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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o sytuacji Polaków z Donbasu 
przebywających w Polsce.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji Polaków z Donbasu po-
zostających na Ukrainie.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Person)

Przewodniczący Andrzej Person:

Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. 
Spotykamy się o tak wczesnej porze, bo zbliżają się se-
nackie obrady plenarne i czas nas goni. Dziękuję bardzo 
za tak liczne przybycie.

Witam bardzo gorąco i serdecznie delegację 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na czele z panią mini-
ster Teresą Piotrowską − witam panią minister. Witam też 
pana Bartosza Loba. Pana Eugeniusza Ścibka też witam. 
Witam szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pana Rafała 
Rogalę. Pana ministra Konrada Pawlika jeszcze nie ma, 
pewnie będzie za chwilę, bo anonsował swoje przybycie – 
jest przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Patrzę na listę… Jest z nami pan Janusz Skolimowski 
z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” – niezawod-
ny – a także pani wiceprezes Ewa Ziółkowska.

Panie Senatorze, będzie okazja do zabrania głosu, na 
temat pana ambasadora też oczywiście będzie mógł pan 
się wypowiedzieć.

Pana Michała Dworczyka jeszcze nie ma. Pani Wiktorii 
Charczenko…

(Zastępca Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej 
Donbasu Wiktoria Charczenko: Jestem, jestem.)

A, przecież pani jest − zapomniałem zupełnie. Nie bę-
dzie pani Staruszko, która przysłała list.

Witam księży dyrektorów: Caritasu archidiecezji 
warmińskiej, księdza Pawła Ziębę, i Archidiecezjalnego 
Ośrodka Charytatywnego „Caritas” archidiecezji warmiń-
skiej w Rybakach, księdza Piotra Hartkiewicza. Witam 
księży gorąco i serdecznie.

To nasze trzecie spotkanie na ten jakże ważny temat. 
Powiem tylko, że w porządku obrad są dzisiaj dwa punkty: 
informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o sytuacji 
Polaków z Donbasu przebywających w Polsce, a także 
informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji 
Polaków pozostających na Ukrainie.

Państwo senatorowie doskonale pamiętają nasze po-
przednie spotkania, mówiliśmy o blisko dwustu o rodzinach, 
które przyleciały z Donbasu, o akcji naszego rządu, o współ-
pracy „Wspólnoty Polskiej”, Caritasu, a także wszystkich 
innych organizacji, fundacji i stowarzyszeń, w tym tych, 
których przestawiciele są obecni tutaj, na tej sali.

Ponieważ, jak zwykle w Senacie, czasu mamy bardzo 
mało − a sal jeszcze mniej − zatem, jeżeli można, oddam 
głos pani minister.

Niech będzie pani łaskawa nam powiedzieć, czy coś się 
zmieniło, jaka jest sytuacja w porównaniu z tą przedstwioną 
podczas naszego ostatniego spotkania.

Minister Spraw Wewnętrznych 
Teresa Piotrowska:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Goście! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Przewodniczący, zmieniło się bardzo dużo, dlate-

go że zakończyliśmy program związany z projektem rządu 
dotyczącym pomocy osobom polskiego pochodzenia oraz 
członkom ich rodzin zamieszkałym na terytorium objętym 
konfliktem zbrojnym na Ukrainie, których życie i zdrowie 
jest zagrożone. 13 stycznia, o czym informowaliśmy już 
Wysoką Komisję, przybyło do Polski sto siedemdziesiąt 
osiem osób. Wylądowały one na lotnisku wojskowym 
w Malborku i zostały umieszczone w ośrodku w Rybakach 
i w ośrodku w Łańsku, w ośrodku rządowym. Do tych osób 
w ramach łączenia rodzin dołączyło jeszcze siedemnaście 
osób, czyli w ośrodku przebywało łącznie sto dziewięćdzie-
siąt pięć osób, siedemdziesiąt sześć rodzin, w tym pięćdzie-
sięcioro troje dzieci, pięciu studentów oraz jedenaście osób 
powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia.

Jak już wspominałam podczas ostatniego naszego spotka-
nia, w pierwszej kolejności zajęliśmy się… A tak naprawdę 
zrobił to Caritas archidiecezji warmińskiej, ksiądz dyrektor 
Paweł Zięba, a także szef ośrodka w Rybakach ksiądz Piotr 
Hartkiewicz, bo to oni w imieniu państwa byli realizatorami 
wspomnianego projektu, utworzonego na podstawie umowy 
podpisanej z prezesem Rady Ministrów. To znaczy osoby, 
które do nas przyleciały, w pierwszej kolejności zostały 
poddane wszystkim procedurom związanym z legalizacją ich 
pobytu w Polsce. Założyliśmy, że cały projekt będzie trwał 
sześć miesięcy − pierwsze trzy miesiące były przeznaczone 
właśnie na wszystkie sprawy związane z legalizacją pobytu. 
Sto trzydzieści trzy osoby, z tych przybyłych, miały Kartę 
Polaka bądź dokumenty świadczące o polskim pochodzeniu, 
a czterdzieści cztery osoby złożyły wnioski o azyl. Urząd do 
Spraw Cudzoziemców wspólnie z wojewódzkim urzędem 
w Olsztynie przez pierwszy okres realizowały zadanie lega-
lizacji ich pobytu. I wszystkie te osoby otrzymały, uzyskały 
− tak jak zakładaliśmy − zgodę na pobyt stały w Polsce.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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rodzinie miejsce pracy i zamieszkania na południu Polski. 
Bardzo dobrze też zaowocowała współpraca z Pocztą 
Polską, zaproponowała ona cztery mieszkania, które w peł-
ni wykorzystaliśmy − w Gdyni, w Gdańsku i w Bydgoszczy. 
Ponadto włączyły się organizacje pozarządowe. Fundacja 
Anny Dymnej zapewniła w Nowym Sączu lokal miesz-
kalny jednej rodzinie, Fundacja Leny Grochowskiej za-
pewniła dwa lokale mieszkalne, a Gdańska Fundacja 
Dobroczynności zapewniła jedno mieszkanie i wynajęcie 
tymczasowego mieszkania w Kościerzynie.

Tak jak powiedziałam, samorządy najczęściej przygo-
towywały kompleksowe wyposażenie mieszkań, zachęcały 
przedsiębiorców będących na miejscu do tego, aby pomo-
gli w ich wyposażeniu. Również zwróciłam się do firmy 
IKEA z prośbą o pomoc w wyposażeniu trzynastu mieszkań 
w Warszawie − one zostały przez samorząd wyremonto-
wane, przygotowane do zamieszkania, ale były zupełnie 
puste. Musimy pamiętać o tym, że te rodziny podczas 
ewakuacji mogły zabrać ze sobą 30 kg, w związku z czym 
tutaj, w Polsce, zaczynają wszystko od zera. I jakież było 
nasze miłe zaskoczenie, kiedy IKEA wyposażyła trzynaście 
mieszkań tak, że właściwie te rodziny mogły w nich od 
razu zamieszkać. Również bardzo dobrze układała nam 
się współpraca z organizacją „Pracodawcy Pomorza”, 
z siedzibą w Gdańsku, która to zaproponowała trzy lokale 
mieszkalne i pracę, zaproponowała także w czasie wakacji 
opłacenie wyjazdu dzieci na kolonię.

Powiem tak: projekt zaplanowaliśmy na sześć miesię-
cy i dokładnie 13 lipca, kiedy upłynął termin, zakończyli-
śmy go. Wszystkie rodziny, które gościliśmy w Rybakach 
i w Łańsku, otrzymały mieszkania i propozycje pracy. 
Kłopotem jest to, że jedenaście osób, jak powiedziałam, 
jest powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia i pozostaje 
jeszcze kwestia zapewnienia im świadczeń. Sprawy zwią-
zane z przeliczaniem emerytur są jeszcze w toku ze wzglę-
du na trudności z dostępem do dokumentów w Donbasie. 
Zdajemy też sobie sprawę z tego, że te przeliczniki są na tyle 
nieduże, że emerytury czy ewentualne renty, tu, na miejscu, 
nie wystarczą, aby taka osoba, zwłaszcza jeśli jest samotna, 
mogła się utrzymać. Szukamy… Współpracujemy z organi-
zacjami pozarządowymi. Kieruję też wielkie podziękowania 
w stronę „Wspólnoty Polskiej”, która bardzo stara się pomóc 
w taki sposób, żeby osoby, które mają możliwości podjęcia 
pracy, taką pracę znalazły choćby na rok, żeby potem mo-
gły uzyskać uprawnienia do pobierania świadczenia tutaj 
w Polsce. Kiedy rodziny były przewożone do docelowego 
miejsca zamieszkania, informowaliśmy wszystkie gminy 
i ich wydziały − czy to polityki społecznej, czy to, tam gdzie 
były dzieci, edukacji − żeby w pierwszym okresie adaptacji 
zwracano szczególną uwagę na to, żeby, jeśli będzie taka 
potrzeba, udzielano tym rodzinom wsparcia.

