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PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 

Wstęp 

Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach 
Unii Europejskiej, na lata 2012-2016. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o 
działach administracji rządowej, minister właściwy do spraw zagranicznych został zobowiązany do 
opracowywania i wnoszenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wieloletnich strategii w zakresie 
spraw zagranicznych. Regulacje wynikające z tej samej ustawy obligują również ministra właściwego 
ds. członkostwa Polski w Unii Europejskiej do opracowania strategii polskiej polityki w ramach UE. 
Powyższy dokument realizuje oba obowiązki wynikające z tej ustawy. 

Intencją Rady Ministrów jest przedstawienie obywatelom wizji, priorytetów i generalnych zadań 
polityki zagranicznej w perspektywie roku 2016. Poparcie społeczeństwa jest bowiem niezbędne dla 
skutecznej jej realizacji.  

Dokument ma również służyć koordynacji działań organów administracji rządowej  
w odniesieniu do polityki zagranicznej państwa oraz stać się podstawą dla opracowywanych przez 
MSZ na kolejne lata operacyjnych Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej i planów współpracy 
zagranicznej, przygotowywanych w innych ministerstwach i urzędach.  

Część zadań leży bowiem w kompetencjach innych organów, a także władz samorządowych. Ich 
działania są ściśle powiązane z realizacją polityki gospodarczej, edukacyjnej, z promocją polskiej 
kultury, sztuki, nauki i osiągnięć technicznych, a także promocją turystyki w Polsce. Przyjęcie 
niniejszego dokumentu jest zatem istotnym elementem procesu koordynacji współpracy 
zagranicznej, w tym europejskiej, przez poszczególne urzędy centralne, władze samorządowe i inne 
organy. W wyniku realizacji całościowego przedsięwzięcia powstanie sprawny system współpracy 
poszczególnych instytucji na arenie międzynarodowej, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie 
spójności polskiej polityki zagranicznej. 

Istotna rola w realizacji wizji i zadań przedstawionych w dokumencie spoczywa na Sejmie i Senacie 
RP, m.in. ze względu na ich zaangażowanie w kwestie dotyczące realizacji polityki związanej z 
członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Wypełnianie zadań przez organy rządowe w zakresie 
polskiej polityki zagranicznej odbywa się także w porozumieniu i we współpracy z Prezydentem RP.  

 Wyci g z dokumentu
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PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 

 Nowa jakość w relacjach z Polonią i Polakami za granicą:  

Realizacja nowej strategii polonijnej: partnerska współpraca z Polonią i Polakami za granicą, 
prowadząca do uzyskania zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki 
zagranicznej oraz skorzystanie z potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy 
pozytywnego wizerunku Polski w świecie. 

 Skuteczna służba zagraniczna:  

Dalsza modernizacja MSZ: profesjonalna dyplomacja, oparta na prawidłowym doborze kadr i 
funkcjonowaniu struktur służby zagranicznej; poprawa spójności i koordynacji działań 
międzynarodowych podejmowanych przez MSZ, inne organy administracji, instytucje i organizacje 
pozarządowe; nowoczesna infrastruktura budująca wizerunek państwa. 

 Wyci g z dokumentu
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Polonia i Polacy za granicą 

 
Sprawy polonijne zajmują istotne miejsce w stosunkach dwustronnych Polski z państwami, w których 
przebywają duże zbiorowości emigrantów z Polski i osób polskiego pochodzenia lub mniejszości 
polskie. Stopień poszanowania praw i sposób traktowania polskich mniejszości narodowych lub 
polskich grup etnicznych w znaczący sposób wpływa na stosunki z tymi państwami. W celu 
zapewnienia przestrzegania tych praw, Polska będzie korzystała ze wszystkich narzędzi prawnych  
i dyplomatycznych.  

Głównym zadaniem polityki polonijnej jest budowanie wzajemnie korzystnej współpracy między 
Polską i wywodzącą się z niej diasporą.  

Państwo polskie na różne sposoby wspiera Polonię i Polaków za granicą, zyskując ich zaangażowanie 
w realizację i promowanie interesów Polski, tym skuteczniejsze, im mocniejsza jest ich pozycja.  
Z drugiej strony, w interesie polskiej diaspory jest wsparcie państwa polskiego, bo każdy jego sukces 
wzmacnia jej pozycję w krajach zamieszkania.  

Do spraw najważniejszych dla skutecznej współpracy należy zgromadzenie odpowiedniej wiedzy, 
poszerzenie kręgu odbiorców naszych przekazów i unowocześnienie sposobów dotarcia do nich. 
Analiza sytuacji dotychczasowej unaoczniła, że olbrzymia część przekazu do Polonii realizowana jest 
w języku polskim. Tymczasem co najmniej 70% polskiej diaspory w świecie - większość osób 
świadomych swego polskiego rodowodu, zainteresowanych Polską i jej kulturą, a także otwartych  
na kontakty i współpracę, językiem tym już nie włada.  

Nie zamierzamy rezygnować ze współpracy z żadnym z pokoleń, składających się na współczesna 
Polonię: ani z najnowszymi migrantami, ani z emigrantami, którzy osiedlili się za granicą kilkadziesiąt 
lat temu, ani z ich potomkami, którzy często określają się jako Amerykanie, Kanadyjczycy, czy 
Francuzi polskiego pochodzenia. Nowym elementem prowadzonej polityki jest nawiązanie 
współpracy z Polonią rozproszoną, często w znacznym stopniu zintegrowaną ze społeczeństwami 
krajów zamieszkiwania, a tym samym lepiej i mocniej w nich osadzoną. Specyficzna i wymagająca 
odrębnego podejścia jest sytuacja Polaków na Wschodzie. Nadal wymagają oni przede wszystkim 
wsparcia (politycznego, organizacyjnego, a także finansowego), zarówno  
w staraniach o pełnię należnych im jako mniejszościom praw, jak i w zaspokajaniu zrodzonych  
z polskiego rodowodu potrzeb.  

Podstawową rolę w przekazywaniu Polonii, a za jej pośrednictwem społeczeństwom krajów 
osiedlenia, wiedzy o Polsce, mogą odegrać trzy obszary współpracy: kultura – poprzez  jak najszersze 
propagowanie i udostępnianie kultury polskiej, nauka – w tym sięganie po autorytet pracujących za 
granicą wybitnych jej twórców, gospodarka – poprzez nowoczesną promocję potencjału 
gospodarczego Polski i ofertę współpracy z przedstawicielami Polonii w różnych krajach.  

Zadania: 

 zapewnienie Polakom i Polonii za granicą możliwości funkcjonowania w ramach prawnych 
gwarantujących kultywowanie polskości oraz respektowanie przez państwa zamieszkania 

 
PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 

 Wyci g z dokumentu
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odpowiednich norm i standardów;  

 zidentyfikowanie celów polskiej polityki zagranicznej zbieżnych z interesami Polonii 
i Polaków za granicą oraz zaproponowanie współpracy w urzeczywistnianiu tych celów dla 
dobra Polski i jej pozytywnego wizerunku za granicą; 

 wzmocnienie społecznej integracji Polonii i Polaków za granicą oraz ich politycznej 
mobilizacji: włączenie w miejscowe społeczności na poziomie politycznym (wybory 
lokalne, udział w partiach politycznych), kulturowym, językowym i pracowniczym w 
państwach pobytu; 

 sprzyjanie generowaniu aktywności obywatelskiej i nowych form prowadzenia działalności 
społecznej wśród Polaków na Wschodzie;  

 uatrakcyjnienie i rozszerzenie przekazu polskich mediów publicznych dla zagranicy oraz 
wsparcie instytucji państwa dla mediów polonijnych; 

 usprawnienie istniejących i tworzenie nowych form upowszechniania języka polskiego i 
wiedzy o Polsce, w tym tworzenie i sponsorowanie ośrodków studiów polskich na 
czołowych uniwersytetach; 

 pełne wykorzystanie zmienionego systemu finansowania polityki polonijnej, aby środki 
finansowe były lepiej podporządkowane interesom Polski i jednocześnie lepiej służyły 
Polonii i Polakom za granicą; 

 wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą. 

  

 Wyci g z dokumentu
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PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016  

Służba zagraniczna 

Wyzwania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć w najbliższych latach sprawiają, że szczególnie istotna staje 
się kwestia dalszej modernizacji polskiej służby zagranicznej. Od efektywności i powodzenia tego 
procesu zależeć będzie skuteczna realizacja długofalowych priorytetów polskiej polityki zagranicznej i 
misji Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polsce-służyć, Europę-tworzyć, Świat-rozumieć.  

Polityka zagraniczna już dawno wyszła poza ramy wąsko rozumianej dyplomacji. W jej prowadzenie 
i realizację zaangażowanych jest coraz więcej podmiotów. Nie do przecenienia jest rola MSZ jako 
organu stojącego na straży spójności polskiej polityki zagranicznej koordynującego działalność innych 
resortów, urzędów i instytucji. Dlatego w najbliższych latach usprawniane będą mechanizmy 
koordynacyjne w celu jak najlepszej realizacji interesów bezpieczeństwa i rozwojowych Polski. 

Współczesna dyplomacja musi łączyć umiejętność zarządzania informacją ze zdolnością 
do konkurowania w złożonym środowisku globalnym. Jednym z pierwszych poważnych 
sprawdzianów polskiej służby zagranicznej jest współdziałanie z Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych. Ważne będzie zapewnienie odpowiedniego udziału Polaków w strukturach 
i zagranicznych reprezentacjach UE, a także zwiększenie obecności w kluczowych organizacjach 
międzynarodowych (ONZ, OECD, NATO, etc.).  

Zwiększenie efektywności dyplomacji wiąże się z szeregiem nowych rozwiązań. Coraz szerszy wymiar 
ma wspólne – z innymi państwami – wykorzystywanie placówek dyplomatycznych, dzięki czemu 
możliwe jest zwiększenie oszczędności oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z partnerami. 
Funkcjonujący od 2010 r. pierwszy wspólny konsulat państw Grupy Wyszehradzkiej w Kapsztadzie dał 
impuls do kolejnych tego typu działań. Intensywnie rozwija się już współpraca bilateralna polsko-
czeska, polsko-szwedzka i polsko-węgierska w tym zakresie. Rozwiązania takie będą stosowane 
wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione względami politycznymi i ekonomicznymi. 

W MSZ realizowany jest proces restrukturyzacji bazy materialnej służby zagranicznej, dzięki czemu 
ograniczone zostaną koszty utrzymania, a środowiska pracy będą bardziej dostosowane do lokalnych 
warunków i wymogów. Jednocześnie podejmowana jest budowa nowych bądź przebudowa 
istniejących placówek i rezydencji w Waszyngtonie, Berlinie, Londynie, Sztokholmie. Trwają również 
inwestycje w Wilnie, Tbilisi i Bagdadzie.  

Jednakże to od kompetencji kadr dyplomatycznych w dużej mierze zależy, czy polska dyplomacja 
będzie efektywna, czy będzie pozytywnie wpływać na realizację interesów narodowych i celów 
rozwojowych państwa. Proces szkolenia wymaga systemowego i elastycznego podejścia, większego 
umiędzynarodowienia i współpracy z państwami partnerskimi. W ramach zdobywania umiejętności, 
kluczowy powinien być nacisk położony  na poszerzenie wiedzy ekonomicznej, nowoczesnych technik 
zarządzania oraz wzmocnienie kompetencji miękkich, jak: zdolność do negocjacji i skutecznej 
perswazji, umiejętność selekcji informacji, itd. Niezbędne jest aby wiedza i umiejętności były 
odpowiednio wykorzystywane przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji. Konsekwentnie 
realizowany będzie proces informatyzacji służby zagranicznej przy wzroście wykorzystania technik 
geoinformatycznych. 

