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Obszar działalności Komisji Spraw Zagranicznych 
w pierwszych kilku kadencjach Senatu był określony 
przez priorytety polityki zagranicznej państwa związane 
z kształtowaniem się nowego ładu międzynarodowego 
i przyspieszeniem procesu integracji europejskiej. 
Najważniejsze zadania podjęte przez komisję wiązały 
się z jej udziałem w przeorientowaniu polityki państwa 
na kierunek euroatlantycki oraz z procesem integracji 
ze strukturami międzynarodowymi Zachodu (Wspólnotami 
Europejskimi i Radą Europy).
Od początku I kadencji Senatu do przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej w roku 2004 komisja realizowała 
zadania związane głównie z perspektywą członkostwa 
Polski w UE, z uwzględnieniem gospodarczego wymiaru 
integracji. W okresie poprzedzającym przystąpienie 
Polski do UE prace komisji koncentrowały się przede 
wszystkim na dostosowaniu ustawodawstwa polskiego 
do prawa unijnego. Komisja zajmowała się także 
współpracą regionalną w Europie Środkowej oraz 

na obszarze euroregionów graniczących z Polską. 
Ważnym czynnikiem kształtującym działania komisji 
od początku jej funkcjonowania była budowa dobrych 
relacji Polski z jej sąsiadami. Stosunki polsko-niemieckie 
nabrały szczególnego znaczenia w latach 1997–2001, gdy 
przewodniczącym komisji był Władysław Bartoszewski 
– były minister spraw zagranicznych RP, znany polityk, 
szczególnie zasłużony dla dialogu polsko-niemieckiego.
Członkowie komisji uczestniczyli w publicznej debacie 
poświęconej przystąpieniu Polski do NATO oraz 
w pracach legislacyjnych dotyczących ratyfikacji ustawy 
o przystąpieniu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego 
(NATO). Ministrowie spraw zagranicznych przedstawiali 
członkom komisji informacje na temat aktualnych 
zagadnień międzynarodowych oraz kierunków rozwoju 
polskiej polityki zagranicznej. W posiedzeniach komisji 
brali udział m.in. wiceprezydent USA Al Gore, sekretarze 
generalni NATO Javier Solana i lord George Robertson oraz 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox.
Po przystąpieniu Polski do UE Senat powołał Komisję 
Spraw Unii Europejskiej, która przejęła kompetencje 
związane z członkostwem Polski w UE. Dzięki temu 
tematy posiedzeń komisji od 2004 r. w większym stopniu 
koncentrowały się na zagadnieniach, które wykraczały 
poza problematykę unijną. Były to np. sprawy związane 
z udziałem Polski w międzynarodowych misjach 
pokojowych i stabilizacyjnych, polska polityka na rzecz 
rozwoju i problematyka bezpieczeństwa, w tym także 
bezpieczeństwa energetycznego.

Działalność komisji po roku 2007 związana jest 
z priorytetami polskiej polityki zagranicznej dotyczącej 
członkostwa w UE i NATO. Przedmiotem zainteresowania 
komisji jest polityka europejska w kontekście zmian 
wprowadzonych przez traktat lizboński, polegających 
m.in. na utworzeniu Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ). Komisja zajmowała się także 
polsko-szwedzką inicjatywą Partnerstwo Wschodnie. 
Członkowie komisji omówili również kwestię współpracy 
regionalnej w związku z objęciem przez Polskę 
przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (Czechy, 
Słowacja, Węgry, Polska) oraz koncepcję nowej formuły 

Trójkąta Weimarskiego (Francja, Niemcy, Polska) 
po zakończeniu procesu transformacji w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem obrad komisji 
była także sytuacja na Bliskim Wschodzie i na Kaukazie 
Południowym. Ponadto odbyły się uroczyste posiedzenia 
komisji z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do NATO 
oraz 60. rocznicy powstania Rady Europy.
W VII kadencji Senatu komisja wprowadziła posiedzenia 
niejawne, podczas których nowo mianowani 
ambasadorowie RP przedstawiają koncepcje dotyczące 
pełnienia przez nich misji dyplomatycznej.

Przewodniczący komisji uczestniczy m.in. w Konferencji 
Przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych 
(COFACC), spotyka się z akredytowanymi w Polsce 
członkami korpusu dyplomatycznego oraz delegacjami 
zagranicznymi. Członkowie komisji uczestniczą 
w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
oraz Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, wchodzą 
w skład polskiej delegacji do Unii Międzyparlamentarnej, 
a także delegacji Sejmu i Senatu na Konferencję 
Parlamentarną Morza Bałtyckiego. Komisja utrzymuje 
kontakty z komisjami spraw zagranicznych parlamentów 
państw członkowskich UE oraz innych krajów.
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