Z podsumowania naszych spotkań z tymi osobami uzy-
skaliśmy informację, że proces adaptacyjny − który, jak 
wspomniałam, na pewno nie jest łatwy, bo jest zupełnie 
nowe środowisko, zupełnie nowe otoczenie, są zupełnie 
nowe wyzwania, nowa praca i trzeba się do tego wszyst-
kiego przyzwyczaić − przebiega w sposób normalny. Wiele 
osób sygnalizuje, że powoli już się przystosowuje i przy-
zwyczaja do nowego miejsca w Polsce, do nowych tak 
zwanych małych ojczyzn.

Nasi goście w tym czasie byli objęci pomocą medyczną. 
Tam, na miejscu, było przeprowadzane badanie osób, które 
do nas przybyły. Byli tam do dyspozycji lekarze, internista 
i pediatra, była także możliwość skorzystania z usług stoma-
tologa. W poważniejszych przypadkach, a takich było pięć-
dziesiąt, korzystaliśmy z pomocy szpitala MSW w Olsztynie, 
a jeśli tam nie można było sprostać zadaniu, korzystaliśmy 
również z pomocy innych placówek służby zdrowia.

Podczas pobytu w ośrodkach przebiegał proces adapta-
cyjny, były też kursy języka polskiego dla wszystkich, rów-
nież dla dzieci. I tutaj podziękowanie za dobrą współpracę 
i świetną organizację należy się Stowarzyszeniu „Wspólnota 
Polska”, panu prezesowi Longinowi Komołowskiemu, 
a także pani Anicie Staszkiewicz, która od początku była 
tam, na miejscu. Poza tym, że koordynowała ona naukę 
języka polskiego, to również była takim dobrym duchem 
− wiele tych osób znała z racji swojej wcześniejszej pracy 
w Charkowie. Tak że bardzo, bardzo „Wspólnocie Polskiej” 
tym miejscu serdecznie dziękuję.

Również na miejscu, w ośrodku, prowadzone były 
kursy adaptacyjne z zakresu znajomości podstawowych 
spraw prawnych, również kursy zawodowe, tak aby można 
było przygotowywać te osoby do wejścia na rynek pracy 
w Polsce.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na samym po-
czątku powstał bank ofert, do którego wpływały różnego 
rodzaju propozycje − czy to dotyczące mieszkań, czy to 
pracy. Bardzo mocno to nagłaśnialiśmy, bo zdawaliśmy 
sobie sprawę z tego, że przed nami najtrudniejszy etap. Po 
tym pierwszym okresie trzech miesięcy poszukiwanie do-
celowego miejsca pobytu dla rodzin sprawiało rzeczywiście 
dużo więcej problemów i wymagało dużo więcej wysiłku 
z naszej strony, ze strony organizacji pozarządowych, a tak-
że ze strony samorządów. Ofert wpływało dużo i podda-
wane one były przez wojewodów weryfikacji. Wszystkie 
oferty sprawdzamy po to, żeby można było wybrać te, 
które rzeczywiście są poważne i mogą być przedstawione 
osobom przebywającym w ośrodkach.

Zgłosiło się dwadzieścia samorządów, zaoferowały one 
dwudziestu ośmiu rodzinom miejsce stałego pobytu w miej-
scowościach im podlegających. Rzeczywiście, samorządy 
podjęły wyzwanie, a jego zrealizowanie było najłatwiej-
sze ze względu na to, że w wielu samorządach prezydenci 
miast podchodzili do tego w taki sposób, że przygotowy-
wali wszystko kompleksowo − i mieszkania, i propozycje 
pracy, i załatwiali sprawy szkolne czy związane z pracą 
dla rodziców. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, zwłaszcza 
samorządom ze Szczecina, z Warszawy i z Bydgoszczy. 
To znaczy wszystkim dwudziestu samorządom jesteśmy 
naprawdę wdzięczni, że podjęły to wyzwanie. Powiem 
tylko, że przecież nieduży Wałbrzych przyjął do siebie 
trzy rodziny, a wspomniana kompleksowość w przypadku 
Wałbrzycha była naprawdę godna podziwu.

W nasz projekt włączyli się również przedstawicie-
le spółek Skarbu Państwa, między innymi przestawiciele 
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych − zaofero-
wali oni pracę i możliwość wynajęcia mieszkania jednej 
rodzinie. Również włączyły się PGE, PZU, PKP oraz 
państwowe przedsiębiorstwa wodociągów w Olsztynie 
i w Częstochowie. Straż Graniczna zaproponowała jednej 
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Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo pani minister, dziękuję całemu re-

sortowi.
Myślę, że wszyscy jesteśmy zdania, że wykonana zo-

stała ogromna praca.
Jednak nim podsumujemy, poproszę gości, którzy 

chcieliby na ten temat zabrać głos, zwłaszcza osoby, którym 
ten temat jest bliski. Patrzę… księża, obaj nasi duchowni, 
raczej nic nie chcą dodać.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
O, ksiądz dyrektor. Proszę bardzo.

Dyrektor Caritas 
Archidiecezji Warmińskiej 
Paweł Zięba:
Chcę powiedzieć, że pani minister wszystko pięknie 

ujęła. Tak było rzeczywiście. Chcę podkreślić jeszcze 
współpracę z wszystkimi organizacjami pozarządowymi, 
darczyńcami, bo to nam ułatwiło zadanie. Przede wszyst-
kim ważna była dobra koordynacja, bo tylko dzięki niej 
współpraca z samorządami, z rządem i z organizacjami 
przyniosła sukces, jaki widzimy.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze… Może pani Charczenko, pani prezes? 

Nie chcę wywoływać do tablicy, ale…
(Zastępca Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej 

Donbasu Wiktoria Charczenko: Wiceprezes.)
…jeśli ma pani coś do dodania, to proszę bardzo.

Zastępca Prezesa 
Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu 
Wiktoria Charczenko:
Dzień dobry.
(Przewodniczący Andrzej Person: Dzień dobry.)
Chciałabym też podziękować za program dla tych ludzi. 

Z tego, co wiem, wynika, że tylko trzy rodziny wróciły 
na Ukrainę, z różnych powodów, a te pozostałe naprawdę 
próbują sobie jakoś tu radzić. Proszę tylko, żeby od czasu 
do czasu do nich dzwonić i po prostu badać, jak tam nastrój. 
Oni dzwonią do mnie, bo mają bardzo dużo problemów, 
z którymi nie mogą zadzwonić ani do księdza, ani do pani 
minister, po prostu sprawy życiowe.

(Głos z sali: Mają nasze numery telefonów.)
Tak, ale nie zadzwonią. Nie zadzwonią dlatego, że 

uczciwi ludzie próbują sobie jakoś tak sami radzić, muszą 
sami sobie radzić. Po prostu proszę o to, żeby trzymać to tak 
pod kontrolą i dzwonić. Najważniejsza dla nich, tak myślę, 
jest opieka Kościoła świętego, to, żeby ksiądz dyrektor 
pamiętał o swoich owieczkach i dzwonił.

Przewodniczący Andrzej Person:
Pamięta ksiądz o owieczkach?

