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Porządek obrad: 

1. Sprawozdanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z realizacji konkursu „Współ-
praca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” oraz informacja na temat finan-
sowania środowisk polonijnych za pośrednictwem placówek konsularnych.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat wyników konkursu 
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Person)

Przewodniczący Andrzej Person:
Bardzo serdecznie witam państwa na kolejnym, siedem-

dziesiątym trzecim posiedzeniu naszej komisji.
Witam serdecznie naszych zacnych gości. Witam 

pana ministra Konrada Pawlika, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – witam serdecz-
nie, Panie Ministrze. Chciałbym powitać pana dyrektora 
Jacka Junoszę-Kisielewskiego. Ale go nie widzę, a jest 
na liście gości, będzie z nami tylko duchem. Witam panią 
Joannę Kozińską-Frybes, zastępcę dyrektora Departamentu 
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą – witam 
serdecznie. W bardzo silnym składzie jest dziś Fundacja 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, jest z nami bowiem pan 
ambasador Janusz Skolimowski, prezes zarządu, i pani wi-
ceprezes Ewa Ziółkowska, których, jak zawsze, serdecznie 
witamy. Witam pracowników naszego biura, świetnych 
znawców problemów polonijnych.

Pani Lucyna Sićko jest drugim sekretarzem 
w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za 
Granicą w MSZ.

Witam państwa senatorów, panie przewodniczą-
ce, członków naszej komisji, witam Biuro Analiz 
i Dokumentacji Kancelarii Senatu w osobach pani dyrektor 
Karwowskiej-Sokołowskiej, pana wicedyrektora Romualda 
Łanczkowskiego i pani Karoliny Orzechowskiej. Witam 
oczywiście pracowników naszej komisji – panie skromnie 
siedzą z tyłu, ale są powszechnie znane – oraz senato-
rów. Pana przewodniczącego Abgarowicza powitałem już 
wcześniej.

Porządek obrad naszego dzisiejszego posiedzenia jest 
następujący. Punkt pierwszy: sprawozdanie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych z realizacji konkursu „Współpraca 
z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” oraz informacja 
na temat finansowania środowisk polonijnych za pośred-
nictwem placówek konsularnych; punkt drugi: informacja 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat wyników 
konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 
w 2015 r.”. Myślę, że tematy te w pewnym sensie się prze-
nikają, ale rozpatrzymy je w takiej kolejności. Na końcu 
będą też sprawy różne, których od dłuższego czasu nie było, 
ale tym razem będą, o czym powiem później.

Przechodzimy do rozpatrzenia punktu pierwszego po-
rządku obrad.

Jeżeli mogę, chciałbym prosić o zabranie głosu 
pana ministra Konrada Pawlika, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Pawlik:
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Jest to dla mnie ogromny zaszczyt występować na forum 

senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą; chyba po raz pierwszy mam okazję uczestni-
czyć w jej posiedzeniu.

Tematy, które chcielibyśmy przedstawić, ujęliśmy 
w dwóch oddzielnych prezentacjach. Pierwsza dotyczy 
wydatkowania przez resort spraw zagranicznych funduszy 
polonijnych w 2014 r., a druga zawiera wyniki konkursu 
dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 
w 2015 r.”.

Cieszę się, że tu jestem, i z nieskrywaną przyjemnością 
przedstawię państwu jako pierwszemu gronu w tak szcze-
gółowy sposób relacje dotyczące dwóch kwestii, o których 
wspomniałem, czyli tego, jak wyglądało wydatkowanie 
funduszy w 2014 r., oraz tego, jak przedstawiają się wyniki 
konkursu z 2015 r.

Poproszę o wyświetlenie slajdów. Zacznę od drugiego 
slajdu. Najpierw powiem dwa słowa o podstawach praw-
nych współpracy z Polonią. Kwestie te są ujęte w art. 6 
i art. 36 Konstytucji RP oraz w ustawie o działach admi-
nistracji rządowej. Do kompetencji MSZ należy repre-
zentowanie i ochrona interesów polskich obywateli oraz 
polskich osób prawnych za granicą, a także współpraca 
z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspiera-
nie instytucji kulturalnych i oświatowych. Następnie po-
wiedziałbym dwa słowa o podstawach programowych 
polityki polonijnej, czyli o tym, co reguluje założenia, 
w jaki sposób jest formułowany konkurs. Chciałbym na 
wstępie powiedzieć kilka słów o fundamentalnych ramach 
prawnych, które wynikają z ustawy zasadniczej i ustawy 
o działach administracji rządowej, jak i o podstawach 
programowych polityki polonijnej. Wymieniamy tu pięć 
najważniejszych dokumentów: plan współpracy z Polonią 
i Polakami za granicą, priorytety polskiej polityki za-
granicznej ujęte w programie na lata 2012–2016, plan 
współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r., 
informację ministra spraw zagranicznych na temat Polonii 
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dzisiaj takich projektów, które są kontynuowane, jest jede-
naście. Podmioty, które je realizują, rozpoczęły te projekty 
na początku 2014 r. i w bieżącym roku projekty te są kon-
tynuowane. Wprowadziliśmy także projekty regrantingowe 
umożliwiające realizację, w ramach odrębnego konkursu, 
tak zwanych małych grantów do wysokości 50 tysięcy zł. 
To były wtedy najważniejsze modyfikacje, które wprowa-
dziliśmy w ramach konkursu w 2014 r.

W 2014 r. otrzymaliśmy trzysta siedemdziesiąt dwie 
oferty, oczywiście kwota projektów złożonych w ramach 
konkursu znacząco przekroczyła kwotę przeznaczoną na 
konkurs, wtedy to było 196 milionów zł. Spośród ofert 
rekomendowanych do dofinansowania komisja wybrała sto 
trzydzieści sześć projektów na kwotę 59 milionów zł. Na 
liście rezerwowej było trzydzieści osiem projektów.

Jak zostały przyznane w 2014 r. środki według obszarów 
tematycznych w ramach pięciu podstawowych priorytetów, 
czyli nauczania języka polskiego, mediów, infrastruktury, 
pozycji środowisk polskich, więzi i kontaktów z Polską? 
Najwięcej projektów i na największą kwotę było zrealizo-
wanych w ramach priorytetu czwartego, czyli w ramach 
pozycji środowisk polskich – było to pięćdziesiąt dziewięć 
projektów na kwotę prawie 19 milionów zł. Budowa więzi 
i kontaktów z Polską to pięćdziesiąt osiem projektów na 
kwotę 13 milionów 400 tysięcy zł. I po siedem projektów 
to media i nauczanie języka polskiego – w przypadku me-
diów to ponad 6 milionów zł, a w przypadku nauczania 
języka polskiego ponad 11 milionów zł. Na inwestycje 
w infrastrukturę przeznaczono prawie 9 milionów zł; jest 
to pięć projektów, w ramach których zostały przyznane te 
środki w 2014 r.

Teraz szczegółowo powiem o tym, jak to wygląda 
w ramach pięciu poszczególnych obszarów tematycznych 
w ujęciu geograficznym oraz wymienię najważniejsze 
projekty i podmioty. Białorusi, Ukrainie i Litwie, trzem 
krajom, które bezpośrednio graniczą z Polską, w ramach 
obszaru pierwszego, czyli nauczanie języka polskiego, 
w języku polskim i o Polsce, przyznano w sumie kwo-
tę ponad 6 milionów zł. Równo 4 miliony zł przyznano 
w ramach wsparcia dla szkół nauczających języka pol-
skiego, w języku polskim i o Polsce w Wielkiej Brytanii, 
a 500 tysięcy zł w Irlandii. W odniesieniu do Republiki 
Federalnej Niemiec brak ofert, a na pozostałe kraje świata 
przeznaczono 700 tysięcy zł. Jeśli chodzi o edukację, to 
razem, łącznie z infrastrukturą szkolną, to były projekty 
na kwotę prawie 17 milionów zł.

Drugi obszar to media polonijne. I tutaj znowu domi-
nująca jest rola obszaru postradzieckiego: Litwy, Białorusi, 
Ukrainy, Rosji i Łotwy. W przypadku Litwy jest to kwota 
największa, wynosi 2 miliony 500 tysięcy zł, Ukrainy – 
1 milion 600 tysięcy zł, Białorusi – 700 tysięcy zł, Rosji 
i Łotwy – 600 tysięcy zł. Jeśli chodzi o pozostałe kraje 
świata, to na media polonijne wydatkowano 1 milion zł. 
W sumie projekty zrealizowane w ramach tego obszaru 
zamknęły się w kwocie 6 milionów 400 tysięcy zł.