 Wyci g z dokumentu
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PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 

Efektem procesu modernizacji powinno być posiadanie kreatywnej i dobrze zorganizowanej 
dyplomacji, opartej na prawidłowym doborze kadr, nowoczesnej organizacji i odpowiednim poziomie 
finansowania.  

Zadania: 

 dokończenie I etapu procesu modernizacji infrastruktury placówek; 

 stałe doskonalenie instrumentarium informatycznego i dalsze doskonalenie zarządzania 
informacją; 

 usprawnienie mechanizmów koordynacji współpracy międzynarodowej resortów, urzędów i 
instytucji; 

 zapewnienie obecności polskich dyplomatów w ESDZ na poziomie odpowiadającym 
potencjałowi naszego kraju; 

 oparcie nowoczesnej dyplomacji o nowe, efektywne regulacje; 

 racjonalizacja zatrudnienia;  

 dalsza cyfryzacja ministerstwa, w tym pozyskanie zdolności satelitarnych;  

 regionalizacja zdolności księgowych i administracyjnych.  

 

 

 

 

 Wyci g z dokumentu
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1 http://www.msz.gov.pl/resource/ad28993a-f211-4db2-8263-c655c928410b,
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WST P 

1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁA

1.1 Uzasadnienie programu  

Poza granicami RP przebywa 15 – 16 milionów osób narodowo ci polskiej lub 
polskiego pochodzenia nieposiadaj cych polskiego obywatelstwa, w tym liczna grupa 
obywateli polskich. Osoby te lub ich przodkowie opuszczały kraj z powodów 
ekonomicznych oraz w wyniku prze ladowa  politycznych lub religijnych. Liczna 
grupa została deportowana wbrew swej woli, cz  za  znalazła si  poza granicami 
RP po rozbiorach I Rzeczypospolitej oraz wyniku utraty Kresów Wschodnich po II 
Wojnie wiatowej.  

Podtrzymywanie i wspieranie kontaktu Diaspory z Macierz  jest obowi zkiem 
pa stwa zapisanym w art. 6 Konstytucji RP. Zapewnienie mo liwo ci kultywowania 
tradycji, rozwijania ojczystej kultury oraz nauki j zyka polskiego to najwa niejsze 
wyzwania polityki polonijnej.  

Umo liwienie powrotu do ojczyzny osobom polskiego pochodzenia deportowanym w 
okresie stalinowskim jest dotychczas niewypełnionym moralnym obowi zkiem 
Pa stwa Polskiego.  

Sytuacja bytowa i społeczna Polaków zamieszkałych w pa stwach b. ZSRR skłania 
do szczególnego zaanga owania administracji publicznej we wspieranie zwłaszcza  
tych z nich, którzy do polsko ci przykładaj  du e znaczenie.  

Ustabilizowana pozycja mi dzynarodowa, potwierdzenie bezpiecze stwa 
mi dzynarodowego przynale no ci  do NATO i UE, poprawiaj ca si  sytuacja 
ekonomiczna Polski zobowi zuj  do tego, by dotychczasowe deklaracje wzmocni
realnym wsparciem dla Polonii i Polaków za granic .

1.2 Grupy docelowe  

Na potrzeby realizacji celów strategicznych programu wyodr bnione zostały  
cztery zasadnicze grupy krajów zamieszkiwania Polaków:  

  I. Białoru , Czechy, Litwa, Łotwa – kraje o szczególnie zwartym 
zamieszkaniu ludno ci polskiej – ludno  polska ma pochodzenie 
autochtoniczne (tereny zamieszkałe przez Polaków wchodziły w skład 
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Rzeczypospolitej), silne jest poczucie to samo ci narodowej, wyst puje do
powszechna, przynajmniej podstawowa, znajomo  j zyka polskiego, 
funkcjonuje dobrze rozwini ta polskoj zyczna infrastruktura edukacyjna, 
istnieje wzgl dnie silna reprezentacja organizacyjna i medialna, a odległo
geograficzna od Polski jest niewielka; 
 II. Pozostałe kraje byłego ZSRR i niektóre kraje Europy rodkowej – Polacy 
stanowi  tu znacznie mniejszy odsetek ludno ci i yj  w rozproszeniu, brak jest 
rozwini tej polskoj zycznej edukacji, miejscami wyst puj ce trudno ci z 
samoorganizacj rodowiska oraz słaba znajomo  j zyka ojczystego, w 
przypadku cz ci krajów du a odległo  od Polski, niemniej w przypadku 
cz ci osób z krajów b. ZSRR obserwowane jest du e zainteresowanie 
przyjazdem do Polski na stałe; 
III. Kraje zamieszkiwania tzw. „starej emigracji” (głównie Ameryka Łaci ska, 
Australia, Francja, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Wielka 
Brytania). Polacy nale cy do tej grupy osób opu cili Polsk  z powodów 
politycznych i ekonomicznych, w wielu przypadkach posiadaj  polskie 
obywatelstwo. 
IV. Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których zauwa alny jest 
wzrost aktywno ci zarobkowej Polaków w ostatnich latach w zwi zku z 
przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej i mo liwo ci  korzystania ze 
wspólnotowej zasady swobodnego przepływu pracowników oraz swobody 
wiadczenia usług.  

1.3 Cele strategiczne polityki polonijnej 

1. Ochrona wynikaj cych z prawa mi dzynarodowego i umów dwustronnych 
praw przysługuj cych polskim mniejszo ciom narodowym.  

2. Utrzymanie polsko ci za granic , zwłaszcza w krajach zwartego 
zamieszkiwania diaspory, m.in. poprzez wspieranie procesów słu cych 
wzmacnianiu rodowisk polskich, podnoszenie ich presti u, wspieranie 
edukacji i kultury. Zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego za granic .

3. Ułatwienie powrotu do kraju Polakom i osobom polskiego pochodzenia, 
zwłaszcza z pa stw, w których nast puje szybka asymilacja, a tak e z tych, do 
których nast piła migracja zarobkowa po wst pieniu Polski do Unii 
Europejskiej.  

4. Utworzenie propolskiego lobby oraz promocja Polski za granic .

Wyci g z dokumentu
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1.4 Podstawowe kierunki działa

1.4.1 Kierunek 1. Ochrona praw osób polskiego pochodzenia oraz opieka nad now
emigracj

1. Monitoring sytuacji mniejszo ci polskich, szczególnie pod k tem umów 
mi dzynarodowych, i ich realizacji przez kraje zamieszkiwania diaspory  
oraz podejmowanie działa  w razie naruszania praw mniejszo ci.  

2. Działania na rzecz zapewnienia Polonii i Polakom za granic  mo liwo ci 
rozwijania wszechstronnych kontaktów z krajem.  

3. Zapewnienie niezb dnej pomocy najnowszej migracji pracowniczej przez 
polskie instytucje rz dowe. 

4. Doskonalenie systemu organizacji opieki konsularnej, w tym ukierunkowanej 
na now  migracj  do pa stw UE. 

1.4.2. Kierunek 2. O wiata, szkolnictwo wy sze i sport 
1. Zapewnienie najnowszej emigracji dost pu do nauki j zyka polskiego i 

historii Polski oraz polskich egzaminów maturalnych z tych przedmiotów.  
2. Zapewnienie dost pu do programów wspomagaj cych nauk  j zyka, historii i 

kultury polskiej w systemie nauczania przez Internet.  
3. Rozszerzanie dost pu Polaków za granic  do nauczania w polskim systemie 

edukacji poprzez rozwijanie sieci szkół i punktów konsultacyjnych przy 
ambasadach.  

4. Wspieranie rozwoju o wiaty polskoj zycznej w systemach edukacyjnych 
pa stwa zamieszkania Polonii i Polaków za granic , działanie na rzecz 
wprowadzenia do nich nauczania j zyka polskiego jako j zyka ojczystego.  

5. Wspieranie finansowe i metodyczne organizacji prowadz cych społeczn
o wiat  polsk , w szczególno ci szkoły sobotnie.  

6. Stworzenie strategii inwestycyjnej w zakresie wspierania polskiej o wiaty na 
wiecie.  

7. Stworzenie strategii rozwoju sportu polonijnego i polonijnych klubów 
sportowych.  

8. Rozwijanie turystyki jako formy oddziaływania na rodowiska polonijne,  
w szczególno ci na młodzie  polonijn .

9. Wspieranie nauczania j zyka polskiego jako obcego w zagranicznych 
o rodkach akademickich. 

10. Rozwijanie polityki stypendialnej. 

Wyci g z dokumentu
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1.4.3. Kierunek 3. Kultura, dziedzictwo narodowe i polityka historyczna 
1. Stwarzanie Polonii i Polakom za granic  warunków do jak najszerszego 

dost pu do dóbr kultury polskiej. 
2. Budzenie i podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej, w szczególno ci 

rozwijanie aktywno ci młodego pokolenia.  
3. Promowanie polskiej kultury i j zyka za granic .  
4. Badanie, archiwizowanie i restaurowanie polskich zabytków architektury, 

sztuki i pi miennictwa poza granicami kraju.  
5. Animowanie i dofinansowanie działa  kulturalnych i społecznych polskiej 

diaspory.  
6. Opieka nad miejscami pami ci narodowej za granic .
7. Stworzenie strategii rozbudowy sieci Domów Polskich.  
8. Utworzenie w wybranych kresowych zabytkach kultury miejsc kontaktu i 

wymian młodzie y, w atrakcyjnej formie przedstawiaj cych polskie 
dziedzictwo na tych terenach.  

9. Naprawianie historycznych niesprawiedliwo ci i zró nicowania statusu 
kombatantów. 

10. Uhonorowanie kombatantów i ofiar represji zamieszkałych za granic .

1.4.4. Kierunek 4. Media polonijne 
1. Podejmowanie działa  sprzyjaj cych powstawaniu mediów polonijnych. 
2. Tworzenie i wspieranie publikacji prasowych oraz mediów elektronicznych w 

krajach zwartego zamieszkiwania Polaków. Wspieranie mediów 
internetowych w pozostałych pa stwach.  

3. Stworzenie wortalu internetowego wszechstronnie informuj cego o sprawach 
Polonii  

4. Zapewnienie Polonii rzetelnej informacji o Polsce.  
5. Zapewnienie jak najszerszego dost pu do Telewizji Polonia i Polskiego Radia 

dla Zagranicy.  

1.4.5. Kierunek 5. Organizacje diaspory 
1. Wspieranie organizacji diaspory.  
2. Tworzenie propolskiego lobby poprzez pozyskiwanie przedstawicieli Polonii 

do wspierania polskich interesów pa stwowych i narodowych w sprawach, w 
których s  one zgodne z interesami pa stw ich zamieszkania, w szczególno ci 
w USA i Kanadzie. 