Mamy jeszcze drobne zawirowania, jeśli chodzi 
o sprawy nostryfikacji dyplomów lekarskich. Jest grupa 
lekarzy, którzy muszą w Polsce zdać egzamin lekarski. Nie 
jest to łatwe. W tej chwili negocjujemy z uniwersytetem 
w Olsztynie, z wydziałem nauk medycznych, w sprawie 
przeprowadzenia specjalnego kursu przygotowawcze-
go. Wspominani lekarze, mimo dużego doświadczenia 
zdobytego podczas pracy na Ukrainie, mają po prostu 
problem z testami, ze szczegółowymi egzaminami – my-
ślę, że jest tak głównie ze względu na barierę językową 
− a chcielibyśmy bardzo, żeby mogli pracować w swoim 
zawodzie. W tej chwili oni pracują w szpitalach, ale nie 
mogą wykonywać wyuczonego zawodu. Będziemy to pi-
lotować, będziemy się temu przyglądać, będziemy starali 
się pomagać.

Tak jak mówiłam podczas poprzedniego spotka-
nia, ten projekt jest projektem wspólnym. Na początku 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowywało 
ewakuację tam, na miejscu, a my na bieżąco współpra-
cowaliśmy z ministerstwem obrony, które zorganizowa-
ło przelot do Malborka, no i z ministerstwem edukacji. 
Dzieci w nowym semestrze, czyli od lutego, poszły 
do szkół w gminie Stawiguda. Jesteśmy za to bardzo 
wdzięczni, bo gmina ta została właściwie postawiona 
przed faktem dokonanym, nagle na jej terenie znalazło się 
prawie dwieście osób, dwustu gości. Wszyscy naprawdę 
byli bardzo pomocni i wywiązali się z zadań, które na 
siebie przyjęli. Starsze dzieciaki dojeżdżały do Olsztyna, 
a studenci mieli wakacje i przygotowywali się do tego, 
aby od października rozpocząć w Polsce studia. Wszyscy 
otrzymali miejsca, o które aplikowali, tak więc od 1 paź-
dziernika będą studiować w Polsce. Małe dzieciaczki 
uczęszczały do przedszkola w Stawigudzie, a dla jeszcze 
młodszych Caritas w Rybakach zorganizował klubik dzie-
cięcy, w którym nie tylko były one „zaopiekowane”, ale 
również miały zajęcia z języka polskiego.

Mogę jeszcze tylko bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy podczas tych sześciu miesięcy nas 
wspierali, pomagali nam. Dziękuję wszystkim organiza-
cjom pozarządowym, państwu senatorom, parlamentarzy-
stom, a przede wszystkim Caritasowi archidiecezji war-
mińskiej − tutaj chylę czoła przed księdzem dyrektorem, 
a także przed księdzem Piotrem, który przez pół roku na co 
dzień miał pod opieką prawie dwieście osób. Oni tam żyli 
tak jak zwykli ludzie, mieli problemy, chorowali, były różne 
zdarzenia. Powiem tylko, że podczas pobytu w Rybakach 
jedna starsza pani zmarła i jedno dziecko się urodziło. Tak 
jak w życiu, przechodziliśmy przez wszystko, były różne 
zdarzenia, tak jak zwykle dzieje się w rodzinach. Różnica 
była tylko taka, że było to skupisko ludzi, w jednym miejscu 
było siedemdziesiąt kilka rodzin.

Tak że bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję, 
cieszę się, że wywiązaliśmy się z realizacji przyjętego 
przez nas programu. Tak jak zapowiadaliśmy, program 
został przeprowadzony od 13 stycznia do 13 lipca. 13 lip-
ca został on formalnie zakończony, co nie oznacza, że nie 
staramy się, tak jak i Caritas, mieć oglądu, obserwować, 
co się z tymi osobami dzieje, czy przypadkiem nie trze-
ba będzie jeszcze w jakiś sposób im pomóc. Dziękuję 
bardzo.
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Senator Stanisław Gogacz:

Mam pytanie do pani minister Piotrowskiej. W związku 
z tym, że państwo polskie przyjęło prawie dwieście osób 
z Donbasu, z Doniecka, z Ługańska, z całego tego obszaru, 
mieliśmy okazję na posiedzeniu komisji wysłuchać relacji 
osób, które bezpośrednio tam przebywały − księdza, innych 
osób, pani prezes Staruszko. I oczywiście bardzo dobrze, 
że my te osoby sprowadziliśmy, ale mam pewne pytanie. 
Mianowicie przypuszczam, a nawet wiem o tym – wynika 
to z sygnałów, które do mnie docierają − że jest tak, że 
następne osoby są w takiej samej, w identycznej sytuacji, 
jak te, które zostały przyjęte. Czy pani minister dysponuje 
informacjami, ile osób należałoby jeszcze przyjąć, żeby 
spełnić do końca to, co już częściowo spełniliśmy? I czy 
państwo polskie jest przygotowane na to, żeby przybyły 
następne osoby?

Zaintrygowała mnie też informacja, że trzy rodziny 
wyjechały. Być może faktycznie to były sytuacje losowe. 
Nie chciałbym w to specjalnie wnikać, jestem przekonany, 
że nie chodziło o sprawy związane z niedociągnięciami 
ze strony państwa polskiego, dlatego proszę to zostawić. 
Proszę o odpowiedz na pytanie, czy państwo polskie jest 
przygotowane, żeby przyjąć z tamtych terenów następne 
osoby, które są w identycznej sytuacji jak te, które już 
przybyły. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Czy pani minister zechce…?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę uprzejmie.

Minister Spraw Wewnętrznych 
Teresa Piotrowska:

Powiem tak: jeśli będzie taka potrzeba i jeśli będzie 
taka inicjatywa, żeby kolejne grupy w podobny sposób 
przyjmować w Polsce, to jesteśmy gotowi, mamy przetarte 
szlaki. Po zakończeniu tego projektu, tak myślę, wszystko 
będzie dużo, dużo łatwiejsze. Doświadczenie pokazuje 
pewne rzeczy, uczy wyciągać wnioski. Staramy się też, 
tak jak tylko jest to możliwe, wspierać Polaków tam, na 
miejscu, w przesiedlaniu się z terenów bezpośrednio zagro-
żonych na tereny, gdzie jest bezpiecznie, i tam już pomagać 
im materialnie.

W ostatnim czasie koordynowaliśmy dwa duże kon-
woje z bezpośrednią pomocą na Ukrainę. Będziemy robić 
to dalej. Dużymi krokami zbliża się okres zimowy, który 
zawsze jest najtrudniejszy. Zdajemy sobie też sprawę z tego, 
że sytuacja, która jest na Ukrainie − a która się komplikuje 
− spowoduje, że być może tego typu projekty będą konty-
nuowane i tego typu decyzje będą zapadały. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych współpracuje ze wszystkimi inny-
mi resortami, które od tego są… Jesteśmy gotowi na taką 
ewentualność.

Dyrektor Caritas 
Archidiecezji Warmińskiej 
Paweł Zięba:

Pamiętamy, oczywiście.
Ja tylko ad vocem, jedno słowo. Caritas w całej Polsce 

jest poinformowany, gdzie są te rodziny. Też o tym rozma-
wiamy na spotkaniach dyrektorów Caritasu, my i wszy-
scy oni wiedzą, że jeśli mają kogoś pod swoją opieką… 
Do Caritasu w razie potrzeby zawsze można się zwrócić. 
Caritas czuwa nad tym, żeby, jeżeli jest potrzeba, była 
też pomoc.

Przewodniczący Andrzej Person:

„Wspólnota Polska” − prosimy bardzo.

Starszy Specjalista 
w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” 
Anita Staszkiewicz:

Szanowny Panie Przewodniczący!
Pozwolę sobie w imieniu pana prezesa Komołowskiego, 

pana premiera, na ręce pani minister złożyć podziękowa-
nia przede wszystkim za możliwość udziału w programie. 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od dwudziestu pię-
ciu lat otacza opieką organizacje polskie, polonijne na ca-
łym świecie. Niezmiernie przykro, że Polacy z Donbasu 
z Ukrainy w takich okolicznościach znaleźli się w Polsce, 
niemniej jednak było to bardzo duże wyzwanie i bardzo 
duże doświadczenie. Chciałam serdecznie podziękować 
za to, że mieliśmy możliwość wspomóc, pomóc między 
innymi właśnie w organizacji kursów języka polskiego. 
Wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, doskonale wiemy, jak 
ważne są umiejętności językowe, aby móc funkcjonować 
i zaadaptować się w Polsce.

