
N O T A T K A  

z posiedzenia  Komisji Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami za Granicą 

Data posiedzenia: 10 czerwca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 78 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyli: przewodniczący komisji Andrzej Person 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

finansowania współpracy państwa polskiego z Polonią i Polakami  

za granicą. 

2. Projekt „Archiwa Przełomu 1989–1991”. Założenia, cel oraz 

podsumowanie 5 lat funkcjonowania projektu. 

3. Sprawy różne. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Barbara Borys-

Damięcka, Leszek Czarnobaj, Mieczysław Gil, Stanisław Gogacz, 

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

Piotr Zientarski; 

  goście: 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

- dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami  

za Granicą Jacek Junosza-Kisielewski ze współpracownikami, 

 Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: 

- prezes zarządu Janusz Skolimowski, 

- wiceprezes zarządu Ewa Ziółkowska, 

 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: 

- sekretarz zarządu krajowego Krzysztof Łachmański  

ze współpracownikiem, 

 Fundacja „Wolność i Demokracja”: 

- koordynator projektów Olga Semeniuk, 

 Dziennik Polonii w Kanadzie „Gazeta”: 

- redaktor naczelna dr Małgorzata Bonikowska, 

  Kancelaria Senatu: 

- dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji Agata Karwowska-

Sokołowska ze współpracownikami, 

- pracownik Biura Legislacyjnego Aldona Figura, 

- pracownik Gabinetu Marszałka Senatu Urszula Luboińska. 

 

 

Ad 1.  Przewodniczący komisji, senator Andrzej Person, przypomniał, że Senat RP VI kadencji (2005–

2007) przygotował projekt ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. Został  

on skierowany do Sejmu RP, jednak nie rozpatrzono go przed końcem kadencji. Może  

on stanowić punkt odniesienia w pracach komisji nad projektem ustawy o finansowaniu 
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współpracy państwa polskiego z Polonią i Polakami za granicą. 

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Jacek Junosza-Kisielewski odwołał się do spotkania komisji z ministrem spraw 

zagranicznych Grzegorzem Schetyną 4 lutego 2015 r., w trakcie którego postulowano 

uproszczenie procedur dofinansowania działalności środowisk polonijnych. Jacek Junosza-

Kisielewski zaapelował do senatorów o podjęcie wspólnych prac wraz z resortem spraw 

zagranicznych i resortem finansów nad projektem ustawy o finansowaniu współpracy państwa 

polskiego z Polonią i Polakami za granicą w celu opracowania bardziej przyjaznego niż obecny 

sytemu finansowania działalności polonijnej. 

W trakcie dyskusji prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusz Skolimowski 

wyraził opinię, że ustawa jest bardzo potrzebna i szkoda, że inicjatywa trafia do komisji  

tuż przed końcem kadencji. Zaproponował przeanalizowanie ustawodawstwa innych krajów  

w zakresie finansowania aktywności diaspory za granicą. Janusz Skolimowski zwrócił uwagę, że 

są trudności z zastosowaniem polskich zasad rachunkowości i finansów w niektórych krajach. 

Dużym problemem są również sztywne zasady przekazywania i rozliczania dotacji oraz 

uzależnienie dofinansowania działań polonijnych od kalendarza budżetowego. 

Członek zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Krzysztof Łachmański poparł inicjatywę  

ustawodawczą. Stwierdził, że procedura przyznawania i rozliczania dotacji jest  

tak skomplikowana, że kwestie merytoryczne giną w stosie dokumentacji i schodzą na dalszy 

plan. 

Senatorowie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłosili gotowość przygotowania  

w następnej kadencji projektu ustawy dotyczącej finansowania współpracy z Polonią i Polakami 

za granicą. 

Ad 2. Dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-Sokołowska 

przedstawiła założenia, cele i dotychczasowe rezultaty projektu „Archiwa przełomu 1989–1991”, 

realizowanego od 2011 r. przez Kancelarię Senatu i Kancelarię Prezydenta RP, pod honorowym 

patronatem prezydenta RP. Szczegółowe informacje oraz dostęp do zdigitalizowanych zasobów 

archiwalnych online można uzyskać na stronie internetowej www.archiwaprzelomu.pl.  

Dyrektor Agata Karwowska-Sokołowska poinformowała również o programie organizowanego  

23 czerwca br. w gmachu Senatu seminarium pt. „Razem iść do celu. Przegląd archiwów, 

bibliotek i muzeów polonijnych na pięciolecie projektu Archiwa Przełomu 1989–1991”.  

Ad 3. Redaktor naczelna Dziennika Polonii w Kanadzie „Gazeta”, dr Małgorzata Bonikowska, omówiła 

sytuację Polonii kanadyjskiej. Zwróciła uwagę, że państwo kanadyjskie promuje  

i wspiera wielokulturowość oraz życzliwie odnosi się do imigrantów. W Kanadzie bardzo dobrze 

funkcjonuje polskie szkolnictwo oraz rozwija się polska kultura. Jedynie ok. 1% Polonii 

kanadyjskiej działa w organizacjach polonijnych, większość osób jest niezrzeszona i organizuje 

się jedynie wokół konkretnych przedsięwzięć. Dr Małgorzata Bonikowska apelowała, by państwo 

polskie wspierało Polonię kanadyjską. 

Senator Marek Konopka poinformował o programie wyjazdu studyjnego komisji do Węgorzewa, 

organizowanego w dniach 25–26 czerwca br. na zaproszenie marszałka województwa warmińsko-

mazurskiego. Senatorowie wezmą udział m.in. w obradach Komisji Współpracy 

Międzynarodowej oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. Wyjazd studyjny nawiązuje do ustaleń dokonanych podczas 

54. posiedzenia komisji z 18 lutego 2014 r., podczas którego dyskutowano o współpracy 

społeczności polonijnej z Obwodu Kaliningradzkiego z regionem Warmii i Mazur. 

Po zapoznaniu się ze zgłoszonym przez Polaków z Grodna problemem braku transmisji sygnału 

Polskiej Telewizji w Grodnie na Białorusi, senator Barbara Borys-Damięcka poinformowała 

komisję, że odpowiedzialność ponosi operator na Białorusi, który nie dokonał przełączenia na 

satelitę Hot Bird. TVP SA zobowiązała się przekazać białoruskiemu operatorowi stosowną 

instrukcję techniczną. 
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W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS (AS) 

 