3. D enie do podniesienia rangi i znaczenia Polonii i mniejszo ci polskich za 
granic  w yciu politycznym, społecznym, gospodarczym, naukowym i 
kulturalnym pa stw zamieszkania.  
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1.4.6. Kierunek 6. Pomoc Polakom na Wschodzie, repatriacja, migracje  
1. Szczególna pomoc Polakom na Wschodzie, zwłaszcza w krajach zwartego 

zamieszkiwania, m.in. w odbudowie polskiej inteligencji, rozwoju 
szkolnictwa polskoj zycznego, polskich mediów i rozwoju inicjatyw 
gospodarczych.  

2. Wprowadzenie systemu Karty Polaka.  
3. Rozwini cie akcji repatriacyjnej obejmuj cej tereny dawnego ZSRR, za 

wyj tkiem krajów zwartego zamieszkiwania polskiej mniejszo ci.  
4. Ułatwienie przyjazdu i osiedlenia si  w Polsce wszystkim zainteresowanym 

osobom polskiego pochodzenia.  

1.4.7 Kierunek 7. Współpraca gospodarcza i aktywizacja przedsi biorczo ci 
polonijnej 

1. Wspieranie rozwoju aktywno ci gospodarczej Polonii w krajach zamieszkania 
oraz  
w kontaktach gospodarczych z Polsk .

2. Skoordynowanie aktywno ci struktur polonijnych, w szczególno ci izb 
gospodarczych tak, by współdziałały przy realizacji interesów polskiej 
polityki zagranicznej w wymiarze gospodarczym. 

3. Korzystanie z kontaktów i wpływów elit polonijnych dla lepszej promocji 
gospodarki polskiej. 

4. Wspieranie tworzenia organizacji gospodarczych bezpo rednio 
współpracuj cych  
z Polsk  jako ł cznika mi dzy elitami ekonomiczno-finansowymi kraju 
osiedlenia Polaków a przedsi biorcami w Polsce. 

5. Wł czanie samorz dów lokalnych do działalno ci polonijnej w formie ofert 
inwestycyjnych kierowanych do Polaków mieszkaj cych za granic , a 
wywodz cych si  z danego regionu. 

6. Uwzgl dnianie w działalno ci polskich o rodków informacji turystycznej 
(POIT) oferty skierowanej do Polonii poprzez organizacj  przedsi wzi
promocyjnych takich jak: festyny, prezentacje, seminaria i inne. 

Wyci g z dokumentu





                                                           
1 https://www.msz.gov.pl/resource/f5c606f6-e411-4dcb-92d7-b7483406e69c:JCR,

1.3. Projekt „
w latach 2015–2020”1
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2.1. Zagadnienia polonijne w informacjach Ministra Spraw Zagranicznych 

zagranicznej w latach 2008–2015
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1 Sprawozdanie stenograficzne z 15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 maja 2008 r.,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 11, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/8FFBB2BA0
A916821C1257444000289F9/$file/15_a_ksiazka.pdf .
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2 Sprawozdanie stenograficzne z 35. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 lutego 2009 r.,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 254, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/5B70D5B23
0689B20C125755C00704CFB/$file/35_c_ksiazka.pdf r.
3 Sprawozdanie stenograficzne z 64. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 kwietnia 2010 r.,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010, s. 142, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/DB4E6ACD
E5210284C125770000482791/$file/64_b_ksiazka.pdf 7 maja 2015 r.
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4 Sprawozdanie stenograficzne z 87. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 marca 2011 r.,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 11 – 12,
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/CD0C11E6036E3398C125785A0051F0B2/$file/87_a_ksiazka.pdf,

7 maja 2015 r.
5 Sprawozdanie stenograficzne z 87. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 marca 2011 r.,
Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 2011, s. 13, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/CD0C11E6036E3398C125785A0051
F0B2/$file/87_a_ksiazka.pdf 7 maja 2015 r.
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6 Sprawozdanie stenograficzne z 11. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 marca 2012 r.,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012, s. 171, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/098143BF99
F8DB23C12579D100082E1E/%24File/11_b_ksiazka.pdf 7 maja 2015 r.
7 Sprawozdanie stenograficzne z 36. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20  marca 2013 r.,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 171, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/48239696DF
9135D8C1257B350004E792/%24File/36_a_ksiazka.pdf 7 maja 2015 r.
8 Sprawozdanie stenograficzne z 67. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 maja 2014 r.,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 188, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/757955B50
A87A1BDC1257CD3000B2502/%24File/67_b_ksiazka.pdf 7 maja 2015 r.
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Minister Grzegorz Schetyna: Informacja Rady Ministrów
o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014–2015

 

20-

rajami ich zamieszkiwania 

– do – stanow
ewnienia im realnego prawa 

do
w Niemczech.

konkurs dotacyjny organizowany przez MSZ. Nowy, przejrzysty i bardziej racjonalny 

na – –
i
doskonalenie oferty medialnej dla Polaków za grani
TVP Po
otwarty dla wszystkich nadawców konkurs na nowy program dla Pola

9”

Minister Grzegorz Schetyna: Informacja ministra spraw zagranicznych
o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r.
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9 Sprawozdanie stenograficzne z 79. posiedzenie Sejmu w dniu 6 listopada 2014 r., Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 2014, s. 172, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/4D73B67DA7C17F10C1257D8900
469881/$File/79_b_ksiazka.pdf .
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na
dla niej projektów.

Instrumentarium finansowe, jakim dysponuje MSZ, tworzy dogodne warunki 
do prowadzenia skutecznej, nowoczesnej, konsekwentnej i aktywnej polityki polonijnej. 
Stanowi ono zarazem ogromne wy wadzania 
konkursów dotacyjnych. Niedawno roz go 

jektów wspierania Polonii MSZ 

polskiego przewidzianyc 10.

                                                           
10 Sprawozdanie stenograficzne z 91. posiedzenie Sejmu w dniu 23 kwietnia 2015 r., Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 2015, s. 172– 173, 
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/07D5239CA45617BCC1257E31000FA59E/$File/91_b_ksiazka.pdf,

.
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Międzyresortowy Zespół do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

ZARZĄDZENIE NR37

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 lipca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392)
zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2008 r.  w sprawie Międzyresortowego Zespołu do
spraw Polonii i Polaków za Granicą wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1.  Przewodniczącym  Zespołu  jest  sekretarz  lub  podsekretarz  stanu  w  urzędzie  obsługującym  ministra  właściwego  do
spraw zagranicznych wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Wiceprzewodniczącym Zespołu jest sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania wyznaczony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Członkami Zespołu są:

1) sekretarze lub podsekretarze stanu (po jednym przedstawicielu) wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,

b) ministra właściwego do spraw budżetu i finansów publicznych,

c) ministra właściwego do spraw gospodarki,

d) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

e) ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego,

f) ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny,

g) ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i turystyki,

h) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

i) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; – 2 –

3) Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;

4)  dyrektor  komórki  organizacyjnej  właściwej  do  spraw  współpracy  z  Polonią  i  Polakami  za  Granicą  w  urzędzie
obsługującym  ministra  właściwego  do  spraw  zagranicznych,  który  pełni  funkcję  sekretarza  Zespołu.

4.  Członkowie  Zespołu,  o  których  mowa  w  ust.  3  pkt  1–3,  mogą  być  zastępowani  w  pracach  Zespołu  przez
upoważnionych  przedstawicieli.”;
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2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

DONALD TUSK

_________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 70

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 czerwca 2008 r.  

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.
199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1.  1.    Tworzy się Zespół do spraw Polonii i Polaków za Granicą, zwany dalej „Zespołem”.

2.    Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.     Do zadań Zespołu należy, z zachowaniem uprawnień właściwych organów, w szczególności:

1)        opracowywanie propozycji  założeń  działań  legislacyjnych obejmujących sprawy istotne dla Polonii  i  Polaków za
granicą;

2)        zapewnienie  koordynacji  działań  organów administracji  rządowej  realizującej  zadania  w  zakresie  współpracy  z
Polonią i Polakami za granicą;

3)        opracowywanie oraz monitorowanie realizacji  przez administrację  rządową  Rządowego Programu Współpracy z
Polonią i Polakami za Granicą;

4)       inicjowanie działań administracji rządowej służących umacnianiu pozycji Polonii i Polaków za granicą;

5)        dokonywanie  ocen  oraz  formułowanie  wniosków i  zaleceń  w   zakresie  realizacji  działań  podejmowanych  przez
administrację rządową na rzecz Polonii i Polaków żyjących za granicą;

6)       dokonywanie ocen stanu realizacji  spraw przedstawianych administracji  rządowej przez środowiska polonijne w
świecie;

7)       inicjowanie badań nad sytuacją Polonii i Polaków za granicą;

8)       zapewnienie właściwego obiegu informacji dotyczących Polonii i  Polaków za granicą;

9)       uzgadnianie zasad współpracy administracji rządowej z innymi organami władzy państwowej realizującymi zadania
dotyczące Polonii i Polaków za granicą;



Materiały Informacyjne

57

10)        rozpatrywanie  innych  spraw  zleconych  przez  Prezesa  Rady  Ministrów  oraz  wniesionych  przez  ministrów
właściwych  w   zakresie  realizacji  polityki  Rządu  wobec  Polonii  i   Polaków  za  granicą.

§ 3.   1.    Przewodniczącym Zespołu jest sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

2.     Wiceprzewodniczącym  Zespołu  jest  sekretarz  lub  podsekretarz  stanu  w  Ministerstwie   Edukacji  Narodowej
wyznaczony  przez  Ministra  Edukacji  Narodowej.

3.    Członkami Zespołu są:

1)   sekretarze lub podsekretarze stanu wyznaczeni przez:

a) Ministra  Finansów,

b) Ministra Gospodarki,

c) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

e) Ministra  Pracy i Polityki Społecznej,

f)   Ministra Sportu i Turystki,

g) Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji,

h) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2)    Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

3)    Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;

4)    Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

5)     zastępca  dyrektora  Departamentu  Konsularnego  i  Polonii  w   Ministerstwie  Spraw  Zagranicznych,  właściwy  w
sprawach  działania  Zespołu,  który  pełni  funkcję  sekretarza  Zespołu.

§  4.   1.  Posiedzenia  Zespołu  zwołuje  przewodniczący,  a  w  razie  jego  nieobecności  –  wiceprzewodniczący.2.    
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli innych organów państwowych, a
zwłaszcza Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej,  Sejmu i  Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej,  oraz innych instytucji,  w tym
kościołów i   związków wyznaniowych,  organizacji  pozarządowych  działających  na  rzecz  Polonii,  a  także  przedstawicieli
środowisk polonijnych.

§  5.    W wykonywaniu swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej, Sejmu i Senatu, jednostek
samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.

§  6.    Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w  terminie do dnia 30 stycznia każdego roku,
sprawozdanie z realizacji w roku ubiegłym zadań, o których mowa w § 2.
§ 7.     Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

§ 8.     Traci moc zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu
do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.

§ 9.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW
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Donald Tusk

 

 

_____________________________
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.  717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i  Nr 273, poz.