Oczywiście jest szereg różnorodnych problemów, my 
też… To znaczy nie chcę powiedzieć, że ten program cały 
czas trwa, że jest kontynuowany, bo teraz jest to już jakiś 
inny proces. My mamy również cały czas kontakt z tymi 
rodzinami i staramy się pomagać − na tyle, na ile jest to 
możliwe i o ile ta pomoc leży w naszych kompetencjach 
− również z udziałem innych podmiotów. I tutaj zerknę-
łam na list pani Staruszko, który pewnie będzie odczytany. 
Mianowicie chodzi o osoby w podeszłym wieku, w wieku 
emerytalnym, którym będzie bardzo trudno odnaleźć się 
w Polsce. I właśnie takimi najbardziej potrzebującymi oso-
bami zajmujemy się, otaczamy je opieką.

Nie przedłużając, powiem, że wszystkim zaangażo-
wanym bardzo serdecznie dziękuję, liczę oczywiście na 
dalszą współpracę.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Teraz ktoś z państwa senatorów chciał… Pan senator.
Bardzo proszę, Stanisław Gogacz.
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z prośbą o pomoc do Fundacji „Wolność i Demokracja”, 
a część osób została zwolniona z opłaty przez władze miast. 
Jednak zwolnienie z opłaty dostała po prostu bardzo nie-
liczna grupa. Czterdzieści osób – moim zdaniem nawet 
więcej niż czterdzieści osób – musiało zapłacić. Rodzina 
wielodzietna, pięcioosobowa, sama zapłaciła za pobyt stały, 
a to jest 640 zł od osoby. I kiedy zapytali, czy istnieje taka 
możliwość… My do tych rodzin wysłaliśmy nawet list, 
oni muszą go po prostu tylko przepisać… I tak powiedzia-
no nam tu, na miejscu, w Warszawie, że nie istnieje taka 
możliwość… Czy po prostu istnieje jakiś projekt pomocy 
dla tych osób?

Te rodziny wynajmują mieszkania… Obecnie jest to 
najbardziej poszkodowana grupa. One zwracają się teraz 
z prośbą o wyprawkę do szkoły, bo nie mają pieniędzy 
nawet na wyprawki. No, my też zwracamy się do różnych 
fundacji, które… Jeszcze w maju prosiliśmy Fundację 
„Wolność i Demokracja” o pomoc w stworzeniu projek-
tu, dzięki któremu moglibyśmy przynajmniej… dzięki 
któremu moglibyśmy pomagać, ale niestety nie udało się. 
Projekt został odrzucony. Czy w ogóle będzie jakaś pomoc 
dla tych osób?

Jeszcze raz podkreślam, że coraz więcej rodzin przy-
jeżdża do Polski i czasem przyjeżdżają one w ogóle bez 
pieniędzy. I to już jest problem.

Przewodniczący Andrzej Person:
Tak, dziękuję bardzo.
Pani minister chciałaby na ten temat…

Minister Spraw Wewnętrznych 
Teresa Piotrowska:
Osoby, które sygnalizowały, że przyjechały do Polski 

na własną rękę wcześniej, przed ewakuacją, zostały w po-
szczególnych miejscach w Polsce, tam, gdzie pozostały, 
objęte opieką przez wojewodów. Dokładnie monitorowa-
liśmy, co się z nimi dzieje i jaka pomoc jest im potrzebna, 
również jeśli chodzi o załatwianie spraw formalnych do-
tyczących legalizacji ich pobytu. Wszyscy wojewodowie 
dostali odpowiednie dyspozycje. Tak więc jeśli dana osoba 
zwróci się o pomoc do urzędu wojewódzkiego, to powinna 
być obsłużona i potraktowana w sposób, o jakim mówią 
wytyczne. Jeśli są sytuacje, że gdzieś coś nie zadziałało, to 
prosimy o informację – tak, żebyśmy mogli zareagować – 
o jakie województwa i jakie miejscowości chodzi.

Jeśli chodzi o wyprawki szkolne, to wszędzie tam, gdzie 
te rodziny są − i my o tym wiedzieliśmy dzięki wojewodom 
− poszły sygnały o zainteresowaniu, o możliwości wspar-
cia, pomocy, również w znalezieniu dla dzieci odpowied-
niej szkoły czy odpowiedniego przedszkola. Osoby, które 
mają zgodę na pobyt stały, mają możliwość korzystania ze 
wszystkich świadczeń, które przynależne są obywatelowi 
polskiemu. Tak więc również te dzieci mają prawo do wy-
prawki szkolnej, nie powinno być z tym problemu.

My też bardzo prosimy o to − będziemy państwu, or-
ganizacjom pozarządowym, służyli informacjami − żeby 
ten przepływ informacji był, żeby te osoby wiedziały, że 
mogą zwrócić się do urzędu wojewódzkiego i poprosić 

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów…?
Pani przewodnicząca Sagatowska. A potem pani 

Charczenko.

Senator Janina Sagatowska:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Mam pytanie do pani prezes. Niech pani nam powie 

– bo na pewno jest pani w stałym kontakcie z Polakami, 
którzy pozostali w tym niebezpiecznym rejonie – jakie są 
oczekiwania. Zima się zbliża… Mówiliśmy i o tym − ko-
lega zadał pytanie − że nie wszyscy wrócą, że są osoby, 
które nie chcą wracać. Ja myślę, że przykład trzech rodzin 
też pokazuje, że zawsze jest tęsknota za korzeniami, za 
tym, gdzie się było, za ojcowizną, za domem i że nie każ-
dy lubi być, że tak powiem, przesadzany. Szczególnie na 
stare lata, bo starych drzew się nie przesadza. Nie każdy 
dobrze to znosi.

Chciałabym, żeby powiedziała pani chociaż parę słów 
o obecnej sytuacji Polaków w tym regionie. No, nie wszyst-
ko można mówić, ale proszę o parę słów na temat tego, 
czego oczekuje ta grupa Polaków.

Przewodniczący Andrzej Person:
Ja już za sekundę oddam pani głos.
Przyjmijmy, że przechodzimy łagodnie i automatycznie 

do punktu drugiego, który jest właśnie poświęcony sytuacji 
Polaków w Donbasie.

Panu ministrowi oddam głos za chwilę.
Proszę, pani Charczenko.

Zastępca Prezesa 
Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu 
Wiktoria Charczenko:
No, nie wiem, jak… Czy najpierw moje pytanie, czy 

odpowiedź? Nie wiem.
(Przewodniczący Andrzej Person: Skoro ma pani pyta-

nie, to proszę bardzo…)
Mam pytanie do pani minister. Czy jest jakiś projekt 

pomocy dla osób, które przyjechały na własną rękę, jesz-
cze przed ewakuacją rządową? Właśnie z tymi ludźmi jest 
największy problem, dlatego że dołączają do nich rodzi-
ny, one nie czekają na ewakuację, już teraz wyjeżdżają 
z Mariupola. Trochę wcześniej przyjechała pewna rodzina, 
która teraz ma ogromny problem z legalizacją pobytu, jest 
w niej niepełnosprawne dziecko. Właśnie mówiłam dzisiaj 
o tym księdzu – ta rodzina jest w Augustowie. Jeśli chodzi 
o legalizację pobytu osób, które przyjechały na własną rękę, 
to sytuacja wygląda tak, że z sześćdziesięciu siedmiu osób 
− o nich wiemy − czterdzieści opłaciło legalizację pobytu 
na własny koszt, a część rodzin… Jeżeli na przykład dana 
osoba miała polskie pochodzenie czy Kartę Polaka, to do-
stała zgodę na pobyt stały, a członkowie jej rodziny dostali 
wyłącznie zgodę na pobyt tymczasowy. Część kosztów 
pokryliśmy ze środków fundacji, niektórzy też zwracali się 
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się polskim pochodzeniem – to czy jest to pochodzenie, czy 
Karta Polaka, to już jest kwestia wtórna. Jak widać, jest to 
znacząca grupa. Spośród tych osób wnioski w tym roku 
złożyło ponad osiem tysięcy dwieście, a w całym zeszłym 
roku było takich wniosków osiem i pół tysiąca. Tak więc 
możemy powiedzieć, że liczba tychże wniosków niejako 
się podwoiła.

