
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 10 maja 2011 r.

Nr posiedzenia: 86

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji,
senator Roman Ludwiczuk – wiceprzewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat nowych kierunków
polityki rządu wobec Polonii i Polaków za granicą.

2. Opinia komisji na temat projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2012
w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bender, Barbara
Borys-Damięcka, Stanisław Gogacz, Piotr Gruszczyński, Bronisław Korfanty,
Roman Ludwiczuk, Maria Pańczyk-Pozdziej, Andrzej Person, Sławomir
Sadowski, Andrzej Szewiński, Piotr Zientarski.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− sekretarz stanu Jan Borkowski,
− wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Stanisław

Cygnarowski,
− Ministerstwo Edukacji Narodowej:

− starszy specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
Beata Pietrzyk,

− Stowarzyszenie Wspólnota Polska:
− p.o. dyrektora Biura Zarządu Krajowego Iwona Borowska-Popławska,

− Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie:
− prezes Olga Iwaniak,

− przedstawiciel Kancelarii Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski zaprezentował założenia

nowego rządowego programu ds. Polonii, opracowanego w ramach koordynowanych przez MSZ
prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą. Wyjaśnił, że po przyjęciu
przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt zostanie przekazany pod obrady rządu.
Minister Jan Borkowski omówił aktualne potrzeby środowiska Polonii i Polaków za granicą oraz
zmiany, które wymuszają weryfikację polityki rządu wobec Polonii. Jak podkreślił, nowy program
nie odcina się od dotychczasowych działań rządu. Stanowi on kontynuację dotychczasowej polityki,



ale jednocześnie kieruje uwagę na zagadnienia, które wydają się obecnie najistotniejsze.
Następnie przedstawił nowy cel strategiczny współpracy z Polonią i Polakami za granicą, jakim jest
„uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki
zagranicznej wśród Polonii i Polaków za granicą i skorzystanie z ich potencjału do promocji i
budowy prawdziwego, pozytywnego wizerunku Polski za granicą”. Cel strategiczny został rozbity
na 6 priorytetów odnoszących się między innymi do współdziałania z niezrzeszonymi
Polakami i osobami polskiego pochodzenia, mobilizowania Polonii do uczestniczenia w lokalnym
życiu społecznym i politycznym, pobudzania potencjału i aktywności obywatelskiej Polaków na
Wschodzie.
Sekretarz stanu w MSZ zwrócił również uwagę na potrzebę rozwijania bardziej partnerskiej
współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Na zakończenie poinformował, że wkrótce ukaże się
publikacja MSZ omawiająca dotychczasowy dorobek Polonii i Polaków za granicą, a także
interaktywny portal o roboczym tytule „Atlas Polonii Świata”.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Sławomir Sadowski, Bronisław Korfanty,
Barbara Borys-Damięcka, Stanisław Gogacz.
Senatorowie dopytywali o planowane działania rządu na rzecz poprawy sytuacji mniejszości polskiej
na Litwie i na Białorusi oraz apelowali by, przy okazji oficjalnych zagranicznych delegacji
przedstawiciele władz spotykali się z lokalną Polonią. Zwracano również uwagę, że brak skutecznej
polityki repatriacyjnej obniża zaufanie Polaków za granicą do rządu.
Jan Borkowski odniósł się do wypowiedzi senatorów.

Ad. 2 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski przedstawił projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok
2012 w części 03 – Kancelaria Senatu, rozdział 75195 – Pozostała działalność (Opieka nad Polonią
i Polakami za granicą).
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną w projekcie wysokość środków
finansowych na opiekę nad Polonią i Polakami w kwocie 75.000  tys. zł oraz ich podział na zadania
o charakterze programowym – 62.000 tys. zł i zadania o charakterze inwestycyjnym
– 13.000 tys. zł.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