Obszar trzeci to infrastruktura polonijna, czyli wszyst-
kie inwestycje w zakresie infrastruktury szkolnej, infra-
struktury domów polskich, instytucji polonijnych. Tutaj 
największe projekty zostały zrealizowane na Litwie, następ-
nie w Czechach i na Ukrainie. Pozostałe projekty na świecie 

oraz projekt rządowego programu współpracy z Polonią 
i Polakami za granicą. To stanowiło ramy programowe 
polityki polonijnej w 2014 r.

Podstawy i regulacje prawne – przedstawione na na-
stępnym slajdzie – które regulowały konkurs w 2014 r., to 
przede wszystkim ustawa budżetowa i ustawa o finansach 
publicznych oraz ustawa o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, uzupełnione zarządzeniem nr 26 
MSZ w sprawie dotacji celowych.

Jeśli chodzi o konkurs i fundusze wydane przez MSZ 
w 2014 r. na współpracę z Polonią i Polakami za granicą, 
to ujęliśmy je w czterech fundamentalnych filarach: na 
konkurs wydano prawie 58 milionów zł, kwoty wydawane 
przez placówki dyplomatyczne na całym świecie to około 
21 milionów zł, na dofinansowanie Telewizji Polonia wy-
dano ponad 11 milionów zł, na zadania związane zwłaszcza 
z nauką języka polskiego, realizowane przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, wydano kwotę 2 milionów zł. Razem 
w 2014 r. była to kwota ponad 92 miliony zł.

Jeżeli spojrzymy na geograficzny podział środków po-
lonijnych, to oczywiście dominuje Wschód, obszar postso-
wiecki, czyli państwa byłego ZSRR, które otrzymały ponad 
47 milionów zł, stanowiące ponad 60% wszystkich środków. 
Następna grupa to kraje tak zwanej migracji zarobkowej. 
Wydzieliliśmy poza tym Stany Zjednoczone i Kanadę, 
a także pozostałe państwa świata – te ostatnie otrzymały 
10 milionów zł, czyli 13% środków. Tak się prezentował 
geograficzny podział środków polonijnych wydanych w ra-
mach konkursu w 2014 r. i przez placówki w 2014 r.

Teraz powiem krótko o podstawowych zasadach, kto 
może być beneficjentem. Oczywiście Polonia i Polacy 
za granicą. Oferentem mogły być w ramach konkursu 
organizacje i inne podmioty zarejestrowane w Polsce 
zgodnie z regulaminem. Bardzo ważnym warunkiem było 
doświadczenie we współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą, a w toku konkursu zgodność z głównymi obsza-
rami tematycznymi, które wyznaczyliśmy na podstawie 
wcześniej wspomnianych dokumentów, czyli dokumen-
tów programowych dotyczących współpracy z Polonią 
i Polakami za granicą.

W 2014 r. harmonogram prezentował się następująco: 
ogłoszenie konkursu, koniec naboru ofert, jak i powołanie 
komisji odbyło się do końca 2013 r. Wyniki konkursu zo-
stały ogłoszone w połowie lutego 2014 r.

W 2014 r. wprowadziliśmy pewne modyfikacje, o któ-
rych była mowa już w ubiegłym roku. Do ważniejszych 
wprowadzonych wtedy modyfikacji należał udział w komi-
sji konkursowej ekspertów zewnętrznych, przede wszyst-
kim z innych resortów, takich jak resort kultury i dziedzic-
twa narodowego oraz resort nauki i szkolnictwa wyższego, 
a także instytucji związanych z wymiarem upamiętnień, 
jak Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa czy też 
instytucji naukowych, jak Polska Akademia Nauk. Wtedy 
przekazaliśmy również poważniejszą kwotę do dyspozycji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej na doskonalenie nauczy-
cieli zaangażowanych w realizację zadań wobec Polonii 
i Polaków za granicą.

Wprowadziliśmy również dwuletnie projekty moduło-
we – była to najważniejsza modyfikacja – dwuletnie, na rok 
2014 i 2015. Będę o tym mówił w kolejnej prezentacji, bo 
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i Demokracja, to projekt modułowy, dwuletni, obejmują-
cy na Ukrainie ponad sto placówek oświatowych, w któ-
rych uczy się około dziesięciu tysięcy polskich uczniów. 
Wsparcie dotyczy głównie pomocy naukowo-dydaktycz-
nych, pokrycia kosztów lokalowych, przeszkolenia na-
uczycieli. Od podstaw została też stworzona Polska Szkoła 
Sobotnia w Kijowie. Języka polskiego, literatury, historii 
i tradycji uczy się w tej szkole około pięćdziesięcioro dzie-
ci. Zamieściliśmy ich zdjęcie w tej szkole.

Kolejny ciekawy projekt dotyczy krajów emigracji za-
robkowej. Wybraliśmy przykłady z różnych regionów, żeby 
pokazać państwu już na poziomie mikro, jakiej grupy osób 
to dotyczy, co zrealizowano i kto dany projekt zrealizował. 
Projekt „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” Stowarzyszenia Szkoła 
Liderów wsparł kampanię profrekwencyjną w ośmiu kra-
jach Unii Europejskiej, zachęcając Polaków za granicą, 
na przykład w Wielkiej Brytanii i Irlandii, do głosowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 r. 
i w lokalnych wyborach samorządowych.

Kolejny projekt pochodzi z obszaru dziedzictwa kultu-
rowego i tutaj zaprezentujemy krótki filmik.

(Projekcja filmu)
Projekt ten dotyczył ratunkowych prac budowlano-

konserwatorskich w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce 
na Ukrainie. Jest to unikalny zabytek najwyższej klasy 
europejskiej. W ramach projektu między innymi wzmoc-
niono konstrukcję bryły kościoła oraz podjęto działania 
zabezpieczające, a przede wszystkim usunięto zagrożenie 
zawalenia się budowli.

Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów o monitorin-
gu i rozliczaniu projektów. Każdy projekt w 2014 r. miał 
swojego opiekuna – każdy opiekun odpowiadał za piętna-
ście projektów – a także nadzór terytorialny odpowiedniej 
placówki dyplomatycznej. Opiekun śledzi losy projektu, 
a oferenci są zobowiązani do informowania MSZ i placó-
wek dyplomatycznych o wydarzeniach związanych z pro-
jektem i oczywiście do współpracy z danym opiekunem. 
Odbyliśmy również pięćdziesiąt wizyt związanych z re-
alizacją poszczególnych projektów. Wizyty te nie tylko 
były ukierunkowane na monitoring i kwestie związane 
z rozliczaniem projektów, ale także posłużyły nam do wy-
korzystania doświadczeń związanych z realizacją projektu, 
do tego, w jaki sposób dokonać modyfikacji w konkursie 
w bieżącym roku. Do 16 marca otrzymaliśmy sto trzydzie-
ści pięć sprawozdań końcowych z realizacji projektów, 
rozliczono też pięćdziesiąt dziewięć dotacji.

Krótko, jeśli chodzi o 2014 r., powiem o projektach 
zrealizowanych przez placówki. Biorąc pod uwagę struk-
turę wydawanych funduszy, były to projekty związane ze 
szkolnictwem polskim za granicą, z kulturą i sztuką oraz 
pozostałą działalnością, kolonie i obozy dla młodzieży 
polonijnej w kraju oraz opieka nad miejscami pamięci. 
Łącznie było to ponad dwa tysiące projektów na kwotę pra-
wie 21 milionów zł. Wiodącym komponentem tej puli środ-
ków wydawanych przez placówki była oczywiście kultura 
i sztuka oraz pozostała działalność. Zrealizowaliśmy w tym 
obszarze projekty na kwotę 13 milionów 300 tysięcy zł.

Podziału środków na projekty polonijne realizowane 
przez placówki w ujęciu konkretnych państw dokonaliśmy, 
według zasady prezentowanej wcześniej, na tak zwany 

to kwota ponad 3 milionów zł. Cała infrastruktura polonijna 
zamknęła się w kwocie 8 milionów 800 tysięcy zł, z czego 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, jeżeli chodzi o in-
westycje w infrastrukturę, zrealizowało projekty na kwotę 
5 milionów 500 tysięcy zł. Stowarzyszenie to zrealizowało 
też projekty w pozostałych miejscach na świecie w ramach 
tej puli 3 milionów 300 tysięcy zł.

Następny slajd przedstawia dofinansowanie projektów 
kolonijnych. Tutaj jako przykład pokazane jest, ile projek-
tów zrealizowaliśmy, ile dzieci pochodzenia polskiego, z ilu 
krajów uczestniczyło w projektach, które zostały dofinan-
sowane ze środków polonijnych. Była to kwota 7 milionów 
500 tysięcy zł, a w dwudziestu czterech projektach uczest-
niczyły dzieci z piętnastu krajów.