2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.  319, Nr  170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
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2.3. roku,
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1. Założenia Planu współpracy z Polonią i Polakami za grani-
cą w 2014 roku 
Rzeczpospolita Polska ma szóstą co do wielkości – proporcjonalnie do liczby ludności 

w kraju - diasporę w świecie. Wedle różnych źródeł, poza jej terytorium mieszka ok. 18 – 20 
mln Polaków i osób polskiego pochodzenia  

Nadto od niewielu lat bardzo dynamicznym zmianom geograficznym i pokoleniowym 
ulega mapa Polonii świata. Ponad 2-milionowa rzesza migrantów zarobkowych w bogatszych 
państwach Unii Europejskiej tworzy nową społeczność w polskim wychodźstwie. Ze względu 
na status i procesy zachodzące w tej społeczności raczej nie można jej jeszcze zaliczyć w po-
czet Polonii osiadłej za granicą. 

 
Podstawowe założenia niniejszego planu to: 

 AKTYWNA POLITYKA – Minister Spraw Zagranicznych określa strategiczny cel polityki 
państwa w sferze współpracy z Polonią i Polakami za granicą, obszary tej współpracy, 
priorytety, cele i zadania – zgodnie z „Priorytetami Polskiej Polityki Zagranicznej 2012 
– 2016”, przyjętymi przez Radę Ministrów w 2012 r.  

 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ, WSPÓŁPRACA I SYNERGIA – Minister Spraw Zagranicznych 
w sferze współpracy z Polonią i Polakami za granicą koordynuje działania organów 
rządowych i zapewnia współpracę w tej dziedzinie podmiotom pozabudżetowym.  

 KONCENTRACJA ŚRODKÓW – przy rosnącej liczbie polonijnych beneficjentów działań 
państwa, ograniczonych wyłącznie wysokością środków budżetowych, przyjęta zosta-
ła zasada, że zadania nie będą rozpraszane na wiele pośredniczących podmiotów po-
zabudżetowych. 

 AUTONOMIA PODMIOTÓW POŚREDNICZĄCYCH – podmiotom spoza sfery budżeto-
wej, zaangażowanym w realizację zadań państwa w sferze współpracy z Polonią i Po-
lakami za granicą, zagwarantuje się autonomię działań wykonawczych w ramach 
osiągania celów państwa nakreślonych w niniejszym Planie, przy bezwzględnym po-
szanowaniu obowiązujących przepisów i zasad. 

 EFEKTYWNA i KONSEKWENTNA KONTROLA – autonomia podmiotów zakłada ich 
pełną odpowiedzialność za działania wykonawcze i wydatkowanie finansów publicz-
nych, co będzie weryfikowane poprzez wewnętrzne kontrole MSZ i audyt zewnętrzny 
oraz przez Najwyższą Izbę Kontroli. 

2. Zasady realizacji Planu 
 Nadrzędność racji stanu państwa polskiego i jego interesów; 
 Poszanowanie podmiotowości i niezależności Polonii i Polaków za granicą;  
 Poszanowanie lojalności obywatelskiej Polaków i osób polskiego pochodzenia wobec 

państw zamieszkania; 
 Aktywizacja środowisk polskich na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej i politycznej 

w krajach zamieszkania, a co za tym idzie wspieranie budowy otwartych relacji Polonii 
ze społeczeństwem kraju zamieszkania z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań; 
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 Działanie na rzecz realizacji standardów międzynarodowych w sferze praw mniejszo-
ści narodowych i praw człowieka; 

 Wydatkowanie środków publicznych w pełnej zgodności z założeniami polityki pań-
stwa w sferze Polonii i Polaków za granicą;  

 Wzmacnianie efektów działań finansowanych ze środków publicznych poprzez mini-
malizację kosztów własnych podmiotów je realizujących; 

 Racjonalne i zdyscyplinowane gospodarowanie środkami publicznymi;  
 Pełna przejrzystość wydatkowania tych środków; 
 Bezstronność i przejrzystość konkursowego rozdziału środków publicznych, równość 

szans wszystkich podmiotów uprawnionych do starania się o te środki. 
 

3. Cele priorytetowe i obszary współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą 

Plan wskazuje potrzeby kraju w zakresie współpracy z narodową diasporą i sposoby 
ich jak najskuteczniejszego zaspokajania, przy zaangażowaniu środków wypracowanych 
przez polskich podatników. Nie odnosi się on natomiast do autonomicznie wytyczanych 
przez Polonię i Polaków celów działań, ani pożytkowania funduszy, którymi sami dysponują.  

Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich lat, Plan na 2014 r. wyróżnia trzy nad-
rzędne cele priorytetowe współpracy z Polonią i Polakami za granicą  

  
A. Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce; 
B. Wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach za-

mieszkania; 
C. Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską. 

 
 

A. Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce 

Podtrzymywanie języka wśród Polaków i osób polskiego pochodzenia poza krajem to 
jeden z najbardziej oczywistych i nieustannych priorytetów współpracy z diasporą. Zapew-
nienie możliwości nauki języka i towarzyszącego jej przekazu wiedzy o Polsce stanowi pod-
stawę utrwalania tożsamości etnicznej i dziedzictwa kulturowego. Język jest nie tylko nośni-
kiem tradycji i kultury, ale i narzędziem dostępu do zasobów intelektualnych polskiego dzie-
dzictwa. Dlatego stałym dążeniem tzw. polityki polonijnej państwa jest objęcie regularnym 
nauczaniem języka polskiego jak największej liczby dzieci polskich i polskiego pochodzenia za 
granicą. Kluczowe jest przekonanie rodziców do korzyści wynikających z zachowania języka 
polskiego oraz promocja zalet dwujęzyczności. Warto podkreślić, że konsultacje społeczne 
dotyczące tego planu, przeprowadzone m.in. w wielu środowiskach na świecie, potwierdziły, 
że Polonia w pełni podziela wagę tego priorytetu polityki polonijnej. 

Wedle szacunków placówek dyplomatyczno-konsularnych RP, ok. 70 proc. osób pol-
skiego pochodzenia nie zna już języka polskiego. Wskaźnik ten ma różną wartość w zależno-
ści od regionu czy państwa i np. w Europie Zachodniej wynosi tylko 20 proc., ale już w Ame-
ryce Północnej, gdzie mieszka ok. połowy polskiej emigracji, odsetek osób nie władających 
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językiem polskim to ponad 90 proc. W tej sytuacji ogromnego znaczenia nabiera konieczność 
systemowego rozwiązania kwestii promocji języka polskiego i nauczania go za granicą jako 
obcego czy drugiego. Uczestniczą w tym rządowe agendy i inne instytucje odpowiedzialne za 
upowszechnianie znajomości języka za granicą. Ważnym zadaniem, realizowanym przez De-
partament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, jest wspieranie, w miarę możliwości fi-
nansowych państwa, istnienia i rozwoju uniwersyteckich katedr studiów polskich bądź polo-
nistyki oraz zapewnienie kadry polskich nauczycieli i lektorów zagranicą. Jest to wyzwanie 
tym istotniejsze, że w niektórych krajach z dużą polską społecznością etniczną (np. USA) nau-
czanie języków rzadszych, „nie-międzynarodowych” ulega ograniczeniu.  

Dużą popularnością natomiast cieszy się nauczanie języka polskiego na Wschodzie. 
Wynika to m.in. z rosnącego zainteresowania Kartą Polaka, której posiadacz musi się legity-
mować znajomością języka polskiego.  Na niezmiennie wysokim poziomie utrzymuje się zain-
teresowanie studiami w Polsce. 

Stosunkowo nowym zjawiskiem jest migracja zarobkowa na dużą skalę (na chwilę 
obecną ponad 2 mln obywateli RP) w obrębie Unii Europejskiej. Dużą część tej społeczności 
stanowią dzieci. Utrzymanie i rozwijanie przez nich znajomości języka polskiego jest kluczo-
we zarówno z perspektywy ewentualnych powrotów, jak też kontaktów z Polską, jakie w 
przyszłości dzieci te będą utrzymywać.  

Modele oświaty polonijnej i polskiej za granicą są bardzo zróżnicowane: od nauczania 
języka polskiego i w języku polskim finansowanego w różnym zakresie przez państwo osie-
dlenia (od przedszkola po maturę) poprzez szkoły społeczne i prywatne, szkolne punkty kon-
sultacyjne przy placówkach RP, po formy nauczania zdalnego (e-learning). MSZ i jego pla-
cówki zagraniczne będą wspierać praktycznie wszystkie formy nauczania. 

W 2014 r. nadal rozwijać się będzie kształcenie młodzieży polonijnej w kraju. By za-
pewniać jej warunki lepszego poznania Polski i języka ojczystego, aktywnie wspierane będą 
różne formy organizacji pobytów edukacyjno-wypoczynkowych w Polsce. Obok kontynuacji 
wypoczynku letniego w Polsce dla dzieci polskiego pochodzenia, rozwijany będzie program 
stypendialny dla studentów i doktorantów polskiego pochodzenia, uczących się na polskich 
uczelniach. Oczywiście dla edukacji młodzieży polskiej i polonijnej za granicą podstawowe 
znaczenie będzie miała ścisła współpraca MSZ z MEN i MNiSzW.  

W efekcie planowanych działań, współpraca i pomoc w sferze edukacji obejmie na-
stępujące dziedziny:  

 
a) nauczanie w języku polskim i języka polskiego (także jako obcego), z uwzględnieniem 

wiedzy o Polsce, jej kulturze, historii i geografii, promocja języka polskiego, współpra-
ca w tym zakresie z krajami zamieszkania tam, gdzie jest to możliwe; 

b) dalsza praca nad stworzeniem odrębnych rozwiązań edukacyjnych na rzecz oświaty 
polskojęzycznej w poszczególnych krajach; 

c) doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i podnoszenie poziomu nauczania, 
tworzenie i zapewnienie funkcjonowania wszechstronnej oferty szkoleń; 

d) promocja dwujęzyczności; 
e) wspieranie tworzenia szkół społecznych; 
f) wspieranie partnerstwa szkół polonijnych i szkół nauczających języka polskiego ze 

szkołami w Polsce; 
g) wykorzystanie w nauczaniu zdobyczy technologii, wspieranie kształcenia na odległość 

(e-learning); 
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h) organizacja pobytów edukacyjnych z komponentem wypoczynkowym; 
i) rozwój sieci i wspieranie uniwersyteckich katedr polonistyki oraz studiów polskich,  
j) promocja wśród Polonii możliwości edukacji w Polsce, zwłaszcza studiów wyższych; 
k) rozwój programów stypendialnych. 
 
 
B. Wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w pań-

stwach zamieszkania 

Celem działań na tym priorytetowym obszarze jest wzmacnianie pozycji Polonii i Po-
laków za granicą. W zależności od warunków lokalnych, będą to różnorodne działania wspie-
rające – od ochrony praw mniejszości polskich, do wspierania aktywności tradycyjnych i 
wciąż powstających nowych organizacji polonijnych. Obejmie to również współpracę z orga-
nizacjami ogólnokrajowymi, ponadregionalnymi i kontynentalnymi. W 2014 r., i późniejszych 
latach, dużo większą rolę we współpracy z Polonią, zwłaszcza jej młodym pokoleniem, będą 
odgrywać elementy wspierania demokracji, a przede wszystkim aktywności obywatelskiej 
osób polskiego pochodzenia. Prawo do współdecydowania o własnym losie, czy to w spo-
łecznościach lokalnych, czy na szczeblu prowincji czy państwa, jest niezbędnym warunkiem 
swobodnego kultywowania etniczności i wzrostu wpływów własnej grupy etnicznej. Istotne 
zatem będzie wspieranie idei i procesów służących mobilizacji rodaków za granicą do aktyw-
nego włączania się w życie społeczne, kulturalne, ekonomiczne i polityczne państw zamiesz-
kania. Polonia i Polacy za granicą, jako silny i wiarygodny partner dla państw swego zamiesz-
kania stają się sojusznikiem we wspieraniu interesów Polski.  