Pani mówiła o opłatach. Jest opłata skarbowa, która 
niejako przynależy do gmin, dlatego zwalnia z niej prezy-
dent miasta wojewódzkiego. Z takiej opłaty można kogoś 
zwolnić, jeśli dana osoba znajduje się w sytuacji ubóstwa. 
Jest to dosyć trudne do udowodnienia w przypadku cu-
dzoziemców, ponieważ oni tutaj nie przebywali, dopiero 
przyjechali, nie mają swojej historii w Polsce. Może warto 
byłoby się zastanowić − myślę, że uczynimy to, już kiedyś 
zrobiliśmy tego typu, przepraszam za kolokwializm, po-
dejście – nad próbą zwolnienia z tejże opłaty niektórych 
kategorii osób. Tyle że jest to, tak jak powiedziałem, opłata 
o charakterze podatkowym, czyli dyskusja ma odbyć się 
z gminami, bo trzeba to ustalić z tymi, którzy są beneficjen-
tami tej opłaty. Urząd wojewódzki nie pobiera jej sam dla 
siebie, tylko i wyłącznie wnoszona jest opłata za wydanie 
karty, z której to opłaty urząd może zwolnić albo może 
obniżyć jej wysokość.

My oczywiście będziemy nadzorować los tych osób. Ja, 
spotykając się z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, 
zawsze podnoszę, że są pewne kategorie cudzoziemców, 
które należy traktować szczególnie. Chociażby z tego 
względu, że nowa ustawa o cudzoziemcach, ta z 2013 r. 
wprowadziła właśnie kategorię osób, które mogą właści-
wie bez żadnych przeszkód zalegalizować swój pobyt, je-
śli mają polskie pochodzenie lub jeśli mają Kartę Polaka. 
Przeszkodami mogą być tu tylko i wyłącznie względy bez-
pieczeństwa i porządku publicznego.

Tak że będziemy tę kategorię cudzoziemców nadzoro-
wać, trudno bowiem objąć projektem ponad osiem tysięcy 
osób – tyle było ich do końca sierpnia, tak? I raczej jestem 
zdania, że będzie tendencja wzrostowa, że ich liczba będzie 
rosła. Chyba pani to potwierdza, tak?

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że pan Rogala jest szefem Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców.
Pani Minister, Szanowni Państwo, w tym momencie 

zamkniemy pierwszy punkt.
W imieniu swoim, ale i chyba także komisji, chcę 

wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom, Caritasowi, 
a przede wszystkim rządowi, podziękować za te pół roku. 
Głosów negatywnych czy krytycznych było tak niewie-
le, że można powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces. Choć 
to wszystko, jak widać, toczyć się będzie pewnie dalej. 
Jednym słowem, bardzo serdecznie dziękujemy za świetnie 
wykonaną pracę. Oby tak dalej.

Drugi punkt, który pani przewodnicząca Sagatowska 
już niejako rozpoczęła, dotyczy Polaków po tamtej stronie, 
czyli w Donbasie.

Zabierze teraz głos pan minister Konrad Pawlik, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

o stosowną pomoc czy o pokierowanie. Wojewodowie 
o tym wiedzą, zostali zobligowani do tego, żeby rodziny, 
które są na ich terenie, a przyjechały wcześniej, również 
były objęte ich taką… troską.

Nie dotarł do mnie sygnał – ale i tak sprawdzimy ten 
Augustów – ze strony wojewodów, że jest gdzieś jakiś pro-
blem. My mamy informację o tym, co te osoby robią, gdzie 
są zatrudnione, jaka jest ich sytuacja w tej chwili. Gdyby 
była jakaś wyjątkowa sytuacja, to jesteśmy do dyspozycji, 
zwrócimy się wtedy do poszczególnych samorządów… To 
jest właśnie na tej zasadzie, że dzisiaj możemy tylko prosić 
samorządy o to, żeby wspierały, żeby pomagały. Rząd nie 
załatwia ani pracy, ani mieszkań. Wszystko, co zrobiliśmy, 
udało się zrobić tak naprawdę dzięki proszeniu − i orga-
nizacji pozarządowych, i przedstawicieli spółek Skarbu 
Państwa, i samorządu warszawskiego, no i tych, moim 
zdaniem, wspaniałych samorządów, które otworzyły swoje 
drzwi i swoje serca na to, żeby przyjąć te osoby do siebie. 
I opiekują się nimi do dziś.

Jeśli chodzi o rodziny, które wyjechały, to wyjaśnię − 
żeby rozwiać taką jakąś atmosferę… − że chodzi o dosyć 
smutne sytuacje, życiowo smutne. Ze względu na to nie 
będziemy tego, nie wiem, przekazywać dalej, bo myślę, 
że ci państwo by sobie tego nie życzyli. Otóż przyjechała 
do Polski mama z synem nastoletnim, bardzo ciężko chora 
na nowotwór. Po wszystkich diagnozach w najlepszych 
ośrodkach w Polsce okazało się, że nie ma dla niej po-
mocy, w związku z tym podjęła decyzję, że chce umrzeć 
w Grodnie u swojej mamy. I dlatego wyjechała.

Druga rodzina, również z problemami − mama z dwójką 
dzieci, chłopiec niepełnosprawny, ze schizofrenią i z pora-
żeniem mózgowym, a dziewczyna uzależniona od leków. 
Kilka razy była już leczona w szpitalu psychiatrycznym 
i tak sterroryzowała mamę, że podjęła ona decyzję o tym, że 
jednak wracają na Ukrainę. Stało się tak dlatego, że dostęp 
do środków, które ta dziewczyna zażywała, był tutaj po pro-
stu niemożliwy, nie mogliśmy na coś takiego pozwolić.

I trzecia…
Proszę księdza, nie pamiętam… Kto jeszcze?
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Andrzej Person:

Chyba nie… Tak, już nie trzeba.
Pani Minister, bardzo serdecznie dziękuję.
(Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska: 

I to tyle.)
Jeszcze chciał głos zabrać − bardzo proszę − pan.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Panie Przewodniczący! Pani Minister! Szanowna Pani!
W uzupełnieniu tego, co pani powiedziała, powiem, 

że jeśli chodzi o osoby tutaj przebywające, to faktycznie 
notujemy ogromny wzrost liczby osób, które zamierzają 
pozostać w Polsce czy to na okres czasowy, a więc do 
trzech lat, czy to na pobyt stały. I spośród tych, które za-
mierzają pozostać na pobyt stały, 91% de facto legitymuje 
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trum miasta czy o głównej części miasta, tylko raczej o oko-
licach. Takich ostrzałów było kilka. Najdramatyczniejsze 
wydarzenia miały miejsce na początku bieżącego roku, to 
znaczy w styczniu, jeszcze przed porozumieniem mińskim, 
drugim porozumieniem mińskim, które weszło w życie 
w lutym. Działania podjęte przez separatystów między in-
nymi były powodem do podjęcia przez Unię Europejską 
decyzji sankcyjnej, jak też przyczyniły się do nacisków na 
wszystkie strony porozumień, żeby dokonać rewizji pierw-
szych porozumień, wynegocjować drugie porozumienia 
mińskie i wprowadzić je w życie. Od tej pory incydenty mia-
ły miejsce, ale nie dotyczyły miasta, tylko jego okolic.

Dodatkowo władze ukraińskie… Jest szczególny mo-
ment w kalendarzu politycznym na Ukrainie. Przypomnę, 
że w Polsce 25 października odbywają się wybory parla-
mentarne, a na Ukrainie odbędą się wtedy bardzo ważne 
wybory do władz lokalnych. One będą w tym samym dniu 
co wybory w Polsce, 25 października. Trwają przygoto-
wania związane z organizacją tych wyborów. Również 
w ostatnich dniach, mianowicie dzień po ustaleniu decyzji 
o zawieszeniu broni, 27 sierpnia, centralna komisja wybor-
cza poinformowała opinię publiczną, że Mariupol, jak też 
wszystkie okolice wzdłóż linii konfliktu, będą objęte… To 
znaczy mieszkańcy Mariupola będą uczestniczyć w wybo-
rach, będą tam przeprowadzone wybory do władz lokal-
nych, zatem terytorium to jest traktowane nie jako specjalne 
terytorium objęte jakimiś bardzo szczególnymi walkami 
czy napięciami, tylko jako taka sama część Ukrainy jak na 
przykład Ukraina zachodnia czy centralna. Zatem podjęto 
decyzję o niewyłączaniu z wyborów lokalnych 25 paździer-
nika terytorium Mariupola i okolic.