Kolejny slajd przedstawia, jak mniej więcej wyglądało 
dofinansowanie projektów kolonijnych w odniesieniu do 
poszczególnych państw. Głównie korzystał z tego obszar 
postradziecki, ale również Europa Środkowa i Niemcy. 
Niżej podano liczbę dzieci uczestniczących w projektach 
kolonijnych w odniesieniu do każdego państwa, jak też 
kwoty przeznaczone dla danego państwa. Największe pro-
jekty kolonijne, na kwotę prawie 3 milionów zł, zostały 
zrealizowane dla Białorusi, następnie dla Ukrainy – 2 mi-
liony 200 tysięcy zł, a pozostałe państwa ujęte są dalej. 
Jak mówiłem, dotyczyło to piętnastu państw, w których 
dofinansowywaliśmy projekty kolonijne.

Jeżeli chodzi o dotacje dla Wschodu, gdzie łączna kwota 
dofinansowania wynosiła ponad 39 milionów zł, na obsza-
rze postsowieckim największe projekty zrealizowano na 
Ukrainie i na Białorusi oraz na Litwie, czyli odpowiednio 
14 milionów zł w odniesieniu do Litwy, ponad 12 milio-
nów zł w odniesieniu do Ukrainy, 7 milionów 400 tysię-
cy zł w odniesieniu do Białorusi. Były również realizo-
wane projekty w państwach Azji Centralnej i Kaukazu 
Południowego, oczywiście stosownie do tamtejszych po-
trzeb, do zapotrzebowania zgłaszanych ze strony nie tylko 
organizacji, które były beneficjentami, ale także obecnych 
tam środowisk polonijnych czy polskich.

Następna mapka dotyczy Europy Zachodniej. Łączne 
dofinansowanie wyniosło tu 9 milionów 600 tysięcy zł. 
Największe kwoty wydatkowano w Wielkiej Brytanii 
oraz Irlandii. W przypadku Wielkiej Brytanii była to kwo-
ta powyżej 5 milionów zł, a w przypadku Irlandii około 
1 miliona zł. Następne w kolejności były Francja, Włochy, 
Belgia, państwa skandynawskie – Norwegia i Szwecja – 
oraz Hiszpania i Niemcy. Najniższa kwota – 92 tysiące zł 
– była wydatkowana w Niemczech i obejmowała jedenaście 
projektów. Jeżeli chodzi o dotacje realizowane w Stanach 
Zjednoczonych i w Kanadzie, to Stany Zjednoczone otrzy-
mały 1 milion 400 tysięcy zł, a Kanada – 766 tysięcy zł. 
Liczba projektów wykonana w ramach przyznanych środ-
ków jest w zasadzie porównywalna pomiędzy tymi dwoma 
państwami: w Stanach Zjednoczonych było ich jedenaście, 
a w Kanadzie dziewięć.

Chciałbym też pokazać państwu kilka ciekawych pro-
jektów, ponieważ, jak rozumiem, była prośba pana przewod-
niczącego i Wysokiej Komisji, żebyśmy powiedzieli o nich 
kilka słów. Pierwszy taki projekt to wspieranie oświaty 
polskiej na Wschodzie. Program wspierania oświaty pol-
skiej na Ukrainie, realizowany przez Fundację Wolność 
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Podział środków konkursowych w 2015 r. Mówiłem 
o tym wcześniej, omawiając projekty modułowe, któ-
rych jest jedenaście, i tutaj jest to kontynuacja, na kwotę 
21 milionów 300 tysięcy zł, tych projektów modułowych 
wyłonionych w ramach konkursu w 2014 r. Na konkur-
sy MEN – doskonalenie nauczycieli, kolonie oraz obozy 
dla animatorów i naukę języka polskiego – przewidziano 
9 milionów 500 tysięcy zł, a na fundusze dostępne w kon-
kursie w 2015 r. przewidziano 31 milionów 700 tysięcy zł. 
Podstawowych zasad konkursu nie będę powtarzał, bo była 
o tym mowa wcześniej.

Myślę, że bardziej interesujące będzie dla państwa to, 
co zmodyfikowaliśmy w konkursie w 2015 r. Jak mówi-
łem – dwa slajdy wcześniej – znacznie większe środki, 
czyli 9 milionów 500 tysięcy zł, zostały przekazane do 
dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotyczyło 
to obszarów, o których wspominamy, jak państwo widzicie, 
poniżej na slajdzie. Dodatkowo znieśliśmy limit ofert dla 
jednego oferenta; taki wniosek wyciągnęliśmy po kon-
kursie z 2014 r. Ponadto obowiązkowy list intencyjny ze 
strony środowisk polonijnych potwierdzający celowość 
projektu – to teraz dodatkowy wymóg związany z konkur-
sem. Dodatkowo zwiększyliśmy również pulę środków na 
projekty regrantingowe przy jednoczesnym zmniejszeniu 
ich limitu do 40 tysięcy zł. Wniosek ten wyciągnęliśmy 
po zastosowaniu po raz pierwszy systemu konkursu na 
projekty regrantingowe w ubiegłym roku i wprowadziliśmy 
tę ważną modyfikację w 2015 r.

Harmonogram konkursu jest w zasadzie podobny do 
tego, jaki był w 2014 r., to znaczy zarówno ogłoszenie 
konkursu, koniec naboru, jak i powołanie komisji odbyło 
się do połowy grudnia 2014 r., ocena ofert to okres po-
między grudniem a lutym, ogłoszenie wyników nastąpiło 
26 lutego 2015 r.

Jeśli chodzi o krótkie porównanie liczby ofert otrzy-
manych, liczby ofert ocenianych merytorycznie i liczby 
ofert rekomendowanych do dofinansowania, a także liczbę 
projektów na liście rezerwowej, to prawie w każdej pozycji 
nastąpił wzrost.

W bieżącym roku otrzymaliśmy w ramach konkursu 
czterysta trzydzieści trzy oferty. Ofert, które ocenialiśmy 
merytorycznie, było trzysta osiemdziesiąt siedem, z tego re-
komendowanych do dofinansowania sto czterdzieści cztery 
plus jedenaście ofert wynikających z dwuletniego konkursu 
modułowego. Na liście rezerwowej było trzydzieści siedem 
projektów. Większe jest zatem zainteresowanie, ale też 
większa liczba ofert rekomendowanych do dofinansowania 
i tych, które były oceniane merytorycznie.

Kolejny slajd to w zasadzie powtórzenie slajdu wcześ- 
niejszego.

Teraz krótko przedstawię, jak w ramach najważniej-
szych pięciu obszarów prezentowały się środki przyznane 
w konkursie na poszczególne obszary. Nauczanie języka 
polskiego, infrastruktura i pozycja środowisk polskich za 
granicą to w zasadzie trzy największe obszary oscylujące 
pomiędzy kwotą 11 milionów 500 tysięcy zł i niecałymi 
14 milionami zł. W przypadku nauczania języka polskie-
go było trzynaście projektów, w przypadku infrastruktury 
– osiem projektów, pozycja środowisk polskich – sześć-
dziesiąt siedem projektów. Na media utrzymano tę samą 

Wschód – czyli kraje byłego ZSRR – USA i Kanadę, kraje 
migracji zarobkowej i pozostałe państwa świata, w rozbi-
ciu na cztery podstawowe komponenty: kolonie, opieka, 
kultura, szkolnictwo. Przygotowaliśmy podsumowanie, jak 
to wyglądało w rozbiciu na poszczególne państwa i jak się 
przedstawia wykonanie tych projektów. Nie będę jednak 
mówił o tym w szczegółach.

Jeśli chodzi o podział środków wydatkowanych 
w 2014 r. przez placówki na projekty polonijne, to na 
Wschodzie zostało zrealizowanych ponad 41% całej puli 
tych środków. Kolejna grupa państw to kraje migracji 
zarobkowej – 36%. Te dwie grupy państw wykorzystały 
prawie 80%, a dokładnie 77%, wszystkich środków wy-
datkowanych przez placówki w 2014 r. Pozostałe państwa 
świata oraz USA i Kanada to w sumie 23% środków wy-
datkowanych przez placówki.

Oto kilka przykładów konkretnych projektów. Jednym 
z nich jest otwarte w 2013 r. Centrum Kultury Polskiej 
i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Był to de fac-
to pierwszy działający Dom Polski w jednym z głównych 
miast zachodniej Ukrainy. Centrum ma promować kulturę 
polską, tę lokalną, której twórcami są przedstawiciele śro-
dowiska polskiego Ziemi Stanisławowskiej, jak również 
zapewniać miejscowemu środowisku polskiemu dostęp do 
współczesnej kultury polskiej. Oprócz tego ma stanowić 
miejsce dialogu europejskiego, czyli wymiany myśli i poglą-
dów dotyczących relacji polsko-ukraińskich, oraz, co było 
bardzo ważne w tamtym okresie i ważne jest teraz, relacji: 
Ukraina – Unia Europejska, Unia Europejska – Ukraina.