Obecna sytuacja, jak nigdy dotąd, sprzyja wzrostowi znaczenia Polonii i społeczności 
Polaków w wielu krajach. Liczne skupiska polskie i polonijne mają najwyższy w historii emi-
gracji z Polski odsetek ludzi wykształconych, przedsiębiorczych i dynamicznych. W dorosłe 
życie wchodzi młode pokolenie pozbawione kompleksów przeszłości, świadomości wywo-
dzenia się z biednego i zacofanego kraju Wschodniej Europy. Dziś Polska i jej dorobek, w tym 
podziwiane na całym świecie osiągnięcia transformacji ustrojowej, są istotną składową dy-
namiki nowej polskiej emigracji.  

Dla aktywności skupisk polonijnych i polskich, ich zdolności do integrowania się wokół 
wspólnych celów, istotne znaczenie ma baza materialna, jaką dysponują. Resort spraw za-
granicznych udziela na tym polu istotnej pomocy, finansując bądź współfinansując liczne in-
westycje budowy, remontów czy modernizacji tzw. domów polskich, szkół, ośrodków polo-
nijnych. W  2014 roku kontynuowane będą niektóre inwestycje i poczynione nowe. 

Planowane działania w realizacji tego priorytetu mają służyć: 

a) wspieraniu i inspirowaniu aktywności rodaków za granicą oraz ich organizacji, słu-
żących budowie prestiżu i pozycji, pozwalających na skuteczny udział w promocji 
spraw polskich na wszelkich płaszczyznach wizerunku (politycznej, kulturowej, 
naukowej, gospodarczej, turystycznej, sportowej, medialnej etc.); 

b) wzmacnianiu wpływów społeczno-politycznych społeczności polskich i polskiego 
pochodzenia w miejscowych strukturach władzy i samorządach; 
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c) upowszechnianiu wśród polskich mniejszości i innych grup polskiego pochodzenia 
wiedzy o standardach w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych oraz 
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego; 

d) kultywowaniu polskości; 
e) współpracy w ramach środowisk polskich i polonijnych, ze szczególnym uwzględ-

nieniem udziału ludzi młodych. 
 

C. Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską 

Więź diaspory z krajem pochodzenia ma ogromne znaczenie dla jej tożsamości i zbio-
rowej siły w państwach osiedlenia. Inaczej wygląda to w państwach demokratycznych, gdzie 
procesy społeczne kształtują się poprzez nieskrępowaną wolę obywateli , a inaczej w krajach 
autorytarnych, gdzie mniejszości narodowe muszą walczyć o swoje prawa i należne im miej-
sce we wspólnocie całego kraju. Polonia i Polacy żyjący za granicą doświadczają jednego i 
drugiego, w zależności od miejsca zamieszkania.  

Wolna i demokratyczna Polska stwarza emigrantom nieograniczone możliwości 
utrzymywania z nią żywych kontaktów. Nadto globalna rewolucja w komunikowaniu stwo-
rzyła diasporom nienotowaną dotąd szansę. Polonia może aktywnie uczestniczyć w codzien-
nym życiu Polski, z pełną zwrotnością tej relacji. Oddalenie przestało przeszkadzać i osłabiać 
więzi ze starą Ojczyzną. Możliwa jest natychmiastowa realizacja wspólnych przedsięwzięć, 
mobilizacja w imię wspólnych celów i zamierzeń, aktywizacja i zaangażowanie Polonii i Pola-
ków za granicą w promocję Polski i wartości reprezentujących narodową spuściznę i dorobek 
odrodzonego państwa. Nowy wymiar zyskał dostęp do zasobów kultury narodowej, zwłasz-
cza do tzw. współczesnej kultury wysokiej. Jej liczne i uznane w świecie propozycje (teatr, 
film, muzyka literatura, sztuki wizualne) dostępne są – wskutek dynamicznej obecności pol-
skich wydarzeń kulturalnych za granicą – dla bardzo wielu środowisk polonijnych i polskich.  

Wielką patriotyczną i kulturotwórczą rolę w umacnianiu więzi z krajem odgrywa bo-
gata mozaika polonijnych mediów: gazety, czasopisma, periodyki, programy radiowe, telewi-
zyjne, wreszcie środki przekazu wykorzystujące globalne usieciowienie – portale, strony in-
ternetowe, sieciowe wydania mediów drukowanych, media elektroniczne nadające przez in-
ternet i jego media społecznościowe. Materialna pomoc polonijnym i polskojęzycznym me-
diom, zwłaszcza w państwach na wschód Polski, znajduje się w centrum uwagi polityki polo-
nijnej MSZ. Wiele z tych mediów, zwłaszcza drukowanych, znajduje się, także wskutek ogól-
noświatowego kryzysu prasy, w trudnej sytuacji finansowej. MSZ poprzez konkurs dla pod-
miotów pozarządowych oraz własne placówki zagraniczne będzie udzielać im daleko idącego 
wsparcia, pobudzając jednocześnie ich niezbędną modernizację i proces przenoszenia nie-
których z nich do sfery komunikowania wirtualnego. 

Rok 2014 będzie także okresem dalszego stymulowania kontaktów gospodarczych i 
biznesowych Polonii i Polaków zamieszkałych poza krajem z wolnorynkową gospodarką Pol-
ski. Wciąż w zbyt małym bowiem stopniu krajowa sfera biznesu czerpie z doświadczeń 
przedsiębiorców polskich i polskiego pochodzenia, którzy osiągnęli za granicą prawdziwe 
sukcesy.  

Od końca 2012 r. rozpoczął się proces tworzenia przy placówkach dyplomatyczno-
konsularnych tzw. polonijnych rad konsultacyjnych. Idea tworzenia takich ciał polega na zbli-
żeniu wybitnych przedstawicieli Polonii i środowisk  polonofilskich do realizacji celów polskiej 
polityki zagranicznej w państwie zamieszkania, a także na utworzeniu platformy eksperckiej, 
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która służyłaby wymianie poglądów na temat tego, co najlepiej może łączyć diasporę z kra-
jem. W roku 2014 nastąpi konsolidacja tej formy bezpośredniej współpracy z Polonią i pod-
sumowanie jej pierwszych doświadczeń.  

Wzmacnianiu wzajemnych więzi emigracji z państwem polskim w coraz większym 
stopniu towarzyszy kształtowanie pośród jej skupisk rzetelnego obrazu współczesnej Polski.  
Pozytywnie zmieniający się wizerunek naszego kraju, namacalnie widoczny jest także w opi-
sywaniu Polski przez świat zagranicznych mediów, Polonia i Polacy za granicą podzielają to w 
coraz większym stopniu. Polska wolna, demokratyczna i prosperująca, przy wszystkich pro-
blemach rozwoju po transformacji ustrojowej, może z powodzeniem być jednym z solidnych 
filarów dumy z polskości. Takie przesłanie, wsparte obiektywną wiedzą o współczesnej Pol-
sce, będzie w 2014 roku jedną z dominant współpracy z polską diasporą na całym świecie. 

W 2014 r. zintensyfikowane zostaną działania mające na celu troskę o migrantów za-
robkowych w państwach UE. Sytuacja tej wielkiej społeczności wymaga nowych form, np. 
profesjonalnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Trzeba jednak zaznaczyć, że Pol-
ska jako państwo nie ma prawnych czy administracyjnych instrumentów stymulujących wy-
jazdy lub powroty. Największy wpływ na strumienie migracyjne ma oczywiście sytuacja go-
spodarcza Polski, jej rynku pracy, ale także kraju goszczącego.   

Wyjazdy z kraju stoją w oczywistej opozycji do jego potrzeb demograficznych. Tym 
ważniejsze staje się wypracowanie bodźców zachęcających Polaków i osoby polskiego po-
chodzenia do uznania Polski za docelowe miejsce zamieszkania. Ale reemigracja nie jest de-
cyzją łatwą do pojęcia. Obywatele RP decydujący się na to, stają przed koniecznością rozwią-
zania wielu problemów życia codziennego: pracy, podatków, zabezpieczenia socjalnego, 
opieki zdrowotnej, adaptacji bądź readaptacji potomstwa do polskiego systemu edukacji, 
wreszcie do powtórnej zmiany środowiska społeczno-kulturowego. 

 
Planowane działania w realizacji tego priorytetu mają służyć: 

 
a) skupianiu elit polonijnych i Polaków za granicą wokół projektów i inicjatyw o wy-

miarze strategicznym dla interesów gospodarczych Polski; 
b) umacnianiu przeświadczenia, że relacje Polski z wychodźstwem kształtowane są w 

oparciu o partnerstwo i suwerenność obu wspólnot; 
c) budowie stałych platform wzajemnego porozumienia (polonijne rady konsulta-

cyjne); 
d) stałemu informowaniu rodaków o sytuacji i przemianach w Polsce współczesnej, 

także poprzez inspirowanie mediów polonijnych tą tematyką;  
e) stabilizacji i rozwojowi sieci mediów polonijnych i polskojęzycznych, z jednocze-

snym wspieraniem ich unowocześniania i przenoszenia w wirtualną przestrzeń  
komunikowania masowego; 

f) promocji stosunków gospodarczych i wymiany inwestycyjno-handlowej z krajami 
zamieszkania przy zaangażowaniu podmiotów polonijnych oraz osób polskiego 
pochodzenia; 

g) wspieraniu powracających migrantów poprzez włączanie ich w system działań re-
adaptacyjnych (np. reorientacji zawodowej, planowania kariery, adaptacji dzieci 
do polskiego systemu edukacji); 

h) rozwijaniu kontaktów horyzontalnych – zawodowych, sektorowych, regionalnych, 
itp., pomiędzy Polakami zamieszkałymi w kraju a Polonią i Polakami za granicą. 
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4. Finansowanie projektów na rzecz Polonii i Polaków za granicą. 
 

Na instrumentarium finansowania przedsięwzięć na polu współpracy z Polonią i Pola-
kami za granicą przez MSZ w 2014 roku złożą się dwie odrębne metody spożytkowania środ-
ków budżetowych.  

Pierwsza - doroczny konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Współpraca z Po-
lonią i Polakami za granicą". Przyznawane tą drogą dotacje finansowane pochodzą ze środ-
ków rezerwy celowej budżetu państwa. Do konkursu mogą zgłaszać się podmioty zareje-
strowane na terenie RP i spełniające kryteria określone w Ustawie o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie: organizacje pozarządowe, wyższe uczelnie, instytuty badawcze, 
jednostki samorządu terytorialnego. . Informacja o kolejnym postępowaniu konkursowym na 
rok 2014 zostanie podana do publicznej wiadomości jesienią 2013 roku. 

Druga - rozdział  środków pochodzących z budżetu Departamentu Współpracy z Polo-
nią i Polakami za Granicą MSZ, tzw. funduszy polonijnych resortu. Dotyczy to wyłącznie 
wniosków projektowych zgłaszanych przez placówki zagraniczne i w 2014 roku przybierze 
postać nowego systemu finansowania.  

