
Dyplomacja ekonomiczna
- wsparcie polskich przedsiębiorców i promocji polskiej 

gospodarki na arenie międzynarodowej 

Agata Czyrsznic-Dobrowolska
kierownik referatu ds. współpracy technologicznej

Departament Współpracy Ekonomicznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych1

Smart Poland



System promocji polskiej gospodarki

2

Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i Technologii

PFR SA

Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych
MRiRW

POT
KOWR

radcowie 

ds. rolnych 

przy ambasadach 

oddziały

zagraniczne 

POT konsulaty

KUKE

PARPPAiH BGK

Zagraniczne

Biura Handlowe

Departament Współpracy 

Ekonomicznej

ambasady Instytuty 

Polskie

instytucje wiodące dla promocji polskiej 

gospodarki, wsparcia internacjonalizacji polskich 

przedsiębiorstw i inwestycji

instytucje wspierające promocję polskiej 

gospodarki, internacjonalizację polskich 

przedsiębiorstw i inwestycje



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 2021

 Kierunki promocji Polski (2017-2027)

 Priorytety MSZ w zakresie dyplomacji publicznej

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

 Krajowy Plan Odbudowy
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SOR Cel szczegółowy I
Trwały wzrost gospodarczy 
oparty na dotychczasowych i nowych przewagach
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 zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej 
gospodarki

 zwiększenie eksportu towarów zaawansowanych
technologicznie

 koncentracja wsparcia na kluczowych branżach 
i priorytetowych kierunkach ekspansji 
zagranicznej

 modernizacja systemu promocji polskiej 
gospodarki



Strategia działania



Obszary priorytetowe



Płaszczyzny współpracy MSZ

 udział w wizytach z komponentem 
gospodarczym

 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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Zapraszamy do korzystania 
z naszego serwisu na portalu MSZ

www.gov.pl/web/dyplomacja/informator-ekonomiczny
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www.gov.pl/web/dyplomacja/dyplomacja-dla-biznesu
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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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