Kolejny projekt to renowacja miejsc pamięci w Bawarii. 
Na obszarze południowych Niemiec, jak państwo wiedzą, 
jest kilka tysięcy miejsc pochówku obywateli polskich 
z okresu II wojny światowej. Na cmentarzu w Murnau 
w Bawarii znajduje się wyodrębniona kwatera polskich 
oficerów z niemieckiego obozu jenieckiego. Z inicjaty-
wy naszego konsulatu w Monachium zrealizowano, przy 
wsparciu finansowym MSZ, kompleksową renowację tej 
nekropolii. Na tym chciałbym zakończyć przedstawienie 
informacji dotyczących realizacji konkursu w 2014 r.

Teraz przedstawię wyniki konkursu dotacyjnego 
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.

Fundusze planowane przez MSZ w ramach konkursu 
2015 r. to kwota 53 milionów zł, a przez placówki prawie 
21 milionów zł. Identyczna kwota, jaka była przekazana 
w 2014 r., czyli 11 milionów 319 tysięcy zł, jest planowana 
na dofinansowanie Telewizji Polonia. W tym roku znaczą-
co zwiększyła się kwota przekazywana do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, czyli związana z doskonaleniem na-
uczycieli, nauką języka polskiego, lektoratami, wynosi 
ona 9 milionów 500 tysięcy zł. Razem fundusze planowa-
ne przez MSZ wynoszą 94 miliony 668 tysięcy zł, czyli 
o 2 miliony 500 tysięcy zł więcej niż w 2014 r.

Pewne modyfikacje pomiędzy rokiem 2014 a 2015 
wyglądają następująco. Jeżeli chodzi o placówki kwota 
w zasadzie jest jednakowa, w wypadku dofinansowania 
Telewizji Polonia też, a zwiększyła się ponadczterokrotnie 
kwota środków wydawanych przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i o 4 miliony zł zmniejszyła się kwota wydat-
kowana w ramach konkursu. Cała pula wzrosła o kwotę 
ponad 2 miliony 500 tysięcy zł.
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„Edukacja dla Demokracji”, Fundacja „Semper Polonia”. 
Jeżeli chodzi o 2015 r., to oczywiście jednym komponentem 
były projekty modułowe, a drugim projekty jednoroczne. 
W 2015 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powin-
no otrzymać kwotę 23 milionów 143 tysięcy zł, Fundacja 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” – kwotę 10 milionów 
500 tysięcy zł, Fundacja Wolność i Demokracja – ponad 
5 milionów zł, i dwie ostatnie, wymienione w tej tabeli, 
fundacje – każda około 1 miliona 700 tysięcy zł.

Teraz krótko powiem o składzie komisji konkursowej. 
Łącznie było pięćdziesiąt dziewięć osób, w tym dwadzie-
ścia osiem osób było z Departamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą, osiem osób z ośmiu departamentów 
– wybranych ze względu na terytorialność czy też zakres 
kompetencyjny – Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Podobnie jak w 2014 r., mieliśmy ekspertów zewnętrznych, 
których liczba, jak rozumiem, ostatnio nawet nieco się 
zwiększyła. Podobnie jak w zeszłym roku, byli to przedsta-
wiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uniwersyte-
tów, ORPEG, mentorzy MSZ oraz inne osoby.

Porównanie z średniookresowej czteroletniej perspek-
tywy, począwszy od 2012 r., tego, jakie środki były dostęp-
ne w ramach konkursów MSZ i jak zmieniały się kwoty 
– chciałbym podkreślić, że mówimy tylko o konkursie 
MSZ – wskazuje, że liczba rekomendowanych projektów 
znacząco rośnie. Statystyki porównawcze obejmują licz-
bę dotowanych projektów – kwota w milionach złotych 
– projekty jednoroczne i projekty modułowe, czyli tak 
zwane dwuletnie, liczbę projektów jednorocznych i liczbę 
projektów modułowych. Jak widzimy, liczba projektów 
jednorocznych od 2012 r. do 2015 r. prawie się podwoiła. 
Było ich osiemdziesiąt siedem, teraz jest sto pięćdziesiąt 
pięć. Mamy jedenaście projektów modułowych w ramach 
projektów, które są realizowane, a więc sto czterdzieści 
cztery plus jedenaście to jest sto pięćdziesiąt pięć. Kwota 
w milionach złotych, jak państwo widzą, nieznacznie się 
zmniejszyła, ale jednocześnie znacząco zwiększyliśmy 
pulę środków, która została przekazana do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej na konkurs, który realizuje MEN. 
Kwota na projekty modułowe to 21 milionów zł, pozostała 
kwota, czyli ponad 30 milionów zł, to kwota na projekty 
jednoroczne. W 2015 r. są dotowane siedemdziesiąt cztery 
projekty. Była to krótka statystyka porównawcza dotycząca 
ostatnich czterech lat.

Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący, 
Wysoka Komisjo, kończąc to wystąpienie, chciałbym 
zaproponować państwu zacieśnienie naszej współpracy. 
Chcielibyśmy rozwijać współpracę z Senatem na rzecz 
Polonii. Jak to państwu przedstawiłem, w konkursie 
w 2015 r. dofinansowaliśmy w sumie sto pięćdziesiąt pięć 
projektów, z czego jedenaście to projekty modułowe. Każdy 
z tych projektów ma, jak mówiłem, opiekunów w minister-
stwie, a także na placówkach dyplomatycznych, chcieli-
byśmy jednak, by projekty, a przynajmniej część z nich, 
miała też swoich opiekunów w Senacie.

Przekazaliśmy na ręce pana przewodniczącego ogło-
szoną 26 lutego na stronie internetowej MSZ listę pro-
jektów, którym w 2015 r. przyznano dofinansowanie. 
Zwracamy się do pana przewodniczącego i do państwa 

kwotę, czyli 6 milionów 400 tysięcy zł, przy jednoczesnym 
zwiększeniu liczby projektów, których w ubiegłym roku 
było siedem, a w bieżącym roku jest ich aż piętnaście, 
czyli dwa razy więcej. Kwota na więzi i kontakty uległa 
zmniejszeniu z 13 milionów zł na prawie 9 milionów zł, 
przy jednoczesnym utrzymaniu podobnej liczby realizo-
wanych projektów.

Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o każdym z ob-
szarów w ujęciu geograficznym. Jeżeli chodzi o pierw-
szy obszar tematyczny, czyli nauczanie języka polskiego, 
w języku polskim i o Polsce, to w ramach projektów mo-
dułowych dominowały kraje postradzieckie i tak zwane 
kraje migracji zarobkowej – było tam realizowanych pięć 
projektów modułowych na kwotę 11 milionów zł. Pozostałe 
projekty, na kwotę 1 miliona 500 tysięcy zł, w 2015 r. zo-
stały podzielone w miarę równomiernie pomiędzy Niemcy, 
Amerykę Północną, pozostałe kraje migracji zarobkowej 
i pozostałe państwa świata.

Obszar tematyczny drugi, czyli media polonijne, to trzy 
projekty modułowe obejmujące Litwę, Białoruś i Ukrainę, 
na kwotę 4 milionów 800 tysięcy zł, oraz dwanaście pro-
jektów wyłonionych w ramach konkursu i realizowanych 
na całym świecie, na kwotę 1 miliona 600 tysięcy zł.

Infrastruktura polonijna to trzy projekty modułowe na 
kwotę 5 milionów 500 tysięcy zł, obejmujące trzy państwa: 
Ukrainę, Litwę i Czechy. Wyłonione w ramach tegorocz-
nego konkursu projekty na kwotę 6 milionów zł obejmują: 
dwa projekty, dotyczące inwestycji związanych z poprawą 
infrastruktury domów polskich i instytucji polonijnych, na 
kwotę 5 milionów zł; i trzy projekty, dotyczące pozosta-
łych inwestycji w infrastrukturę placówek oświatowych na 
całym świecie, na kwotę 1 miliona zł. Pani Dyrektor, jak 
rozumiem, jeżeli chodzi o inwestowanie w infrastrukturę 
domów polskich, to jest tutaj włączony również Dom Polski 
we Lwowie, w ramach tej kwoty 5 milionów zł.

