
 

N O T A T K A  

z posiedzenia  Komisji Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami za Granicą 

Data posiedzenia: 5 maja 2015 r. 

Nr posiedzenia: 76 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Andrzej Person. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wskazanych przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli 

wniosków de lege ferenda zawartych w Informacji o wynikach kontroli 

Najwyższej Izby Kontroli pt. „Realizacja polityki migracyjnej Polski  

w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie”. 

2. Sprawy różne. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Barbara Borys-Damięcka, Leszek 

Czarnobaj, Robert Dowhan, Mieczysław Gil, Stanisław Gogacz, Marek 

Konopka, Andrzej Person, Janina Sagatowska, Grażyna Sztark, Piotr 

Zientarski, 

  goście: 

 Najwyższa Izba Kontroli: 

- p.o. dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa 

Kontrolnego Zbigniew Wrona ze współpracownikami, 

- dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Bogdan 

Skwarka ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

- dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Mateusz Sora 

ze współpracownikami, 

 Urząd do Spraw Cudzoziemców: 

- dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu Tomasz Cytrynowicz 

ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

- naczelnik wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy 

Międzynarodowej Beata Pietrzyk, 

 

  Kancelaria Senatu: 

- pracownik Biura Legislacyjnego Aldona Figura, 

- pracownik Gabinetu Marszałka Senatu Urszula Luboińska. 

 

 

Ad 1.  Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w Najwyższej Izbie Kontroli Bogdan Skwarka 

oraz dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK Zbigniew Wrona 

przedstawili wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz wnioski de lege ferenda zawarte 

w raporcie pt. „Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców 
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deklarujących polskie pochodzenie” (2014). Kontrola NIK pokazała, że dotychczasowe działania 

administracji rządowej nie doprowadziły do stworzenia skutecznego systemu rozwiązań 

prawnych, organizacyjnych i finansowych ułatwiających cudzoziemcom polskiego pochodzenia 

powrót do Polski oraz ich adaptację. Na repatriację do Polski wciąż czeka ponad 2,6 tys. osób 

zarejestrowanych w bazie „Rodak”. NIK zaapelował do resortu spraw wewnętrznych 

o uruchomienie procesu legislacyjnego mającego na celu umożliwienie osobom posiadającym 

przyrzeczenie wizy w celu repatriacji nabycia obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz 

stworzenie systemu zachęt dla gmin poprzez zmianę sposobu zapraszania i udzielania pomocy 

repatriantom. 

W odniesieniu do wyników kontroli NIK dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji  

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Mateusz Sora poinformował, że MSW uczestniczy  

w toczących się od 2010 r. w ramach sejmowej komisji nadzwyczajnej pracach nad obywatelskim 

projektem ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego 

deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Zwrócił uwagę, że od 1 maja 2014 r. obowiązuje nowa ustawa o cudzoziemcach, na podstawie 

której osoby polskiego pochodzenia mogą uzyskać pozwolenie na pobyt stały  

na terytorium Polski. 

Senator Andrzej Person przypomniał, że w 2011 r. komisja uczestniczyła w przygotowaniu 

nowelizacji ustawy o repatriacji. Projekt senacki został złożony w Sejmie RP, jednakże prace nad 

nim nie zakończyły się przed upływem kadencji. 

Reprezentująca Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu Aldona Figura wskazała na inicjatywę 

senacką z 2011 r. jako projekt częściowo realizujący postulaty NIK. 

W trakcie dyskusji senatorowie zastanawiali się, w jaki sposób sfinalizować trwające  

od wielu lat prace nad nowelizacją ustawy o repatriacji. Senator Mieczysław Gil wyraził opinię,  

że inicjatywa rozwiązania problemu leży po stronie rządu, jednak wydaje się, że od 1989 r.  

nie ma woli państwa polskiego, by przeprowadzić repatriację. 

Po zapoznaniu się z wnioskami NIK oraz po wysłuchaniu stanowiska resortu spraw wewnętrznych 

komisja postanowiła nie podejmować w bieżącej kadencji prac nad nowelizacją ustawy 

o repatriacji. 

Ad 2. Przewodniczący poinformował komisję, że na posiedzeniu plenarnym Senatu RP 20 maja 2015 r. 

zostanie przedstawiona informacja ministra spraw zagranicznych na temat polityki polonijnej. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


