym terrorystycznym ugrupowaniem. Polska dołączyła do Grupy w kwietniu 
2016 r. po zapowiedzi wojskowego wsparcia działań Koalicji (poprzez udział Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Iraku).
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

W	listopadzie		zespół	RODM	w	Szczecinie	zorganizował:
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

PRELEKCJĘ „Generał Józef Haller i jego żołnierze” 
dr Jan Engelgard SZCZECIN 14.11.2019

WYKŁAD I WYSTAWĘ – „Drogi do niepodległości” 
dr Wojciech Lizak SZCZECIN 09.11.2019
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DEBATĘ – „Społeczeństwo II Rzeczypospolitej: współegzystencja narodów, 
kultur i religii” – SZCZECIN 19.11.2019

DEBATĘ – „Totalitarland? – czyli niemiecka teraźniejszość w imadle 
komunizmu i nazizmu” SZCZECIN 25.11.2019

Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie
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Już	w	grudniu	zespół	RODM	zaprasza	na	kolejne	wydarzenia.
Więcej	informacji	na	naszej	stronie.
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