Obszar tematyczny czwarty to pozycja środowisk pol-
skich w krajach zamieszkania. Tutaj są cztery priorytety: 
wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych, 
współpraca gospodarcza, prawa mniejszości narodowych 
i prawa pracownicze oraz promocja, kultura i dziedzictwo 
kulturowe. W ramach tego priorytetu przyznano dotacje na 
ponad pięćdziesiąt projektów na łączną kwotę 13 milionów 
800 tysięcy zł. Dominowały dwa najważniejsze komponen-
ty, czyli promocja, kultura i dziedzictwo kulturowe oraz 
wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych, 
na kwotę ponad 4 miliony zł w obu wypadkach.

Więzi i kontakty z Polską. W 2015 r. na projekty prze-
widziano tu kwotę 8 milionów 800 tysięcy zł. Obszar ten 
obejmuje trzy komponenty, z których najważniejszy to 
rozwój kontaktów bezpośrednich z Polską. Na cały świat 
przyznano dotacje na czterdzieści projektów na kwotę 
6 milionów 500 tysięcy zł. Projekty regrantingowe – będą 
realizowane dwa – to kwota 800 tysięcy zł. Na utrwalanie 
więzi z Polską jest przewidziana kwota 1 miliona 500 ty-
sięcy zł i będzie to dziesięć projektów.

Myślę, że to, co przedstawia ten slajd, też jest dla pań-
stwa ciekawy. Są tu przedstawieni najwięksi dotacjobior-
cy 2015 r. Wymieniliśmy pięć instytucji: Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”, Fundacja Wolność i Demokracja, Fundacja 
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Senator Mieczysław Gil:
Dziękuję za możliwość wysłuchania tak interesują-

cych informacji i sprawozdania z działalności w różnych 
obszarach.

A teraz moje pytanie: czy państwo dokonują oceny 
działalności lub na przykład dystrybucji pism, które wy-
chodzą? Czy ich standard rośnie, czy spada, czy chociażby 
pod względem wymogów graficznych, kolportażowych, 
tematycznych jest dokonywana ocena przez ministerstwo? 
Ja nie mówię, że pieniądze są duże, ale są. Według mojego 
rozumowania to kwalifikowałoby się do monitorowania 
tych pism, tych wydawnictw także pod względem jakościo-
wym, a zwłaszcza kolportażowym. I jeszcze jedno pytanie: 
jakie jest zaangażowanie ludzi w przypadku organizowa-
nych imprez, do których są one kierowane?

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Czy pan minister chciałby odpowiedzieć, zabrać głos 

już teraz, czy później odpowie pan na kilka pytań?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-

nicznych Konrad Pawlik: Może później.)
Pan senator Gogacz, proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:
Chciałbym zapytać o podobne kwestie, o które pytał pan 

senator Gil. Jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, 
to sprawę mamy oczywistą, bo mamy Dom Polski, mamy 
świetlice, centrum nauki języka polskiego itd., i wiemy, 
że pod względem materialnym jest to coś konkretnego. 
Mnie interesują projekty dotyczące różnych imprez kulturo-
wych czy też działania skierowane generalnie do Polaków, 
którzy mieszkają poza granicami kraju, i do Polonii. Czy 
ministerstwo kontroluje, czy imprezy te obejmują jedynie 
środowisko członków organizacji polskich? Czy organi-
zacje Polaków mieszkających za granicą są jedynie orga-
nizatorami tego, czy też nośnikiem działań związanych 
z projektem? Chodzi mi o to, że nie wszyscy Polacy są 
członkami organizacji polskich, tylko jest grupa, która or-
ganizuje, grupa najaktywniejsza, zorganizowana. Byłoby 
dobrze, gdyby te imprezy, te projekty, które są realizowane, 
ściągnęły Polaków mieszkających w danej społeczności 
lokalnej, mało tego, nawet przyjaciół Polaków, którzy 
mieszkają w tej społeczności lokalnej, żeby te projekty ścią-
gnęły władze samorządowe, bo przychylność tych władz 
decyduje o tym, jaka jest atmosfera w relacji Polacy – inne 
narodowości. Czasami tych narodowości jest więcej, jak 
na przykład w Czerniowcach itd., itd. Mnie interesuje, czy 
jest to tylko projekt, gdzie zbierają się członkowie najak-
tywniejsi – co też na pewno ma swoją wartość – być może 
zbierają się władze, jest jedynie wybrana grupa, ale nie ma 
takiego rezonansu, jeśli chodzi o oddziaływanie tego na 
całe otoczenie? Bo to całe miasto, cała miejscowość, cała 
społeczność lokalna powinna żyć czymś takim. Jest polski 
projekt i wszyscy powinni o tym wiedzieć. Czy państwo 
sprawdzają, czy dana społeczność wiedziała, że coś takiego 
się odbyło? Dziękuję bardzo.

jako do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą z propozycją wyboru przez panie senator 
i panów senatorów projektów, którym chcieliby państwo 
patronować i które chcieliby państwo również monito-
rować. Jestem przekonany, że bezpośrednia opieka nad 
projektami ze strony senatorów mających tak duże do-
świadczenie we współpracy z Polonią będzie niezwykle 
cenna dla wszystkich podmiotów, zarówno polskich po-
zarządowych, jak i polonijnych uczestniczących w pro-
jektach, a także interesująca dla państwa. Odnosząc się do 
naszej propozycji, chciałbym zwrócić uwagę na ważkość 
przestrzegania zasady unikania sytuacji prowadzących do 
konfliktu interesów, stosowanej bardzo skrupulatnie przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, włącznie ze mną. 
Myślę, że państwa spojrzenie i doświadczenie wpłynie 
bardzo pozytywnie na realizację tych stu pięćdziesięciu 
pięciu projektów i umocni tradycyjną opiekę Senatu nad 
Polonią i Polakami za granicą. Panie Przewodniczący, 
Wysoka Komisjo, mam nadzieję, że komisja przyjmie 
naszą propozycję. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za obfity materiał, 

jaki nam pan przekazał, bardzo precyzyjny i wydaje mi 
się, merytorycznie niezwykle interesujący. Dodam do 
tego jedno zdanie, może dwa, z listu, jaki pan marszałek 
Borusewicz skierował do mnie, a jest to list od pana mini-
stra Schetyny, który również apeluje, tak jak pan minister, 
o konstruktywną współpracę. Otwarty jest na nią teraz 
i w przyszłości, bo – jak napisał – dobro naszych roda-
ków za granicą leży nam wszystkim na sercu. I to prawda. 
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

Zanim otworzę dyskusję, powiem jednak, że nie wiem, 
czy ktoś z państwa senatorów ma takie pismo z podziałami 
merytorycznymi.

Pani Anito, patrzę na panią, bo nie wiem, czy do nas 
to dotarło.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czyli propozycje, które pan składał, według tych tema-

tów. Zachęcam zatem do takiej współpracy. Może zrobi-
my to w ten sposób, że dzisiaj nie będziemy podejmowali 
decyzji, kto którym z tych projektów się zajmie. Wszyscy 
mamy z państwem kontakt i jeżeli ktoś będzie chętny – ja 
raz jeszcze zachęcam państwa senatorów do takiej współ-
pracy – bardzo proszę zgłosić się do naszej komisji albo 
bezpośrednio do ministerstwa.

Teraz otwieram dyskusję i bardzo zachęcam do zabie-
rania głosu na temat wyników konkursu, na temat podziału 
środków, na wszystkie tematy związane z pomocą i dofinan-
sowaniem organizacji polonijnych i Polaków na świecie.

Pani przewodnicząca patrzy mi głęboko w oczy? Nie.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie chciałabym 

występować jako pierwsza.)
Ale ma pani zamiar zabrać głos?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak.)
To już jest bardzo cenne. Pan senator Dowhan na tematy 

zachodnie? Nie. Ale wiem, że na senatora Gila zawsze 
mogę liczyć.

Bardzo proszę, Panie Mieczysławie.
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festiwal filmowy w Chicago organizowany przez Fundację 
„Nike”, która wielokrotnie dostawała odmowę. Była to 
fundacja prezentująca filmy, które otrzymywały nagrody 
na festiwalu w Gdyni, i ściągająca na te pokazy twórców, 
co było szalenie ważne. Mam tu również na myśli teatry. 
Z wielką przyjemnością odnotowuję, że bardzo profesjo-
nalny, prezentujący wysoki poziom teatr poezji w Toronto 
zaistniał, jeśli chodzi o te środki. Jest to teatr unikalny, jeśli 
chodzi o polską kulturę, ponieważ prezentuje on swoje 
spektakle w kilkunastu językach świata i może się znaleźć 
w każdym kraju, gdzie teksty będą zrozumiałe, ponieważ 
oni sami te teksty opracowują i dają teksty dialogów – to, 
co się w teatrach na świecie robi – które są prowadzone na 
scenie, i w ten sposób wybitne postacie, o których sztuki są 
tam przygotowywane, mogą zaistnieć w każdym języku.

