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 Ekscelencje, 

 Szanowni Paostwo,  

 Mam przyjemnośd złożyd podziękowania i przekazad wyrazy uznania 

dla Emirates & Europe Business Development Cluster za 

zaangażowanie w otwarcie Centrum Obsługi Inwestycji w Polsce, 

które ma na celu przyciągnięcie inwestycji emirackich do Polski oraz 

zachęcenie polskich inwestorów do inwestowania w ZEA; a ponadto 

wsparcie współpracy gospodarczej i turystycznej pomiędzy 

Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Rzeczpospolitą Polską. 
 



  

 To z kolei przyczyni się do wzmocnienia dwustronnych relacji  

między naszymi krajami, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki.  

  

 Pragnę również wyrazid zadowolenie z zaangażowania Emirates         

& Europe Business Development Cluster oraz Centrum Obsługi 

Inwestycji w organizację misji ekonomicznej z udziałem wielu 

polskich firm, która weźmie udział w targach GITEX Technology 

Week, które odbędą się w dniach16-20 października br. w Dubaju.  

  

 



  

  

 Serdeczne podziękowania kieruję do Ministerstwa Nauki                     

i Szkolnictwa Wyższego RP za udział w organizacji wspomnianej 

misji, która z całą pewnością przyczyni się do poszerzenia 

horyzontów współpracy między obydwoma krajami oraz wesprze 

rozwój współpracy w dziedzinie technologii.  

  

 



  

 Chciałbym także podziękowad i przekazad wyrazy uznania dla ich 

ekscelencji przedstawicieli polskich władz i instytucji oraz dla            

J.E. Ambasadora Afganistanu, J.E. Suleimana Al-Shadi biznesmena         

z Królestwa Arabii Saudyjskiej, J.E. Mohammeda Al-Abduli 

biznesmena z ZEA, Pana Macieja Pyrki Country Managera Emirates 

w Polsce, oraz dla linii lotniczych Emirates za rolę jaką odegrały dla 

rozwoju relacji między obydwoma krajami w dziedzinie gospodarki  

i turystyki. Pragnę również serdecznie podziękowad wszystkim tutaj 

zebranym za przybycie i udział w dzisiejszym wydarzeniu.  

 

 



  

  

 Warto w tym miejscu jeszcze wspomnied o pozytywnych wynikach 

Forum Ekonomicznego „Emirates & Europe” zorganizowanego przez  

Emirates & Europe Business Development Cluster w dniach 17-18 

maja br., w którym wzięli udział przedstawiciele polskich władz oraz 

duża grupa biznesmenów i przedstawicieli firm z Polski                         

i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Forum miało na celu 

wzmocnienie relacji między Europą i ZEA; a w szczególności 

pomiędzy Polską a ZEA, z naciskiem na aspekt gospodarczy.     

 

 



  

 Ambasada ZEA w Polsce, zawsze wspiera tego typu projekty                  

i wydarzenia przyczyniające się do wzmacniania wzajemnej 

współpracy pomiędzy naszymi krajami, a także dokładad będzie 

wszelkich starao na rzecz dalszego umacniania tychże relacji            

w różnych obszarach.  

 

 

 

 



 Pozytywny wpływ na rozwój stosunków między obydwoma 

zaprzyjaźnionymi krajami, miały liczne wizyty, składane przez 

przedstawicieli władz obu paostw, na czele z oficjalną wizytą                

w Polsce w dniach 7-9 czerwca 2015 r. Jego Wysokości Szejka 

Mohammeda Bin Rashid Al Maktoum Wiceprezydenta, Premiera 

ZEA, Władcy Dubaju, wraz z towarzyszącą delegacją wysokiego 

szczebla, która zakooczyła się ogromnym sukcesem i zaowocowała 

podpisaniem wielu umów między obydwoma krajami. 

 

 

 

 

 



  

  

 Na zakooczenie, pragnę złożyd podziękowania Rządowi 

Rzeczypospolitej Polskiej za dobrą współpracę i okazywaną pomoc, 

która ma pozytywny wpływ na ułatwienie pracy Ambasady na rzecz 

rozwoju i intensyfikacji stosunków miedzy naszymi krajami.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Jeszcze raz słowa podziękowania pragnę skierowad do Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP za udział w organizacji 

wspomnianej wyżej misji gospodarczej , jak również do Emirates           

& Europe Business Development Cluster za przyczynienie się do 

otwarcia Centrum Obsługi Inwestycji oraz współudział                       

w przygotowaniach do wspomnianej misji.  

  

 Dziękuję Paostwu za uwagę. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 