Jeżeli chodzi o sytuację w mieście, to tak jak już wielo-
krotnie informowałem − i przy okazji poprzedniej ewaku-
acji, to znaczy tej związanej z ewakuacją osób z Donbasu, 
i omawiania sytuacji Polaków w Mariupolu − regularnie, co 
najmniej raz w miesiącu, jeżeli nie częściej, do Mariupola 
udaje się przedstawiciel naszego konsulatu generalnego 
w Charkowie. Szczegółowo zapoznaje się on z sytuacją 
osób pochodzenia polskiego, obywateli ukraińskich pocho-
dzenia polskiego tam zamieszkujących i gromadzi szcze-
gółową wiedzę na ich temat, czyli, po pierwsze, jaka jest 
ich liczba, po drugie, jakie są ich oczekiwania. Poza tym 
realizowane jest wsparcie finansowe na ich rzecz w po-
staci zapomóg, pomocy rzeczowej, jak też przekazywania 
środków spożywczych.

Przypomnę tylko, że − informowaliśmy o tym Wysoką 
Komisję na początku bieżącego roku − pod koniec mar-
ca Konsulat Generalny RP w Charkowie otrzymał 82 ty-
siące euro z rezerwy ogólnej rządu. Do połowy sierpnia 
udzielono w sumie trzystu dwudziestu sześciu zapomóg 
na łączną kwotę ponad 56 tysięcy euro, dostarczono także 
pomoc rzeczową oraz środki spożywcze − tutaj są różne 
kwoty. Mamy wygospodarowane dodatkowe kwoty, jeżeli 
będzie potrzebne ewentualne dalsze wsparcie w tym zakre-
sie lub zintensyfikowanie wsparcia.

Jeżeli chodzi o liczbę osób znajdujących się tam, na 
miejscu, to według naszych szacunków – robionych we 
współpracy z polskimi stowarzyszeniami tam działający-
mi − oceniamy liczbę osób w samym Mariupolu na około 
dwieście. Ponieważ pojawiają się pytania, dzisiaj one też 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Pawlik:

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Pozwolę sobie podzielić moją wypowiedź na dwie czę-

ści, to znaczy przedstawię krótką ocenę polityczną sytuacji 
na Ukrainie, a także przedstawię sytuację obywateli Ukrainy 
pochodzenia polskiego przebywających nadal w Donbasie 
i w bezpośrednim sąsiedztwie Donbasu.

Jeżeli chodzi o sytuację polityczną i sytuację bezpie-
czeństwa w regionie, to ona prezentuje się następująco. 
Uległa ona pewnym zmianom w ostatnich kilku dniach, 
mianowicie 26 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie trój-
stronnej grupy kontaktowej z udziałem przedstawicieli 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 
Ustaleniem w ramach tej grupy było wprowadzenie od 
1 września bieżącego roku zawieszenia broni na całej 
linii konfliktu. Jak do tej pory, wszyscy uczestnicy grupy 
kontaktowej w sprawie konfliktu na Ukrainie potwier-
dzili wstrzymanie walk między separatystami z jednej 
strony a siłami rządowymi w Donbasie z drugiej strony. 
Identyczne stanowisko prezentuje kierownictwo specjal-
nej misji monitoringowej Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie oraz oficerowie wspólnego ukra-
ińsko-rosyjskiego centrum kontroli i koordynacji. Oni 
zajmują się między innymi nadzorowaniem linii bezpo-
średniego kontaktu.

Rzeczywiście mamy do czynienia z nowymi ustale-
niami. Jest zbyt wcześnie, żeby dokonać oceny, na ile to 
zawieszenie broni będzie trwałe, bo w ciągu półtora roku od 
rozpoczęcia konfliktu w Donbasie mieliśmy już do czynienia 
z co najmniej kilkoma porozumieniami − czy to w ramach 
porozumień mińskich, czy to poza nimi − dotyczącymi za-
wieszenia broni. Jak widzimy, incydenty się zdarzały, a ich 
intensywność w różnych okresach się wahała. Rzeczywiście, 
do 26 sierpnia, zwłaszcza od połowy lipca do pierwszej po-
łowy sierpnia wzrosła radykalnie liczba incydentów na linii 
konfliktu. Zaobserwowaliśmy największą liczbę incydentów 
od wprowadzenia wstrzymania ognia 15 lutego bieżącego 
roku. Niemniej jednak w drugiej połowie sierpnia liczba 
incydentów znacznie zmalała i 26 sierpnia, tak jak już po-
informowałem, doszło do spotkania komisji trójstronnej 
grupy kontaktowej. W wyniku tych ustaleń 1 września 
weszło w życie porozumienie o całkowitym wstrzymaniu 
ognia i do tej pory nie zaobserwowano żadnego incydentu. 
Oczywiście zobaczymy, czy ta sytuacja utrzyma się w ko-
lejnych dniach i tygodniach.

Dodatkowo musimy pamiętać, że front działań… 
Rozumiem, że oczekiwanie Wysokiej Komisji było też 
takie, żebym powiedział trochę o sytuacji w Mariupolu, 
bo o tym mówi się najwięcej, i o sytuacji…

(Przewodniczący Andrzej Person: Bardzo proszę.)
…osób pochodzenia polskiego.
Musimy pamiętać, że front działań zbrojnych znajduje 

się około kilkunastu kilometrów, w niektórych miejscach 
20 km, od Mariupola. Wcześniej, przed wstrzymaniem 
ognia, dochodziło do ostrzałów pobliskich miejscowości, 
ale nie samego Mariupola. To znaczy nie mówię tutaj o cen-
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również o to, żeby część pomocy z konwoju trafiła również 
do parafii katolickiej w mieście Mariupol. Również część 
pomocy rozwojowej, w ramach której nie rozdziela się, 
nie można nigdy niejako rozdzielać − zgodnie z ustawą 
o pomocy rozwojowej − osób pochodzenia polskiego od 
innych osób na Ukrainie. Dotyczy to też innych państw 
będących beneficjentami pomocy rozwojowej. To znaczy 
dążyliśmy do tego, żeby część pomocy humanitarnej − 
świadczonej czy przez rząd Polski, czy wspólnie z innymi 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej − była nie-
jako zabezpieczona na rzecz wspomnianych osób. Mam 
na myśli osoby, które zostały wewnętrznie przesiedlone 
lub są zagrożone ze względu na napięcie na wschodniej 
Ukrainie, w Donbasie.

Dodam jeszcze jedną rzecz dotyczącą Mariupola. 
Myślę, że jest ona ważna, bo dotyczy innych grup narodo-
wych, mniejszości narodowych znajdujących się w regio-
nie Donbasu czy też Mariupola. Jak państwo pamiętacie, 
na terytorium Donbasu byli również obywatele ukraińscy 
pochodzenia czeskiego − rząd czeski do tej pory nie podjął 
żadnych zorganizowanych działań w podobnym do naszych 
działań zakresie. Znajduje się tam również bardzo duża 
mniejszość grecka. Dodam, że w Mariupolu funkcjonu-
je grecki konsulat generalny, którego działalność do tej 
pory nie została zawieszona, on pracuje w pełnym zakre-
sie. Ocenia się, że w całym regionie, właśnie w okolicach 
Mariupola, mieszka od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu 
tysięcy osób pochodzenia greckiego, w tym kilka tysięcy 
osób − a tysiąc na pewno − może nawet posiadać greckie 
obywatelstwo. Taką ocenę przedstawiła nam strona grecka. 
To tyle, jeżeli chodzi o ten region.