Dlaczego mówię o tym tak wnikliwie? Bo chciałabym 
zaapelować przy państwa pomocy, czyli przy pomocy MSZ, 
do niektórych fundacji pozarządowych, przez które wnioski 
przechodzą i dopiero od nich są przekazywane do państwa 
– taka droga też istnieje, nie tylko są wysyłane bezpośrednio 
do MSZ – żeby zauważać w dziedzinie kultury tak zwa-
ne mniejsze przedsięwzięcia typu koncerty okazjonalne, 
które te małe ojczyzny organizują. To jest szalenie ważne, 
a bardzo często potrzebne są bardzo małe pieniądze, żeby 
coś takiego się odbyło. Jeśli więc można coś dodać do tej 
pochwały, to propozycję, żeby jednak łaskawszym okiem 
patrzeć na ogniska kulturalne w różnych krajach – i na 
Wschodzie, i na Zachodzie – i na udzielanie im pomocy 
w ramach realizacji ich wniosków.

Myślę, że zaproponowanie Senatowi uczestnictwa 
w konsultowaniu wniosków czy w wypowiadaniu się na 
ich temat to bardzo dobra i cenna inicjatywa, bo senatoro-
wie mają duże doświadczenie, przynajmniej w kontaktach 
z Polonią. Nie wiem, jak to władze komisji, władze Senatu 
zgrają, bo na przykład czasami trzeba kogoś, kto się urodził 
na nowo czy powstał, odwiedzić i zobaczyć na miejscu, 
jak to wygląda. Nie wiem, jak to jest z tymi wyjazdami, 
ale bardzo dobry jest pomysł, żeby senatorowie tam, gdzie 
czują swoje możliwości, bo znają realia działania, mogli 
służyć opinią i pomocą. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Ja też tak trochę à propos, a trochę w imieniu senatora 

Abgarowicza, który zgłosił, podobnie jak ja, swoją goto-
wość do współpracy. W jakimś sensie to nie jest tajemni-
ca. Jestem związany z siedzącymi tu przedstawicielami 
fundacji, więc pewnie tematy wschodnie będą mi bliż-
sze. À propos zaś miałoby dotyczyć czego innego, tego, 
co powiedziała pani senator. Po ostatniej wizycie i wielu 
spotkaniach z Polakami w Stanach Zjednoczonych sądzę, 
że jest to dla nas ważne zadanie. Myślę, że jest potrzebne 
jakieś nowe otwarcie w relacjach z Polakami w Stanach 
Zjednoczonych, że my ciągle ich traktujemy jako górali 
w kapelusikach i z ciupagą, kiedy dzisiaj są to ludzie, któ-
rzy przez dwie godziny opowiadali mi o tym, jak widzą 
współpracę z Polską, a widzą ją zupełnie inaczej. Zmiany 
zachodzące w Polsce widzą bardzo pozytywnie, ale sami 
mają wiele uwag na ten temat. Muszę powiedzieć, że czu-

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Kto z pań i panów chciałby zabrać głos?
Pan senator Czarnobaj się zgłosił pierwszy czy pani 

przewodnicząca?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Porządek musi być.
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, ja króciutko.
Pan minister mówił, że piętnaście projektów ma być 

monitorowanych przez jednego opiekuna. Czy mógłby 
pan minister powiedzieć w dwóch zdaniach, na czym po-
lega monitoring tego opiekuna? Jeśli państwo pozwolą, 
powiem na czym mi zależy, co chciałbym, żeby było ro-
bione. Jednym z ważnych elementów monitoringu jest to, 
co dotyczy opinii. Mamy trzy podmioty: opiekun, realizator 
i uczestnik. I teraz chodzi mi o to, czy w ramach moni-
torowania, czy, nazywając po polsku, opieki istnieje coś 
takiego, jak opinia, informacja uczestników tego projektu. 
Jeżeli tak, to dobrze.

Pół roku temu, kiedy byłem w Szwecji, słuchałem opi-
nii uczestników jednego z koncertów na temat tego, co 
było przedmiotem tego koncertu. Była tam mianowicie 
część kabaretowa, po obejrzeniu której uczestnicy koncertu 
mówili: jeżeli my finansujemy kabarety, by przyjeżdżał 
ktoś i opluwał Polskę, to nie chcemy uczestniczyć w takim 
przedstawieniu. Nie chciałbym, żeby urzędnicy weryfiko-
wali kulturę, bo to byłoby zbyt daleko posunięte działanie, 
ale myślę, że uczestnicy mają prawo do wyboru i jeżeli 
przyjedzie Kowalski z repertuarem pełnym narzekań, że 
Polska to kraj upadły, to ci ludzie sami wybiorą, czy pójdą 
na taki kabaret. Mam pytanie: czy przed rozpoczęciem 
projektu i w trakcie jego realizacji jakikolwiek opiekun 
posiada informację nie tylko o tym projekcie, ale również 
o innych projektach? To jest ważny element oceny projektu, 
tego, czy jest on trafiony.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Może teraz… Może najpierw poprosimy panią prze-

wodniczącą Borys-Damięcką, bo się obrazi.
Proszę bardzo.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Panie Przewodniczący, bez przesady.
Ja nie mam pytania, ale chciałabym się podzielić kilko-

ma refleksjami. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zaprezen-
towanymi wnioskami i tym, co było przedstawiane, muszę 
powiedzieć, że z wielką przyjemnością odnotowuję, iż dużo 
więcej miejsca dla siebie znalazła kultura, co jest szalenie 
ważne, w przeciwieństwie do tych sytuacji, gdy kultura 
zawsze pozostawała gdzieś w tyle, bo dużo ważniejsze były 
inne, choć też ważne wnioski. Myślę, że kultura troszkę 
zaczęła się tu wybijać na niepodległość. Mam na myśli 
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Jeśli chodzi o kwestie związane z oceną projektów, ich 
monitorowaniem i efektywnością, o to, w jaki sposób tra-
fiają one do odpowiednich środowisk, to powiem, że pro-
jekty nie trafiają do tych Polaków, którzy są zorganizowani 
instytucjonalnie. Na nas, jak mówiłem, w ramach również 
tych regulacji prawnych, w których my funkcjonujemy… 
My trafiamy do Polaków, do Polonii i Polaków za granicą. 
Kontrolujemy efekty projektów, a kontrola ta polega na 
bieżącym kontakcie opiekunów projektów z ich wykonaw-
cami, wizytach monitorujących, obowiązku informowa-
nia placówek o realizacji projektu poza granicami kraju, 
a także na badaniu dokumentów finansowych. Jesteśmy 
w trakcie oceniania sprawozdań – część z nich już do nas 
spłynęła, a część dopiero spływa – z realizacji tych pro-
jektów. Przedmiotem sprawozdania jest kwestia dotarcia 
do właściwych środowisk i ocena jakości projektu, to, jak 
jest on oceniany przez beneficjentów, o czym w szcze-
gółach powie pani dyrektor. Oczywiście wiadomo, że te 
twarde projekty jest znacznie łatwiej ocenić niż tak zwane 
projekty miękkie, gdzie ocena jest znacznie bardziej su-
biektywna, nie obiektywna. Niemniej jednak staramy się, 
aby projekty nie zawierały elementu bardzo kontrowersyj-
nego, o czym była mowa wcześniej, a raczej budowanie 
więzi z Polakami czy promocję kultury polskiej. Ma się 
to wiązać z informowaniem o Polsce, przybliżaniem do 
Polski, promowaniem pewnych wartości, tradycji i tym 
podobnych rzeczy. Ten element, kontrowersyjny raczej, 
nie przypuszczam, żeby… Powiem inaczej, w pewien 
sposób staramy się go unikać lub eliminować. To tyle, jeśli 
chodzi o ocenę projektów oraz procesu monitorowania 
i sprawozdawania.

Jesteśmy w toku analizy sprawozdań. Rzeczywiście, 
tak jak mówiłem, jeden opiekun odpowiada za piętnaście 
projektów. Opinia uczestników projektów jest brana pod 
uwagę i została ujęta w końcowych sprawozdaniach, które 
są przekazywane do MSZ, a następnie szczegółowo anali-
zowane i, jeżeli jest taka potrzeba, uzupełniane.

