
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gogacza

na 65. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 listopada 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Oœwiadczenie sk³adam w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Repatriantom oraz Cz³onkom ich Rodzin.
Stowarzyszenie istnieje od 1999 r., jest organizacj¹ po¿ytku publicznego, utrzymuje siê z prywatnych
dochodów swoich cz³onków, za³o¿ycieli i obejmuje rodziny repatriantów ze wschodniego regionu Polski.

Oto przekazana mi lista trzynastu postulatów i problemów – chcia³bym, aby Pan Premier siê z nimi
zapozna³ i aby zosta³y w zwi¹zku z nimi podjête przez rz¹d odpowiednie dzia³ania – przygotowana przez
stowarzyszenie:

1. Udostêpnienie spo³eczeñstwu wiedzy o zjawisku repatriacji, poniewa¿ relacje miêdzyludzkie s¹
najwa¿niejsze dla ka¿dego, a tym bardziej dla nas.

2. Bardzo wa¿na jest dla nas gwarancja godziwych warunków ¿ycia dla wszystkich powracaj¹cych
do swojej ojczyzny.

3. Wysokoœæ renty czy emerytury – 520 z³ – nie musi zale¿eæ od wysokoœci sk³adek na ZUS, jak to g³o-
si ustawa. Jak Polak z przymusu zamieszkuj¹cy w obcym kraju móg³ p³aciæ sk³adki na ZUS?

4. Stypendia przys³uguj¹ce m³odym Polakom repatriantom albo przedstawicielom Polonii powinny
byæ udzielane do czasu ukoñczenia studiów – tym bardziej ¿e taki m³ody cz³owiek wykaza³ siê wiedz¹
w czasie konkursu i by³ przyjêty przez MEN albo uczelnie w Polsce – a nie odbierane w chwili nadania
obywatelstwa polskiego, tymczasem tak siê w³aœnie zdarza.

5. Prosimy o zapewnienie pracy repatriantom oraz cz³onkom ich rodzin zgodnie z posiadanym przez
nich wykszta³ceniem i zawodem wyuczonym.

6. Prosimy o rozwa¿enie stosowania ulg w p³aceniu podatków i innych op³at, tym bardziej ¿e takich
rodzin w Polsce jest bardzo ma³o, to zaledwie kilkaset osób, a ich egzystencja jest zagro¿ona.

7. Pracownicy oœrodków pomocy spo³ecznej powinni byæ odpowiednio przygotowani do pracy z repa-
triantami, aby dodatkowo ich nie upokarzaæ, czêsto bowiem zdarzaj¹ siê takie sytuacje. Likwidacja tra-
gicznej sytuacji niemal w ka¿dej rodzinie powinna wi¹zaæ siê z moralnym nakazem szkolenia
pracowników ró¿nych sfer, w szczególnoœci urzêdników, nauczycieli, lekarzy, policjantów i innych, co
do szacunku i etycznego podejœcia wobec repatriantów, gdy¿ chocia¿by ich wymowa sygnalizuje pewn¹
obcoœæ i wyzwala ostracyzm, co w wydatnym stopniu przyczynia siê do pogorszenia ich stanu psychicz-
nego.

8. Przyznanie mieszkania o standardzie zapewniaj¹cym godne warunki ¿ycia.
9. Prosimy równie¿ o rozwa¿enie udzielenia pomocy finansowej stowarzyszeniom repatriantów, które

staraj¹ siê udzieliæ pomocy tym repatriantom, którzy dopiero tu przybywaj¹.
10. Udzielenie sta³ego wsparcia stowarzyszeniom repatriantów na utrzymanie prowadzonych przez

nich oœrodków wsparcia lub lokali organizacyjnych.
11. Prosimy o zwiêkszenie pomocy edukacyjnej, która umo¿liwi dostosowanie siê do innych warun-

ków, w jakich repatrianci bêd¹ odt¹d zamieszkiwali, a tak¿e umo¿liwi im zapoznanie siê z ró¿nicami
kulturowymi oraz funkcjonowaniem gospodarki i rynku oraz polskiego i unijnego systemu prawnego.
Tego, co uzyskujemy, jest tak ma³o, ¿e czyni nas to bezbronnymi w nowej rzeczywistoœci. Oczywiœcie
chcemy sobie sami radziæ, ale na pocz¹tku ktoœ ze strony w³adz polskich powinien umo¿liwiæ nam start.
I o to serdecznie prosimy.

12. Powierzenie zadañ z zakresu wsparcia dla repatriantów jako zadañ zlecanych w trybie konkurso-
wym organizacjom pozarz¹dowym, tak aby organizacje repatrianckie mog³y je wykonywaæ.

13. Likwidacja uznaniowoœci w sferze pomocy repatriantom.
Tych trzynaœcie postulatów zosta³o przedstawionych zgodnie z tekstem oryginalnym, jaki zosta³

przygotowany przez stowarzyszenie repatriantów. I moja proœba do Pana Premiera jest taka, ¿eby rz¹d
pochyli³ siê nad tymi postulatami i ¿eby udzieli³ pomocy repatriantom w sprawach, które zosta³y zasyg-
nalizowane.
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