Oczywiście jestem otwarty na pytania. Nie chcę przeka-
zywać wszystkich szczegółów, ale, jak rozumiem, państwo 
mogą mieć konkretne pytania. Wtedy oczywiście do nich 
się odniosę. Jestem do państwa dyspozycji.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zapraszam do zadawania pytań, do wypowiedzi, do 

wyrażania opinii…
Państwo senatorowie nie mają…
Ma pan senator Gogacz. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze, pomoc doraźna to jest jedno − to na 

pewno są konwoje z pomocą humanitarną, to jest sprowa-
dzanie rodzin do Polski − ale chodzi też o pomoc zwyczajną, 
taką codzienną. Co właśnie należałoby zrobić, żeby w sytu-
acji wybuchu wojny, ci, którzy tam zostali… No bo zostali, 
nie da się wszystkich sprowadzić, z różnych względów… 
Zresztą przykłady, które pan tu przywołał, innych narodo-
wości, świadczą o tym, że jednak ci ludzie − te inne nacje, 
te mniejszości narodowe − będą tam żyli cały czas.

Jak spowodować, żeby nie była to tylko doraźna po-
moc, ale żeby była to pomoc codzienna? Czy w ogóle 
da się coś takiego zrobić? Co państwo o tym myślicie? 
Dziękuję bardzo.

padły, dotyczące zainteresowania ewakuacją, to powiem, 
że około 40% tej grupy deklaruje chęć ewentualnego wy-
jazdu do Polski w przypadku radykalnego pogorszenia 
się sytuacji bezpieczeństwa. Czyli ewentualnie, jeżeli rze-
czywiście doszłoby do bezpośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia − co było przesłanką do podjęcia przez Radę 
Ministrów decyzji o ewakuacji osób pochodzenia polskiego 
z Donbasu na początku stycznia bieżącego roku − mogliby-
śmy mieć do czynienia z ewakuacją około osiemdziesięciu 
osób, może byłoby ich nieco więcej, a może nieco mniej. 
We wspomnianej grupie dwustu osób znajduje się kilka 
osób z Doniecka, które albo nie zgłosiły się do ewakuacji 
realizowanej przez nas na przełomie grudnia lub stycznia, 
albo zgłosiły się, ale w ostatniej chwili zrezygnowały.

Jeżeli chodzi o sytuację w Donbasie − bo tego też do-
tyczyło pytanie − to oceniamy, że chodziłoby o sto, sto 
dwadzieścia kilka osób. Ta liczba stale ulega zmianie. 
Musimy też pamiętać o tym, że strefa w Donbasie, która 
jest kontrolowana przez separatystów, nie jest jednorodnym 
tworem, nie jest jednorodna w sensie organizacji życia 
publicznego, społecznego. Obserwujemy też różnice w za-
opatrzeniu, w sytuacji społecznej tam, na miejscu. W związ-
ku z tym osoby pochodzenia polskiego w różny sposób 
mogą odnotowywać problemy związane z podstawowym 
funkcjonowaniem. Tak jak deklarowaliśmy wcześniej, na 
rzecz tych osób realizujemy również odpowiednie wspar-
cie, w tym wsparcie finansowe, przede wszystkim w po-
staci bezzwrotnych zapomóg udzielanych przez Konsulat 
Generalny RP, udzielanych też poprzez różne instytucje. 
O tym nie chciałbym jednak mówić szczegółowo na otwar-
tym posiedzeniu. To tyle, jeżeli chodzi o sytuację osób 
pochodzenia polskiego mieszkających wokół Mariupola 
i w samym Mariupolu.

Tak jak mówiłem, konsul regularnie odwiedza 
Mariupol, ma również kontakt z osobami pochodzenia 
polskiego, które nie zgłosiły się do ewakuacji i pozo-
stały w Donbasie. Po wprowadzeniu w życie decyzji 
o wstrzymaniu ognia nie widać jakiejś radykalnej zmiany 
sytuacji w samym mieście. Nasz konsul był tam właśnie 
26 sierpnia, czyli w dniu, w którym doszło do porozu-
mienia w sprawie wstrzymania ognia, i miasto normalnie 
funkcjonuje, funkcjonują zakłady pracy. Nie odczuwało 
się jakiegoś szczególnego napięcia. Konsul ma kontakt 
nie tylko z osobami pochodzenia polskiego, również po-
zostajemy w stałym kontakcie z władzami ukraińskimi, 
nie tylko na szczeblu lokalnym, w mieście, ale również 
na poziomie centrali.

Jeżeli chodzi o pomoc, to dodam kilka istotnych in-
formacji. Mianowicie jak państwo wiecie, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych w ramach środków polskiej pomocy 
rozwojowej zrealizowało, we współpracy ze Strażą Pożarną 
i z MSW trzy konwoje humanitarne. Pierwszy konwój poje-
chał do Charkowa jeszcze w grudniu ubiegłego roku, drugi 
konwój zrealizowaliśmy w ramach pomocy unijnej, tak 
zwanej EU-airlift, do Dniepropietrowska, trzeci konwój, 
zrealizowany wspólnie z Republiką Federalną Niemiec, 
pojechał do Zaporoża, obwodu zaporoskiego oraz miasta 
Mariupol. W każdym przypadku jakaś część konwoju hu-
manitarnego została przekazana obywatelom ukraińskim, 
którzy z pochodzenia są Polakami. Dodam, że zadbaliśmy 
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względem właśnie… wojennym − są dyskryminowani. To 
znaczy Polacy są traktowani jako ci, którzy przyczyniają 
się do tego, że Unia Europejska przyczynia się do tej wojny 
itd. Czy macie państwo informacje o tym, że wygląda to 
właśnie tak, że w konkretnej sytuacji, w czasie sprawdzania 
w punktach przejazdu, które są kontrolowane przez separa-
tystów, fakt bycia Polakiem stawia te osoby w trudniejszej 
sytuacji niż osoby, które są innej narodowości?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Pawlik:
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Odpowiadając na to pytanie, powiem w ten sposób… 

Rozumiem, że chodzi o osoby przebywające w samym 
Donbasie, czyli w tych tak zwanych, nieuznawanych przez 
nikogo, republikach ludowych. Tak jak mówiłem, sytuacja 
w obu tak zwanych republikach jest niejednorodna, wystę-
pują różnice pomiędzy doniecką i ługańską. Rzeczywiście, 
na terytorium Donieckiej Republiki Ludowej, według na-
szych ocen, według informacji, które posiadamy, sytuacja 
prezentuje się w ten sposób, że nadal aktywnie działa-
ją polskie organizacje w dwóch miastach, w Doniecku 
i w Makiejewce. Zatem na razie nie mamy sygnałów o tym, 
żeby te dwa stowarzyszenia odnotowywały jakieś poważ-
niejsze problemy, jeśli chodzi o funkcjonowanie, udało 
im się nawet wysłać do Polski na letni wypoczynek około 
dziesięciorga dzieci polskiego pochodzenia. Choć oczy-
wiście były tam pewne problemy, to jednak nazwałbym je 
raczej incydentem, były związane z wypuszczaniem dzieci 
na kolonię. Od połowy roku ponownie jest tam obecny 
proboszcz miejscowej parafii katolickiej. Zatem w bardziej 
zaludnionej części Donbasu rzeczywiście nie są odnotowy-
wane poważniejsze problemy związane z respektowaniem 
praw mniejszości narodowych, przynajmniej my nie mamy 
takich sygnałów.