Pani Dyrektor?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Joanna Kozińska-Frybes:
Chciałabym dodać, że jeżeli chodzi o ankietę satysfak-

cji, to w momencie, kiedy jest składana oferta, niektóre 
organizacje pozarządowe nawet nam zarzucają, żeśmy ją 
zbyt skomplikowali, bo jednak wprowadziliśmy tam mier-
niki, rezultaty, efekty itd., itd. Część rzeczy, na przykład 
satysfakcja z danego wydarzenia, jest kwantyfikowalna. 
Duża część organizacji pozarządowych zobowiązuje się, 
ponieważ jest to jedyny sposób na wykazanie się miernika-
mi, do przeprowadzania ankiety satysfakcji i później nam 
relacjonuje, jakie są rezultaty ankiety satysfakcji.

Tutaj jednak trochę wejdę w słowo, które zaproponował 
państwu pan minister. Oczywiście takie ankiety są przepro-
wadzane, przedstawiciele placówek jeżdżą na te spotkania, 
my jeździmy na te spotkania. Ja jednak mam poczucie 
niedosytu, a może nawet nie tyle jest to poczucie niedosytu, 

łem się nieswojo, że my chyba przez dziesięć lat – mówię 
to też we własnym imieniu – nie mieliśmy ani jednego po-
siedzenia na temat największej przecież naszej mniejszości 
na świecie, ani jednego oficjalnego spotkania. Mówiłem 
to też panu marszałkowi. Myślę o nas, ale też o MSZ, że 
może zrobimy wspólne posiedzenie na ten temat, bo to jest 
zupełnie inna Polonia, niż nam się wydaje. To tyle, przy 
okazji, moich uwag. Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Pawlik:
Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, bardzo dzię-

kuję za pytania i komentarze. Pozwolę sobie odpowiadać 
na pytania od końca.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z naszymi projektami 
w Stanach Zjednoczonych, to rzeczywiście podzielamy 
to zdanie i tę ocenę pana przewodniczącego. W tym roku 
wyodrębniliśmy większą kwotę na projekty edukacyjne 
i kolonijne w Stanach Zjednoczonych – jest to kwota 
300 tysięcy zł. Dodatkowo zobligowaliśmy, by te między 
innymi 300 tysięcy zł w pierwszym obszarze…

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Joanna Kozińska-Frybes:
Te 300 tysięcy zł jest na edukację. My niejako wydoby-

liśmy pieniądze, udało nam się zarezerwować pieniądze dla 
Stanów Zjednoczonych, bo tak to Wschód zjadał wszystko. 
Zatrzymaliśmy pieniądze, żeby poszły one na Amerykę, i to 
zarówno jeżeli chodzi o edukację, jak i kolonie, dlatego że, 
jak państwo widzieli na prezentowanych wcześniej słupkach, 
dla Stanów było bardzo mało. Zdaliśmy sobie z tego sprawę 
i w związku z tym tak opisaliśmy priorytety, żeby te pieniądze 
były zarezerwowane dla Ameryki, żeby również po tamtej 
stronie wygenerować amerykańskie projekty w konkursie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Pawlik:
Dodatkowo, jak rozumiem, zobligowaliśmy 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, by w ramach tej puli 
9 milionów 500 tysięcy zł wyodrębniło i zarezerwowało 
odpowiednią kwotę na projekty realizowane w Stanach 
Zjednoczonych. Jest to działanie, które nie jest realizowane 
bezpośrednio w konkursie MSZ, ale będzie realizowane 
w przedsięwzięciach podejmowanych przez MEN.

Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne i generalnie wydat-
ki na kulturę, to zgodnie z prezentacją za 2014 r., projekty 
zrealizowały same placówki. Największym komponentem 
była właśnie kultura, na którą przeznaczono 3/4 środków, 
było to bowiem bodajże niecałe 20 milionów zł, chyba 
13 milionów 339 tysięcy zł. Wiodącym komponentem, 
który konsumował ponad 70% środków, była kultura.
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Bardzo proszę: kto z pań i panów senatorów chciałby 
zabrać głos? Może goście? Pani dyrektor nie przedstawi-
łem, nie dlatego, że się trochę spóźniła, tylko dlatego, że 
jest prawie stałym uczestnikiem naszych spotkań.

Pani Dyrektor, chciałaby coś powiedzieć?
(Głos z sali: Przymuszona.)
Lekko przymuszona. Pana ambasadora Skolimowskiego 

też lekko przymusimy.

Dyrektor Biura Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Iwona Borowska-Popławska:
Z przyjemnością wysłuchałam głosu pani dyrektor, je-

żeli chodzi o zaprezentowanie doświadczeń z projektami 
modułowymi. My poza projektami modułowymi inwesty-
cyjnymi już od ubiegłego roku realizujemy projekt oświa-
towy w Wielkiej Brytanii. Uważam, że robimy to zgodnie 
z tradycją, bo na posiedzeniach komisji zawsze z przy-
jemnością relacjonowaliśmy zadania, które wykonujemy. 
Tutaj możemy przygotować większy materiał, być może 
wspólnie – można by zaprosić również Polską Macierz 
Szkolną – żeby zaprezentować…

(Przewodniczący Andrzej Person: Bardzo dziękuję. 
Panią Podhorodecką, zawsze.)

…działania w poprzednim roku.

Przewodniczący Andrzej Person:
Bardzo dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę do mikrofonu, Pani Przewodnicząca.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Czy wnioskodawcy znają opiekuna, czy wiedzą, kto jest 
opiekunem danego projektu, czy to pozostaje…

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Joanna Kozińska-Frybes:

Oczywiście, że znają, są na bieżąco z nim w kontakcie, 
bo on ich de facto kontroluje, to znaczy on mówi: proszę 
to poprawić…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Absolutnie tak. To jest jakby podstawa… Bo to nie 

jest ta osoba, która ocenia projekt. Opiekunem projektu… 
Gdy projekt jest już realizowany, ma opiekuna w departa-
mencie. I jeśli na przykład pani Podhorodecka ma jakie-
kolwiek kłopoty, to się zwraca bądź do Wspólnoty, bądź 
na przykład…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Na przykład jeżeli chce donieść na Wspólnotę, to zwra-

ca się do nas, jeżeli chce donieść na nas, to zwraca się do 
Wspólnoty.

ile uważam, że im więcej spojrzeń będzie skierowanych na 
te projekty, tym bardziej obiektywny będziemy mieli ich 
obraz. I stąd nasz apel, żeby państwo się przyjrzeli tym 
projektom, które dostały dofinansowanie w tym roku, żeby 
państwo sobie wybrali jakieś projekty i to nie tylko te, które 
są związane z państwa okręgami wyborczymi. Wolałabym, 
żeby to nie były takie projekty, bo może ktoś was oskarżyć 
o konflikt interesów, ale żeby państwo wzięli na przykład 
jakiś ciekawy projekt kulturalny i żeby państwo stali się 
jego patronem, żeby na przykład pani się przyjrzała, co 
w tym projekcie jest dobrego, co jest złego i żebyście ra-
zem z organizacją pozarządową, która to prowadzi, razem 
z organizacją polonijną, która w tym uczestniczy, zoba-
czyli, jak ten projekt może lepiej funkcjonować. Nam tego 
typu spojrzenie państwa z ogromnym bagażem doświad-
czeń, które ma Senat, na pewno byłoby bardzo przydatne, 
a przede wszystkim służyłoby sprawie i Polonii. Ankieta 
satysfakcji to naprawdę jeden ze sposobów godnych uwagi. 
Tak naprawdę za tą ankietą idzie rzeczywista satysfakcja. 
Państwo mówili tak samo o społecznościach – mówił to 
pan senator – niezrzeszonych. Oczywiście my mamy takie 
projekty, które powstały ze społeczności niezrzeszonych 
i chcemy włączać ich coraz więcej. W tym roku będziemy 
mieli sto pięćdziesiąt pięć projektów i de facto są to… Jeżeli 
popatrzymy, ilu ludzi jest w to włączonych, to podejrze-
wam, że spokojnie podchodzimy pod milion, prawda? Im 
bardziej będzie, jak mówię, zróżnicowane spojrzenie, tym 
lepsze będą te projekty. Rzeczywiście każdy projekt jest 
obserwowany na bieżąco przez opiekuna, przez placówkę, 
którzy muszą się nam spowiadać, muszą nam powiedzieć, 
jak wygląda ankieta satysfakcji.