Obie wymienione metody finansowania przez MSZ będą w pełni transparentne na 
każdym etapie i realizowane w oparciu o odpowiednie przepisy, regulaminy i wytyczne. 

 
 

 
5. ZAŁĄCZNIK: Podział odpowiedzialności w realizacji współpracy z Po-

lonią i Polakami za granicą.  
 
Wytyczne w zakresie polityki polonijnej państwa określa Rządowy Program Współpracy z 

Polonią. Współpracę instytucji rządowych w tym zakresie koordynuje  Międzyresortowy ze-
spół do spraw Polonii i Polaków za granicą, powołany decyzją Premiera. 

Agendy rządowe i organy centralnej administracji państwa, odgrywających istotną rolę w 
realizacji programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą, to oprócz MSZ: 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 Ministerstwo Gospodarki 
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
 Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
 Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
- kieruje nauczycieli z Polski do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą,   
- organizuje szkolenia doskonalące dla nauczycieli pracujących w środowiskach Polaków za 
granicą,  
- przekazuje  podręczniki i pomoce dydaktyczne służące wspomaganiu nauczania języka pol-
skiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku pol-
skim,  
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- organizuje kolonie i inne formy pobytów edukacyjno–wypoczynkowych dzieci i młodzieży 
polonijnej; 
- poszerza ofertę merytorycznego wspomagania szkół polskich poza granicami kraju o nowe 
programy nauczania, materiały edukacyjne, ofertę szkoleń; 
  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 
- realizuje programy podnoszenia poziomu wykształcenia wśród akademickiej młodzieży 
polonijnej, 
- wspiera katedry języka i kultury polskiej zagranicznych uczelni, w których istnieją lektoraty 
języka polskiego poprzez kierowanie nauczycieli akademickich w zakresie nauczania języka 
polskiego oraz przekazywanie na ich rzecz pomocy metodyczno-dydaktycznych, 
- realizuje pomoc stypendialną dla młodzieży polonijnej studiującej w Polsce,  organizuje i fi-
nansuje system poświadczania znajomości języka polskiego, umożliwiający uzyskanie urzę-
dowego certyfikatu znajomości języka osobom polskiego pochodzenia. 
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
- działa na rzecz ochrony zasobów narodowej spuścizny kulturowej, które znajdują się poza 
granicami Polski, 
-  realizuje, w miarę możliwości, przy wsparciu placówek zagranicznych MSZ,  projekty utrwa-
lania polskiego dziedzictwa, 
- współpracuje przy realizacji tych projektów z instytucjami i organizacjami Polonii i polskich 
mniejszości narodowych, 
- promuje za granicą osiągnięcia współczesnej kultury polskiej, w tym także  przy udziale Po-
lonii oraz Polaków zamieszkałych poza krajem. 
 
Ministerstwo Gospodarki 
- Aktywizuje współpracę z polonijnymi organizacjami gospodarczymi i biznesowymi za po-
średnictwem sieci Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji działających w strukturach amba-
sad i konsulatów na całym świecie, 
- uwzględnia w swoich działaniach promocyjnych na międzynarodowych rynkach współpracę 
i zaangażowanie gospodarczych środowisk polonijnych i biznesu polonijnego, 
Współpracuje bezpośrednio lub poprzez PARP i PAIZ z polonijnymi izbami handlowymi i in-
nymi organizacjami gospodarczymi przy organizacji spotkań, seminariów i konferencji pro-
mujących inwestowanie w Polsce, 
- współpracuje ściśle bezpośrednio i za pośrednictwem konsuli honorowych przy organizacji 
imprez promujących Polskę i polską gospodarkę na międzynarodowych rynkach, 
- inicjuje współpracę polskich firm małych i średnich z działającymi na zagranicznych rynkach 
firmami polonijnymi i organizacjami biznesowymi. 
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
- wnioskuje do Ministerstwa Finansów, zgodnie z delegacją Ustawy o repatriacji, o urucho-
mienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa pod hasłem „Pomoc dla repatriantów” 
na zadania realizowane przez inne instytucje i agendy rządowe, 
- orzeka wysokość jednorazowej pomocy finansowej dla repatriantów w pierwszym okresie 
adaptacji. 
 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
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- realizuje zadania o charakterze sportowym i turystycznym dla Polonii i Polaków za granicą 
oraz w bezpośredniej współpracy ze środowiskami polonijnymi i polskimi wielu krajów, 
- wspomaga upowszechnianie sportu i turystyki polonijnej, 
- współorganizuje konferencje naukowe poświęcone turystyce polonijnej, 
- współpracuje z polonijnymi izbami turystycznymi. 
 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
- organizuje akcje ratowania, a także opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi i miej-
scami pamięci Polaków niemal na całym świecie, współpracując przy tym z licznymi środowi-
skami polonijnymi i polskimi, 
- prowadzi działania dokumentujące polskie dziedzictwo i polskie ślady za granicą, często 
przy pomocy organizacji i przedstawicieli polskich mniejszości narodowych. 

 
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Działa na rzecz pozytywnego obrazu Polski i Polaków poprzez: 

- podtrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi odpowiednikami Urzędu, 
-  organizowanie uroczystości za granicą z udziałem miejscowych władz i lokalnych społecz-
ności,  
- przyznawanie honorowych wyróżnień obcokrajowcom zasłużonym dla polskich środowisk 
kombatanckich, 
- upowszechnianie wiedzy o dokonaniach obywateli polskich w walkach z reżimami totalitar-
nymi. 
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REGULAMIN 
KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”  
 
1. Postanowienia wstępne 

1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „Ministrem” 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 885 i 938), oraz Zarządzenia Nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z 
dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania 
dotacji celowych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 8, poz. 54 oraz z 2013 r. poz. 17 i 29), 
zwanego dalej „zarządzeniem”. 

1.2. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o „Plan współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą w 2014 r.”. 

1.3. Ocenę złożonych wniosków projektowych przeprowadza Komisja Konkursowa, zwana 
dalej Komisją, powołana przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w drodze 
decyzji. 

2. Cel konkursu  
2.1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania 

publicznego zgodnie z następującymi założeniami:  

 

Numer 
zadania

Obszar 
terytorialny

Cel działań Dodatkowe warunki 

Wysokość 
dofinansowania 

pojedynczego 
projektu

Łączna kwota 
dofinansowania 

w 2014 r.

Łączna planowana 
kwota 

dofinansowania w 
2015 r.

1.1. Białoruś

Wsparcie dla szkół 
nauczających języka 
polskiego, w języku 
polskim i o Polsce

    Minimum     
100.000 PLN 

rocznie
1.300.000 PLN 1.300.000 PLN

1.2. Ukraina

Wsparcie dla szkół 
nauczających języka 
polskiego, w języku 
polskim i o Polsce

   Minimum     
100.000 PLN 

rocznie
2.700.000 PLN 2.800.000 PLN

1.3. Litwa

Wsparcie dla szkół 
nauczających języka 
polskiego, w języku 
polskim i o Polsce

   Minimum     
100.000 PLN 

rocznie
2.500.000 PLN 2.600.000 PLN

1.4. Wielka 
Brytania

Wsparcie dla szkół 
nauczających języka 
polskiego, w języku 
polskim i o Polsce

   Minimum     
100.000 PLN 

rocznie
4.200.000 PLN 4.300.000 PLN

1.5. Irlandia

Wsparcie dla szkół 
nauczających języka 
polskiego, w języku 
polskim i o Polsce

   Minimum     
100.000 PLN 

rocznie
500.000 PLN 500.000 PLN

1.6. Niemcy

Wsparcie dla szkół 
nauczających języka 
polskiego, w języku 
polskim i o Polsce

   Minimum     
100.000 PLN 

rocznie
300.000 PLN 300.000 PLN

Obszar tematyczny I: Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce

I. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty spełniające 
jednocześnie następujące kryteria:
1) są projektami modułowymi (dwuletnimi),
2) obejmują cały kraj i są adresowane do szkół polskich/polonijnych/ 
nauczających języka polskiego (nie dotyczy Szkolnych Punktów 
Konsultacyjnych, które są finansowane przez MEN) - dla każdego kraju 
zostanie wybrany jeden projekt,
3) służą podniesieniu jakości edukacji (bez doskonalenia metodycznego 
nauczycieli) oraz oferują jednolity system wsparcia bieżącego 
funkcjonowania szkół.
                                                                               
                                                                                                                                                               
II. Priorytetowy charakter ma udzielenie bezpośredniego wsparcia szkołom 
oraz podmiotom, które:                                                            
1) są zarejestrowane w bazie danych szkół prowadzonej przez ORPEG na 
stronie www.polska-szkola.pl (dla szkół uzupełniających),
2) prowadzą dokumentację merytoryczną obejmującą między innymi listę 
uczniów w podziale na grupy, frekwencję uczniów, czas pracy nauczycieli, 
realizowany program nauczania,
3) realizują programy nauczania obowiązujące w kraju zamieszkania lub  
uwzględniają ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla Szkolnych 
Punktów Konsultacyjnych, określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji 
kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,          
4) znajdują się poza granicami RP. 
                                                                                                                                                               
III. Bezpośrednie wsparcie finansowe dla:
1) szkół prowadzących ramowy (całotygodniowy) program nauczania może 
obejmować wyłącznie wydatki na pomoce metodyczne i materiały 
edukacyjne,  transport, a także nagrody dla nauczycieli,
2) społecznych szkół uzupełniających (w tym realizujących własne programy) 
może obejmować wyłącznie pomoce metodyczne i materiały edukacyjne, 
czynsze za wynajem lokali, w których prowadzona jest nauka, wynagrodzenie 
nauczycieli wraz z należnymi podatkami i świadczeniami, transport, 
ubezpieczenia, szkolenia w zakresie zarządzania instytucjami oświatowymi.

Preferowani będą oferenci posiadający doświadczenie w realizacji projektów 
polegających na finansowym wspieraniu szkół polonijnych na świecie.
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1.7. Cały świat  

Wsparcie dla szkół 
nauczających języka 
polskiego, w języku 
polskim i o Polsce

Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów. Nie mogą obejmować 
bieżącego finansowego wsparcia funkcjonowania poszczególnych szkół, np. 
wynagrodzenie nauczycieli, czynsz. Projekty mogą m.in. dotyczyć takich 
obszarów jak koła zainteresowań, edukacja przedszkolna w języku polskim, 
biblioteki, wsparcie logopedyczne.  
Preferowani będą oferenci współpracujący z partnerem polskim i/lub 
polonijnym działającym w obszarze merytorycznym projektu, a także  
posiadający doświadczenie w realizacji projektów wspierania finansowego 
szkół polonijnych na świecie.

   Minimum     
100.000 PLN 

rocznie 
700.000 PLN nie dotyczy

2.1. Litwa Wsparcie mediów 
polonijnych

Minimum 
100.000 PLN 

rocznie
2.600.000 PLN 2.600.000 PLN

2.2. Białoruś
Wsparcie mediów 

polonijnych

Minimum 
100.000 PLN 

rocznie
700.000 PLN 700.000 PLN

2.3. Ukraina Wsparcie mediów 
polonijnych

Minimum 
100.000 PLN 

rocznie
1.600.000 PLN 1.600.000 PLN

2.4. Rosja, Łotwa
Wsparcie mediów 

polonijnych

Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty służące podniesieniu 
jakości oraz zasięgu oddziaływania mediów.
Projekty mogą zakładać zarówno wsparcie bieżącej działalności mediów (np. 
druk, emisja, koszty redakcyjne), jak i działania mające służyć podniesieniu 
jakości i kręgu odbiorców (np. szkolenia dla redaktorów, współpracowników, 
tworzenie własnej sieci kolportażu, pozyskiwanie reklamodawców). 
Preferowane będą projekty wykorzystujące współczesne technologie w 
pracy mediów.

