
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami

za Granicą

Data posiedzenia:  31 marca 2009 r.

Nr posiedzenia: 38

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad
Polonią i Polakami za granicą.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat roli Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w procesie współpracy z Polonią i Polakami za granicą –
podstawy prawne, finanse, działalność urzędów konsularnych i kooperacja.

3. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Ryszard Bender, Józef
Bergier, Krystyna Bochenek, Barbara Borys-Damięcka, Stanisław Gogacz,
Piotr Gruszczyński, Bronisław Korfanty, Roman Ludwiczuk, Maria Pańczyk-
Pozdziej, Andrzej Person, Czesław Ryszka,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Wojciech Tyciński,
− zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią Marta Sęk-

Spirydowicz,
− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:

− prezes Maciej Płażyński,
− dyrektor Biura Zarządu Krajowego Andrzej Chodkiewicz,

− Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”:
− prezes Jerzy Marek Nowakowski.

− Kancelaria Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował senatorów o wysokości środków na

opiekę nad Polonią i Polakami za granicą pozostających aktualnie w dyspozycji Kancelarii Senatu.
Przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków skierowanych do Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych w
dniu 24 marca br.
Przed przystąpieniem do dyskusji w imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zabrał głos prezes
Maciej Płażyński i dyrektor biura Zarządu Krajowego Andrzej Chodkiewicz, a w imieniu  Fundacji
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„Pomoc Polakom na Wschodzie” – prezes Jerzy Marek Nowakowski. Wszyscy mówcy podkreślali
konieczność pozostawienia zapomóg dla nauczycieli języka polskiego w wysokości zaproponowanej
przez obie organizacje pozarządowe.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Krystyna Bochenek, Łukasz Abgarowicz, Czesław Ryszka,
Stanisław Gogacz, Ryszard Bender, Józef Bergier, Maria Pańczyk-Pozdziej, Roman Ludwiczuk,
Bronisław Korfanty.
Następnie komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą przedstawionych
wniosków o charakterze programowym.

Ad. 2 Dyrektor nowo powstałego Departamentu Współpracy z Polonią Wojciech Tyciński podkreślił, że
obowiązki wobec Polonii i Polaków za granicą na instytucje państwowe nakłada Konstytucja RP
z 1997 roku.
Rola MSZ jest określona ustawą o działach administracji rządowej i z niej wynika rola dotycząca
kreowania polityki zagranicznej w tym zakresie, jak również koordynowania. Instrumentem rządu jest
tutaj Międzyresortowy Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą, którego przewodniczącym jest
sekretarz stanu w MSZ Jan Borkowski, a zastępcą przewodniczącego wyznaczony przez ministra
edukacji narodowej wiceminister Krzysztof Stanowski. Około 500 pracowników placówek
dyplomatyczno-konsularnych na co dzień współpracuje ze środowiskami polonijnymi na całym
świecie, biorąc udział w organizacji ponad 3 500 imprez, których celem jest przybliżenie kultury
polskiej Polonii i Polakom za granicą. W budżecie MSZ znajdują się środki na realizację polityki
polonijnej w wysokości 9 448 000, 00 zł, które przeznaczone są na szkolnictwo i oświatę polonijną,
kulturę i sztukę oraz kolonie i obozy. Wśród priorytetów działań rządu wobec Polonii i Polaków za
granicą należy wymienić m.in. dbałość o zabezpieczenie i realizację praw naszych rodaków
w państwach ich zamieszkania (włączywszy w to migrantów), dążenie do podnoszenia ich statusu w
społecznościach miejscowych, stwarzanie Polakom zamieszkałym za granicą warunków do tego, aby
mieli jak najszerszy dostępu do dóbr kultury narodowej oraz mogli zaspokajać potrzeby w zakresie
kultywowania tradycji polskiej, budowanie związków pomiędzy Polską a Polonią i Polakami za
granicą w taki sposób, by maksymalnie ich włączyć w sprawy kraju, rozszerzanie dostępu młodzieży
polonijnej do nauczania języka i w języku polskim. Ważnym kierunkiem pracy MSZ jest opieka nad
migracją zarobkową.

Ad. 3 Senator Barbara Borys-Damięcka zaproponowała zorganizowanie  posiedzenia poświęconego sprawie
przygotowania państwa polskiego do uroczystości sześćdziesięciopięciolecia bitwy o Monte Cassino.
Poprosiła, aby było to możliwe jeszcze w kwietniu br.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