Mamy tutaj Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
mamy Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, mamy 
Fundację „Wolność i Demokracja”, które realizują duże 
projekty modułowe. Sugeruję więc, żeby państwo zaprosili 
ich przedstawicieli, żeby nam opowiedzieli, jak wygląda 
realizacja pierwszego modułu. Bo dlaczego mamy być 
pośrednikiem, skoro organizacje te uczestniczą w naszych 
spotkaniach. Niech one opowiedzą, jak wygląda projekt 
edukacyjny na Ukrainie, jakie z tego wynikały proble-
my, jakie mają zastrzeżenia do nas, jakie są konsekwencje 
tego, że Ukraina wygląda, jak wygląda w tej chwili. Ja 
myślę, że tego typu wzajemna dbałość o sens tego, o to, 
żeby ci Polacy poza granicami, z Polską byli coraz bardziej 
związani jest tak naprawdę celem – i państwa, i naszym, 
i organizacji pozarządowych – naszych spotkań.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję za sugestię pani dyrektor w stosunku 

do pani przewodniczącej. Na pewno zaproszę ją na Festiwal 
Teatrów Dziecięcych z Zagranicy we Włocławku, to pani 
dyrektor zobaczy…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przyjadę z przy-
jemnością.)

Już pani była, a teraz pani zobaczy, jak ogromny jest 
postęp. Przede wszystkim jest nowy budynek teatru, które-
go pani nie widziała, naprawdę na poziomie europejskim. 
Poziom przedstawień też jest dużo wyższy.
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Prezes Zarządu Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” 
Janusz Skolimowski:

Ja bardzo krótko.
Panie Przewodniczący, Panie Senator i Panowie 

Senatorowie, Nasi Koledzy z MSZ, to my wychodzimy 
na tych najgorszych, bo potem tniemy te pieniądze…

(Przewodniczący Andrzej Person: Stanę w obronie, jak 
powiedziałem, jestem w radzie, tak że…)

Ja chciałbym, jeżeli państwo pozwolą, odpowiedzieć 
na pytanie państwa senatorów, w którym zwrócili się pań-
stwo z prośbą o opinię na temat naszych beneficjentów, 
na temat tego, jak postrzegają oni realizację projektów. 
Myślę, że taką opinią będzie sprawozdanie ze spotkania 
sprawozdawczo-wyborczego Zrzeszenia „Media Polskie 
na Litwie”. To jest właśnie ten dwuletni projekt moduło-
wy. Przedstawiając sprawozdanie, prezes, znany wszyst-
kim Robert Mickiewicz, skądinąd naczelny redaktor 
„Kuriera Wileńskiego”, określił, że została udoskonalona 
współpraca z instytucjami państwa polskiego zajmują-
cymi się wspieraniem mediów polskich na Wschodzie. 
Zrealizowano większość postulatów, z jakimi ZMPL 
zwracało się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
Pozwoliło to ustabilizować niełatwą sytuacją finansową 
większości polskich mediów na Litwie, myślę więc, że 
jest to odpowiedź na to pytanie. 5 marca miało miejsce 
to spotkanie. Generalnie już trzeci lub czwarty konkurs 
ustabilizował sytuację we wszystkich środowiskach, a naj-
bardziej pośród interesujących nas Polaków i Polonii, bo 
tam dzielimy te dwie rzeczy, na Wschodzie. Oni po prostu 
wiedzą, czego się można mniej więcej spodziewać, czego 
mogą oczekiwać, nawet antycypując późniejsze cięcia 
w swoich budżetach, o czym jesteśmy przekonani, cho-
ciaż na pewno potrzeby są zawsze większe, niż jesteśmy 
w stanie je zaspokoić.

Nie będę mówił o technikaliach, ale myślę, że genial-
nym pomysłem MSZ były właśnie te opcje modułowe, 
bo one rzeczywiście pozwalają w tych dwóch najbardziej 
newralgicznych dziedzinach, czyli edukacji i mediów, 
pozwolić naszym organizacjom na normalne działanie. 
Przypomnę, że większość tych organizacji jest prowadzona 
przez ludzi, którzy zajmują się tym społecznie i nie zawsze 
w sprzyjających warunkach oraz przy miłym spojrzeniu ze 
strony władz danych krajów. I tu chciałbym poprosić sza-
nownego pana przewodniczącego, państwa – Panie Senator 
i Panowie Senatorowie – oraz MSZ o doprowadzenie do 
roboczego spotkania poświęconego sposobowi i systemo-
wi rozliczania projektów z pewnych krajów, których nie 
chciałbym dzisiaj otwarcie wymieniać. Są to sprawy bardzo 
poważne, grożące naszym beneficjentom różnego rodzaju 
nieprzyjemnościami i konsekwencjami, o których zresztą 
donosiła prasa. Mieliśmy bardzo przykre wypadki, myślę 
więc, że do tego spotkania należałoby doprosić również 
Ministerstwo Finansów i Najwyższą Izbę Kontroli – którą, 
jak rozumiem, Senat również ma w swojej opiece, a nawet 
w jakimś sensie nadzoruje – bo bez takiej współpracy ciągle 
będziemy mieli sytuacje, które będą groziły poważnymi 
konsekwencjami dla naszych rodaków za granicą. Dziękuję 
bardzo za uwagę.

Przewodniczący Andrzej Person:

Bardzo proszę.

Dyrektor Biura Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Iwona Borowska-Popławska:

Mam nadzieję, że nie chodzi tu o donoszenie, tylko 
o współpracę. Rzeczywiście jeśli chodzi o opiekunów 
projektów, to my realizujemy projekty we współpracy 
ze środowiskami polonijnymi, a każdy projekt ma ko-
ordynatora projektu z naszej strony i opiekuna projektu 
w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za 
Granicą. Jest to ciągły kontakt osobisty i telefoniczny, i ma-
ilowy, tak że osoby, które pracują przy realizacji projektu, 
mają ze sobą ciągły kontakt.

Przewodniczący Andrzej Person:

Zwłaszcza że – powiem to dla porządku, bo nie wszyscy 
państwo senatorowie byli tutaj w czasach, kiedy te środki 
dzieliliśmy, i to nie jest złośliwość – ta liczba, jak rozu-
miem, jest ostateczna. Na przykład 100 tysięcy zł przezna-
czone na festiwal jest podzielone tak, żeby było wiadomo, 
ile można wydać na transport, ile na wyżywienie, a ile na 
coś innego. Tak to rozumiem.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Joanna Kozińska-Frybes:

Każda organizacja, gdy składa budżet, musi się z tego 
wyspowiadać w takim kosztorysie, a później – w tej chwili 
jesteśmy na takim etapie – jeżeli obcinamy dotację… Na 
przykład jeśli Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
chciała 5 milionów zł, a dostała 2 miliony zł, to komi-
sja rekomenduje, które działania można wyciąć, bo są za 
drogie, i później organizacja, która wnioskowała, składa 
zmodyfikowaną ofertę oraz zmodyfikowany budżet i to 
jest jeszcze przedmiotem negocjacji pomiędzy oferentem 
a MSZ, a budżet wychodzi praktycznie zamknięty. Możliwe 
są aneksy, ale próbujemy tych aneksów unikać, żeby or-
ganizacja przystępująca do realizacji projektu miała obraz 
całości: ile chce wydać na transport, ile na honoraria, a ile 
na własną siedzibę.

Przewodniczący Andrzej Person:

Tak było zawsze.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, to prawda, jak zawsze ma pani rację, Pani 

Przewodnicząca.
Czy pan ambasador Skolimowski chciałby zabrać głos?
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czterech lat nastąpiła znaczna poprawa, jeśli chodzi o te 
projekty. Osobiście mogę tylko je wspierać, trzymać kciu-
ki. Jest to ostatni konkurs w tej kadencji. Myślę, że w tej 
nowej kadencji – kto ją rozpocznie, to tylko elektorat wie 
– współpraca z państwem będzie jeszcze bliższa i jeszcze 
bardziej owocna dla jednej i drugiej strony.

Bardzo dziękuję za prezentację. Jestem zdania, tak jak 
chyba większość kolegów, że wykonali państwo kawał 
solidnej roboty. Dziękuję bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, tak się nie mówi, Pani Przewodnicząca.
Życzę państwu miłego popołudnia.
Miałem jeszcze coś powiedzieć w ramach spraw różnych, 

ale to, co chciałem przekazać członkom komisji, jest zapisa-
ne na kartce. Tak że dziękuję bardzo. Do zobaczenia.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
To jest bardzo interesująca propozycja i myślę, że na 

pewno się do niej przychylimy.
Widzę, że nie ma już więcej chętnych do zabrania głosu.
Chciałbym wprowadzić trochę ostrzejszą atmosferę, że 

MSZ… Może dlatego, że wczoraj uczestniczyłem w wybo-
rach sołtysa, gdzie było siedmiu kandydatów i każdy mó-
wił, że będzie pracował społecznie, trwało to trzy godziny. 
Dzisiaj mamy taką demokrację bezpośrednią…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Już byłem blisko, ale myślałem, że to się szybciej 

skończy.
Chciałbym powiedzieć, że nie pozostaje mi nic innego, 

jak państwa skomplementować, bo uważam, że w ciągu 
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 24)
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