Minimum 
50.000 PLN 600.000 PLN nie dotyczy

2.5.

Cały świat z 
wyłączeniem 

Białorusi, 
Litwy, Łotwy, 

Rosji  i  
Ukrainy. 

Wsparcie mediów 
polonijnych

Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty spełniające łącznie 
następujące kryteria:
1) służą poprawie jakości mediów,
2) zwiększają zasięg oddziaływania mediów oraz poszerzają ich krąg 
odbiorców,
3) obejmują modernizację mediów poprzez wykorzystywanie nowych 
technologii elektronicznych.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów. Mogą zakładać wsparcie 
zarówno bieżącej działalności mediów (np. emisja, druk, koszty redakcyjne, 
etc.), jak i działania o charakterze modernizacyjnym (np. szkolenia i 
pozyskiwanie innych źródeł dofinansowania, m.in. reklamodawców i 
pomocy publicznej).
Preferowane będą projekty wykorzystujące współczesne technologie w 
pracy mediów.

Minimum 
100.000 PLN 1.000.000 PLN nie dotyczy

3.3. Czechy
Inwestycje w 

infrastrukturę szkolną i  
przedszkolną

Minimum 
100.000 PLN 1.000.000 PLN 1.000.000 PLN

3.4. Cały świat

Inwestycje w 
infrastrukturę Domów 

Polskich i  instytucji  
polonijnych

Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty spełniające jednocześnie 
następujące kryteria:
1) służą podniesieniu jakości pracy Domów Polskich i instytucji polonijnych,
2) zawierają listę proponowanych inwestycji ze wstępnymi kosztorysami.
Planowane jest przyznanie jednej dotacji na realizację całego zadania. 
Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami 
polonijnymi.   

Minimum 
100.000 PLN  4.000.000 PLN nie dotyczy

Obszar tematyczny II: Media polonijne

Obszar tematyczny III: Infrastruktura polonijna

Inwestycje w 
infrastrukturę szkolną

Minimum 
100.000 PLN 

3.800.000 PLN

Inwestycje w 
infrastrukturę szkolną

Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty spełniające jednocześnie 
następujące kryteria:
1) są projektami modułowymi (dwuletnimi),
2) obejmują cały kraj i są adresowane do szkół polskich/polonijnych (dla 
każdego kraju zostanie wybrany jeden projekt),
3) służą podniesieniu jakości edukacji w szkołach polskich/polonijnych,
4) zawierają listę proponowanych inwestycji ze wstępnymi kosztorysami.     
Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami 
polonijnymi.

Minimum 
100.000 PLN

3.800.000 PLN

3.1. Ukraina

Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty spełniające jednocześnie 
następujące kryteria:
1) są projektami modułowymi (dwuletnimi), które obejmują cały kraj (dla 
każdego kraju zostanie wybrany jeden projekt),
2) służą poprawie jakości oraz zwiększeniu zasięgu oddziaływania mediów.
Projekty mogą zakładać zarówno wsparcie bieżącej działalności mediów (np. 
druk, emisja, koszty redakcyjne), jak i działania mające służyć podniesieniu 
jakości (np. szkolenia dla redaktorów, współpracowników, tworzenie 
własnej sieci kolportażu, pozyskiwanie reklamodawców). 
Preferowane będą projekty wykorzystujące współczesne technologie w 
pracy mediów.

700.000 PLN 700.000 PLN

3.2. Litwa
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4.1. Cały świat

Wzmacnianie i  
aktywizacja środowisk 

polskich w krajach 
zamieszkania

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które:
1) służą wzmocnieniu i aktywizacji środowisk polskich w krajach 
zamieszkania,
2) dotyczą m.in. obszarów takich, jak: wspieranie modernizacji oraz 
skuteczności działania organizacji, programy stypendialne w krajach 
zamieszkania, promocja wiedzy o Polsce, polskiej kultury i historii, 
pielęgnowanie dziedzictwa polskiego, upowszechnianie wśród mniejszości 
polskiej oraz innych grup polskich wiedzy w zakresie przysługujących im 
praw oraz pomocy w ich egzekwowaniu.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów. Preferowani będą 
wnioskodawcy posiadający doświadczenie (własne lub partnerów) w 
obszarze merytorycznym i geograficznym projektu.
Preferowane będą projekty: 
a) jednorodne tematycznie,
b) realizowane w partnerstwie z podmiotem/ podmiotami polonijnymi.

Minimum 
100.000 PLN 17.400.000 PLN nie dotyczy

4.2.

Państwa UE, 
Szwajcaria, 
Norwegia, 
Islandia

Wzmacnianie i  
aktywizacja środowisk 

polskich w krajach 
zamieszkania

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które:
1) realizowane są w formie regrantingu (czyli przyznania dotacji jednemu 
podmiotowi, który w drodze własnego konkursu rozdzieli granty o wartości 
do 50.000 zł innym polskim organizacjom pożytku publicznego - szczegółowy 
opis w pkt. 5 Regulaminu konkursu),
2) obejmują takie obszary, jak: wspieranie modernizacji oraz skuteczności 
działania organizacji, promocję polskiej kultury, pielęgnowanie dziedzictwa 
polskiego, upowszechnianie wśród mniejszości polskiej oraz innych grup 
polskich wiedzy w zakresie przysługujących im praw oraz pomocy w ich 
egzekwowaniu.                                                                                                                               
Preferowani będą wnioskodawcy posiadający doświadczenie w realizacji 
projektów regrantingowych ze środków publicznych. Planowane jest 
przyznanie jednej dotacji na regranting. 

300.000 PLN 300.000 PLN nie dotyczy

5.1. Cały świat
Wzmacnianie więzi i  
kontaktów z Polską 

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które:                                                                
1) służą wzmacnianiu więzi i kontaktów z Polską,
2) budują trwałe więzi horyzontalne między Polonią i Polakami za granicą a 
Polakami w ojczyźnie,
3) prowadzą do długofalowej współpracy naukowej, gospodarczej, 
międzyregionalnej, środowisk naukowych, instytucji edukacyjnych, 
młodzieży.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów. Preferowane będą 
projekty które: 
1) są jednorodne tematycznie,
2) są realizowane w partnerstwie z polskimi i/lub polonijnymi organizacjami 
mającymi doświadczenie w merytorycznym obszarze projektu,
3) są skierowane do środowisk potencjalnej reemigracji.

Minimum 
100.000 PLN 5.600.000 PLN nie dotyczy

5.2. Cały świat
Wzmacnianie więzi i  
kontaktów z Polską 

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące organizacji obozów i 
kolonii o charakterze edukacyjnym w Polsce dla dzieci i młodzieży 
polonijnej,  mające na celu pogłębianie ich wiedzy o Polsce oraz 
doskonalenie języka polskiego w praktyce.
Projekty mogą dotyczyć jednego lub więcej krajów. Preferowane będą 
projekty zapewniające integrację dzieci i młodzieży polonijnej z dziećmi i 
młodzieżą z kraju.  

Minimum 
100.000 PLN 7.500.000 PLN nie dotyczy

5.3.

Białoruś, 
Ukraina, 

Litwa, Rosja, 
Kazachstan, 
Uzbekistan

Wzmacnianie więzi i  
kontaktów z Polską 

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które:                                                                
1) realizowane są w formie regrantingu (czyli przyznania dotacji jednemu 
podmiotowi, który w drodze własnego konkursu rozdzieli granty o wartości 
do 50.000 zł innym organizacjom pożytku publicznego - szczegółowy opis w 
pkt. 5 Regulaminu konkursu),
2) obejmują takie obszary jak podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowania 
Polską poprzez poszerzanie dostępu do nowoczesnej, rzetelnej i ciekawej 
informacji o Polsce, w szczególności dotyczącej aktualnych warunków życia, 
pracy i nauki.                                                                                                                                    
Preferowani będą wnioskodawcy posiadający doświadczenie w realizacji 
projektów regrantingowych ze środków publicznych. Planowane jest 
przyznanie jednej dotacji na regranting.

300.000 PLN 300.000 PLN nie dotyczy

Obszar tematyczny IV: Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania (z wyłączeniem mediów i nauczania języka polskiego i po polsku)

Obszar tematyczny V: Więzi i kontakty z Polską
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2.2. Jedna oferta nie może dotyczyć więcej niż jednego zadania wymienionego w pkt. 2.1. 
2.3. W ramach jednego zadania można złożyć wyłącznie jedną ofertę. Powyższe 

ograniczenie nie dotyczy zadań 4.1. oraz 5.1.  
2.4. Każdy podmiot może złożyć nie więcej niż trzy oferty modułowe w ramach jednego 

obszaru tematycznego. 
2.5. Niespełnienie warunków określonych w punktach 2.2., 2.3. i 2.4. skutkować będzie 

odrzuceniem ofert.  
2.6. Tabela w pkt. 2.1. zawiera dla każdego zadania minimalną wartość dofinansowania 

pojedynczego projektu (z wyłączeniem zadań 4.2. i 5.3., dla których określono 
maksymalną wysokość dofinansowania pojedynczego projektu) oraz łączne 
maksymalne kwoty dofinansowania w latach 2014 i 2015 (dla projektów modułowych), 
jak również dodatkowe warunki dla oferentów. 

2.7. Każdy projekt musi stanowić zamkniętą i spójną całość z określonymi rezultatami  
(konkretnymi i weryfikowalnymi), które zostaną osiągnięte w terminie realizacji 
projektu, czyli najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., a w przypadku drugiego modułu 
projektów, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie oraz wymagania wobec oferentów 

3.1. O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się: 
3.1.1. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe 
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy: 

3.1.1.1. fundacje, 
3.1.1.2. stowarzyszenia, 
3.1.1.3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
3.1.1.4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
3.1.1.5. spółdzielnie socjalne,  
3.1.1.6.  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), 
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 
podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy  
i pracowników. 

3.2. O przyznanie dofinansowania w konkursie zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 
938 ) mogą ubiegać się również: 

3.2.1. niepubliczne szkoły wyższe,  

3.2.2. publiczne szkoły wyższe
1
, 

                                                   
1
 W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) 
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3.2.3. instytuty badawcze
2
, 

3.2.4. Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne, 

3.2.5. jednostki samorządu terytorialnego
3
. 

3.3. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się również izby gospodarcze, które nie 
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników4. 

3.4. Podmioty ubiegające się o dotację powinny być utworzone/zarejestrowane nie później 
niż 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu.  

3.5. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez oferenta doświadczenia 
we współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz posiadanie doświadczenia w 
gospodarowaniu środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 50 tys. złotych w 
skali wybranego roku kalendarzowego w latach 2010-2013.  

3.6. Dotacje celowe nie mogą być przyznane podmiotom, w których pracownicy 
Ministerstwa lub placówek zagranicznych pełnią funkcje w organach zarządzających lub 
organach kontroli lub nadzoru, chyba, że zostali skierowani do pełnienia tych funkcji 
przez Ministra Spraw Zagranicznych lub pełnią te funkcje w podmiocie należącym do 
sektora finansów publicznych albo w fundacji, w której fundatorem jest Skarb Państwa. 