Nieco inaczej sytuacja prezentuje się w Ługańskiej 
Republice Ludowej, gdzie organizacje polskie formalnie 
nie istnieją, nie odważają się też prowadzić poważniejszej 
działalności mniejszościowej. Parafia katolicka w Ługańsku 
nadal jest pusta, te nieuznawane przez nikogo władze se-
paratystyczne… Powiedziałbym, że nie tyle są sceptycz-
ne, ale raczej dają do zrozumienia, że nie będą specjalnie 
tolerować jakichś działań mniejszości. Weźmy jednak pod 
uwagę to, że nawet gdyby doszło do ewakuacji, to ta struk-
tura „Ługańsk”, czyli terytorium tak zwanej Ługańskiej 
Republiki Ludowej, w porównaiu z terytorium Donieckiej 
Republiki Ludowej, to jest mniej więcej jak 1/3 do 2/3 – 2/3 
to Donieck i region doniecki. Zatem jeśli chodzi o grupę, 
która była w Ługańsku, to od początku tam były poważne 
problemy − zarówno z punktu widzenia generalnego bez-
pieczeństwa: ostrzałów, prowadzonych działań itd., jak 
też funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym. 
I z sygnałów, które mamy, wynika, że rzeczywiście po 
stronie Ługańskiej Republiki Ludowej są poważniejsze 
problemy. Niemniej jednak musimy wziąć pod uwagę też 
to, że grupa osób pochodzenia polskiego, która tam pozo-
stała, jest już naprawdę niewielka. Większość z tych stu 
trzydziestu osób funkcjonuje w części zachodniej, czyli 

Przewodniczący Andrzej Person:
Bardzo proszę, jeśli pan…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Pawlik:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Odpowiadając na pytania pana senatora Gogacza, po-

wiem tak… Konwój humanitarny czy też ewakuacja, która 
miała miejsce, to są działania, które raczej były prowadzone 
na zasadzie ad hoc albo jednorazowo, ze względu na jakąś 
bardzo konkretną sytuację w regionie czy inne wyzwania. 
Co do regularnych działań − bo rozumiem, że o takie cho-
dzi – to oznaczają one, po pierwsze, stały kontakt i stałą 
pracę z Polakami, czyli też pozyskiwanie stałej informacji 
co do ich oczekiwań, oczekiwań też takich, że tak powiem, 
instytucjonalnych. Przypomnę, że nadal część z nich nie 
posiada Karty Polaka, a przy okazji spotkania z konsulem 
będą mieli okazję do tego, żeby o nią wystąpić czy też 
dopełnić innych formalności konsularnych. Tu chodzi też 
o kwestie życiowe, czyli o to, jakie oczekiwania formułuje 
dana rodzina − zwłaszcza ta, która została wewnętrznie 
przesiedlona, a takich w Mariupolu jest kilka, czyli w sumie 
dotyczy to kilkunastu osób.

I w tym przypadku, jeśli chodzi o regularną pomoc, 
jest rozwiązanie w postaci zapomogi finansowej, która jest 
regularnie, periodycznie przekazywana na rzecz tych osób. 
W szczególności chodzi tu o osoby, które nadal funkcjonują 
w Donbasie. Czyli tutaj jest pewna regularność wynikająca 
ze zrozumienia sytuacji. Tam jest też szczególna sytuacja 
społeczna i zaopatrzeniowa, która rzutuje również na wzrost 
cen, pojawiają się też różne inne niestabilności. Nasz kon-
sulat tę kwestię stale monitoruje. Była też ona – zwłaszcza 
w odniesieniu do osób przebywających w Donbasie − ele-
mentem całego pakietu finansowego związanego z ewa-
kuacją. Bo my, rząd RP, podjęliśmy decyzję o ewakuacji 
na przełomie grudnia i stycznia, jednak ewakuacja ta nie 
polegała tylko na tym, że MSZ zorganizował grupę osób, 
MON przewiózł, a MSW wraz z innymi resortami skoordy-
nowało pracę na miejscu. To była również praca dla dobra 
osób, które na ewakuację się nie zdecydowały, nie chciały 
wyjechać, pozostały, ale liczą na Polskę.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę uprzejmie.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze, na poprzednim spotkaniu poświęco-

nemu tej tematyce były przekazywane, przez panią prezes 
Staruszko i innych mówców, informacje, że Polacy, osoby 
narodowości polskiej, w zetknięciu z przedstawicielami 
separatystów − kiedy są w miejscach newralgicznych pod 
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raz na miesiąc Fundacja „Wolność i Demokracja”… My 
mamy po prostu dostęp do tych ludzi i nie tylko do tych 
z Doniecka, ale i Mariupola, Krasnoarmińska. Wysyłamy 
do nich rzeczy, leki, środki czystości, środki higieny, to są 
rzeczy najważniejsze, oni tego potrzebują.

Wczoraj rozmawiałam z przedstawicielami inicjatywnej 
grupy… Bardzo proszę nie zostawiać ich samych przed 
najstraszniejszym czasem, który dopiero przyjdzie, czy-
li zimą. Właśnie wszyscy się tego okresu boją, już teraz 
można zaobserwować, że będą problemy z prądem, będą 
problemy z gazem, będą problemy ze wszystkim. Już na 
przykład w Doniecku 90% rubli… to znaczy podręczniki 
są z Rosji… Tego, jak sytuacja będzie wyglądała dalej, 
oni nie wiedzą. Towarzystwo Kultury Polskiej Donbasu 
będzie jednak kontynuować swoją działalność. Nie ma 
teraz możliwości, żeby prowadzić grupy językowe, czyli 
żeby można było uczyć się języka w zwykłe dni tygodnia, 
dlatego że ludzie są zmuszeni pracować, czasem nawet za 
darmo. Będzie tam po prostu szkoła sobotnio-niedzielna. 
Poza tym jest też obowiązek po jakiejś tam godzinie − nie 
pamiętam, po której − siedzenia w domu. Towarzystwo 
kultury nawet chce w filharmonii zrobić koncert.

Polacy są, Polacy nareszcie jakoś tak – nie wiem, z cze-
go to wynika –głośno zaczęli o sobie mówić, zaczęli mówić 
„jesteśmy”. Oni dziękują za całą pomoc, którą otrzymują, 
i proszą, żeby ich nie zostawiać. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję wszystkim państwu.
Życzę wytrwałości w działaniu, które pewnie jeszcze 

będzie miało dalszy ciąg. Zresztą w czasach, w jakich ży-
jemy, dynamicznych, jeśli chodzi o migracje z różnych 
powodów, wojennych, społecznych czy innych, pewnie to 
doświadczenie też będzie pomocne.

Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę i do spotkania na 
następnym posiedzeniu.

Pani Anito, dwudziestego dziewiątego?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, 29 września. To posiedzenie będzie już ostatnie 

w tej kadencji. Żałuję bardzo… Ale kto wie, co przyszłość 
przyniesie? Dziękuję bardzo.

w Doniecku, w Makiejewce, tam, gdzie są stowarzyszenia, 
tam, gdzie jest pełna parafia, tam, gdzie jest proboszcz 
katolicki. W Ługańsku ta grupa jest znacznie, znacznie 
mniejsza. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Dzisiaj jest wyjątkowo historyczny 

dzień dla Senatu – choć może to za dużo powiedziane. Jest 
to dzień ważny, bo obrady są na temat referendum. No 
i strasznie się spieszymy, ja też przyspieszam.

Pani jeszcze chciała… Proszę bardzo.
Jako ostatnia głos zabierze pani Charczenko i będziemy 

musieli kończyć, bo mamy jeszcze kilka spotkań.

Zastępca Prezesa 
Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu 
Wiktoria Charczenko:
Bardzo dziękuję.
Przede wszystkim naprawdę chcę podziękować MSZ, 

zwłaszcza placówce konsularnej w Charkowie. Właśnie nie 
było powiedziane to, że dla siedemdziesięciu osób z Dobropola 
zostały w Siedlcach zorganizowane kursy językowe, a jeszcze 
dziesięć osób mogło wyjechać z Mariupola.

W samym Doniecku zostało około dwustu Polaków, jest 
lista z ich nazwiskami. Niektórzy już wycofują się z przy-
znawania się do swojej narodowości, boją się. Obecnie ist-
nieje, została powołana inicjatywna grupa – tam, na miejscu 
jest prezes, pani Staruszko − która działa już od pół roku. 
Organizujemy w jej ramach minikonwoje. Niektórzy ludzie 
już od roku nie wychodzą z domów, na przykład emeryci 
czy osoby chore. Oni mogą liczyć wyłącznie na pomoc tej 
inicjatywnej grupy, której członkowie nawet pod naciskami, 
kiedy lecą bomby, jeżdżą do babć, dziadków i po prostu 
zanoszą im jedzenie, zanoszą im pieniądze.

Też MSZ… Chcę potwierdzić, że zapomogi dochodzą 
nawet do Doniecka. Jest też wsparcie ze strony Zespołu 
Pomocy Kościołowi na Wschodzie, ze strony Caritasu − 
ostatnia pomoc przyszła przez Caritas grekokatolicki. To 
znaczy dowożenie jedzenia, wyżywienia, środków czysto-
ści, leków jest możliwe. Robimy to już od roku, a prawie 
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