3.7. W konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty, które na dzień zakończenia naboru 
wniosków projektowych nie przedstawiły wymaganego przed tym terminem rozliczenia 
wcześniejszych dotacji, nie dokonały wymaganego zwrotu niewykorzystanej części 
dotacji, nie dokonały wymaganego zwrotu dotacji lub jej części wykorzystanej 
niezgodnie z warunkami umowy, niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości i co do których, z przyczyn leżących po ich stronie, nie 
zakończono kontroli rozliczenia dotacji. 

3.8. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, w których osoby, wobec których 
orzeczono zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
pełnią funkcje w organach zarządzających bądź zostały upoważnione do podpisania 
umowy dotacji lub jej rozliczenia. 

3.9. W konkursie nie mogą brać udziału fundacje, które w dwóch okresach 
sprawozdawczych poprzedzających to postępowanie w sposób uporczywy nie 
dopełniają obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz 203, z późn. zm.). 

 

4. Projekty modułowe – finansowanie z dotacji MSZ w latach 2014-2015 

4.1. Dla zadań 1.1.-1.6., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3. określonych w tabeli w pkt. 2.1. można zgłosić do 
dofinansowania wyłącznie projekt modułowy, tj. jeden całościowy projekt, którego 
realizacja podzielona jest na dwa lata.  

4.2. Wartość poszczególnych modułów nie może przekroczyć kwot określonych na dany rok 
w tabeli w pkt. 2.1. 

4.3. W wyniku rozstrzygniętego konkursu projekt uzyska dofinansowanie na realizację 
pierwszego modułu na podstawie umowy dotacji zawartej w roku budżetowym 2014. 

                                                   
2
 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)   

3
 Wrozumieniu ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i 645), ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tDz.U. z 2013 r., poz. 595 i 645), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 i 645) 
4
 W rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) 
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4.4. Drugi moduł realizowany będzie na podstawie umowy dotacji zawartej w roku 
budżetowym 2015 po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

4.4.1. prawidłowej, terminowej i zgodnej z zapisami umowy dotacji realizacji 
pierwszego modułu projektu w roku 2014; 

4.4.2. złożenia w terminie wymaganym umową dotacji sprawozdania końcowego z 
realizacji pierwszego modułu projektu oraz terminowego zwrotu 
niewykorzystanych środków dotacji i dokonania innych wymaganych umową 
zwrotów środków; 

4.4.3. zagwarantowaniu w ustawie budżetowej na rok 2015 odpowiednich środków 
finansowych na wspieranie Polonii i Polaków za granicą. 

 

5. Regranting  

5.1. Projekty dotyczące zadań 4.2. i 5.3. opisanych w tabeli w pkt. 2.1. zostaną 
przeprowadzone w formule regrantingu polegającej na przyznaniu dotacji jednemu 
podmiotowi, który w drodze konkursu rozdzieli granty o wartości do 50 tys. zł. 
pomiędzy inne polskie organizacje pożytku publicznego. 

5.2. Do oferty dotyczącej projektów regrantingowych należy dołączyć dokumenty 
przedstawiające szczegółową koncepcję regrantingu wraz z propozycją procedury 
zgłaszania wniosków i selekcji projektów, propozycję wysokości grantów, jak również 
przedstawić planowany sposób informowania o konkursie i jego zasadach wśród 
organizacji potencjalnie zainteresowanych, z uwzględnieniem pkt 5.1.  

5.3. Do oferty należy dołączyć informację o wysokości kwot zaplanowanych na granty oraz 
na działania związane z obsługą projektu i działaniami informacyjnymi. 

5.4. Podmioty które otrzymają dotację na działania 4.2. i 5.3. będą miały obowiązek: 
5.4.1. określić w uzgodnieniu z MSZ oraz podać do wiadomości publicznej ogólne 

kryteria składania i selekcji wniosków projektowych, a także ogłosić konkurs 
regrantingowy; 

5.4.2.  przeprowadzić kampanię informacyjną na temat konkursu regrantingowego; 
5.4.3.  przeprowadzić komponent informacyjno-doradczy (obejmujący aspekty 

merytoryczne i techniczne) adresowany do organizacji zainteresowanych 
przedmiotem zadań 4.2. i 5.3., a nieposiadających dużego doświadczenia w 
tej dziedzinie, mający na celu przygotowanie ich do złożenia wniosku 
projektowego w konkursie oraz zapewnić stałe doradztwo podczas jego 
realizacji; 

5.4.4. przeprowadzić nabór i rejestrację wniosków projektowych; 
5.4.5.  zaproponować skład Komisji selekcyjnej i przedłożyć do akceptacji MSZ; 
5.4.6. przewodniczyć pracom Komisji selekcyjnej i przekazać wyniki jej prac do MSZ 

w celu ich zatwierdzenia; 
5.4.7. zamieścić na swojej stronie internetowej, w specjalnie wyodrębnionej sekcji, 

informacje o wynikach konkursu regrantingowego i realizacji projektów, 
które uzyskały granty, w tym elektronicznych wersji publikacji i materiałów 
opracowanych przez dotowanych w ramach grantu (o ile takie powstały); 

5.4.8. podpisać stosowne umowy z podmiotami realizującymi projekty, 
wyłonionymi w drodze konkursu regrantingowego, które będą zawierały 
zapisy dotyczące stosowania zasad licencji Creative Commons Uznanie 
autorstwa 3.0 Polska zgodnie z pkt. 12.5. Regulaminu; 

5.4.9. przygotować i zrealizować plan monitoringu i ewaluacji projektów; 
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5.4.10. prowadzić skuteczne systemy płatności, monitorowania finansowego  
i księgowości.  

5.5. Wymagania, które muszą spełnić wnioski o przyznanie grantu składane do podmiotu 
wskazanego w pkt. 5.1.: 

 5.5.1. granty mogą być przyznane jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 3.1.; 
 5.5.2.  projekty muszą służyć celom zadań 4.2. i 5.3.; 

5.5.3. granty nie mogą być przyznane na projekty lub ich elementy zakładające 
przeprowadzenie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących  
i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub 
samorządowych. 

5.6. Osoby pełniące funkcje w organach zarządzających lub organach kontroli i nadzoru 
oraz pracownicy wnioskodawcy, a także osoby im najbliższe, nie mogą uczestniczyć w 
procedurze wnioskowania o granty oraz wykonywać innych zajęć zarobkowych na 
rzecz podmiotu, z którym zawarto umowę o przyznanie grantu ani być członkami 
organów zarządzających, kontroli lub nadzoru podmiotów, z którymi zawarto taką 
umowę.   

    
6. Finansowanie projektów 

6.1. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie 
będą pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2014 „Współpraca  
z Polonią i Polakami za granicą”, zwanej dalej „rezerwą celową”, a także ze środków 
Resortu Spraw Zagranicznych w ramach części budżetu 45 – Sprawy Zagraniczne. 

6.2. Maksymalna łączna kwota środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego w 2014 r. wynosi 59 300 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów 
trzysta tysięcy złotych).  

6.3. Dla projektów określonych w pkt. 1.1.-1.6., 2.1.-2.3., 3.1.-3.3. drugi moduł projektu 
będzie finansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2015 i/lub ze 
środków budżetowych MSZ po spełnieniu przez oferenta warunków, o których mowa 
w pkt. 4.4. Regulaminu.    

6.4. Dofinansowanie będzie miało formę wsparcia realizacji zadania publicznego i zostanie 
przekazane na podstawie umowy dotacji. 

6.5. Ze środków MSZ sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji 
zadania publicznego.  

6.6. Komisja ma prawo uznać za celowe przyznanie środków na dofinansowanie projektu w 
wysokości odpowiadającej całości lub części wnioskowanej kwoty. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach Komisja może zaproponować zwiększenie 
dofinansowania. 

6.7. W przypadku zwiększenia lub zredukowania wnioskowanej kwoty środków na 
dofinansowanie projektu, Komisja może wskazać pozycje budżetu projektu, których 
dotyczy zwiększenie lub redukcja. 

6.8. W przypadku nierekomendowania przez Komisję jakiegokolwiek elementu projektu 
wykazanego jako wkład własny, oferent będzie zobowiązany do uzupełnienia wkładu 
własnego do poziomu wymaganego w pkt. 6.13. Regulaminu. 

6.9. Wnioskowana kwota dotacji na poszczególne zadania musi mieścić się w przedziałach 
określonych dla poszczególnych zadań w tabeli w pkt. 2.1. Regulaminu.  

6.10. Komisja konkursowa ma prawo zmienić wysokość określonych w tabeli w pkt. 2.1. 
Regulaminu kwot przeznaczonych na zadania realizowane w ramach obszarów 
tematycznych. 
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6.11. Rekomendując dofinansowanie oferty Komisja ma prawo do zlecenia modyfikacji 
zakresu działań opisanych w ofercie i/lub budżetu projektu. 

6.12. Przed podpisaniem umowy dotacji w uzasadnionych przypadkach Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych może zlecić oferentowi korektę budżetu oraz zakresu projektu. 

6.13. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 5% 
całkowitej wartości projektu. W projektach modułowych należy zapewnić wkład 
własny co najmniej w tej wysokości dla każdego z modułów odrębnie.  

6.14. Na wkład własny oferenta mogą składać się środki finansowe własne, środki finansowe 
pochodzące z innych źródeł, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz 
innych niż MSZ źródeł publicznych i niepublicznych, jak również wkład osobowy i 
rzeczowy.  

6.15. Koszty administracyjne projektu nie mogą przekroczyć 10% jego wartości. 
6.16. W ramach realizacji projektu Zleceniobiorca może pokrywać ze środków dotacji oraz 

wkładu własnego koszty spełniające poniższe kryteria: 
6.16.1. wykorzystane w terminach, o których mowa w pkt. 7.3-7.4. oraz związane z 

działaniami przewidzianymi do realizacji w terminach, o których mowa w pkt. 
7.1-7.2., z uwzględnieniem terminów wskazanych w umowie dotacji; 

6.16.2. niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów; 
6.16.3. spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności 

osiągania wysokiej jakości za daną cenę; 
6.16.4. identyfikowalne i weryfikowalne, a zwłaszcza zarejestrowane w zapisach 

księgowych oferenta/ów i określone zgodnie z zasadami rachunkowości; 
6.16.5. spełniające wymogi mającego zastosowanie prawa podatkowego  

i zabezpieczeń społecznych; 
6.16.6. udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod 

względem rzeczowym i finansowym. 
6.17. Szczegółowe zasady kwalifikowania kosztów projektu określone są w Istotnych 

Postanowieniach Umowy Dotacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 
7. Terminy finansowania projektów 

7.1. Realizacja projektu objętego finansowaniem w roku 2014 może się rozpocząć 
najwcześniej 01.01.2014 i musi się zakończyć nie później niż do dnia 31.12.2014. 

7.2  Termin realizacji projektu w zakresie drugiego modułu projektu modułowego objętego 
finansowaniem w roku 2015: realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej od 
dnia 01.01.2015 i zakończyć nie później niż do dnia 31.12.2015. 

7.3  Termin wykorzystania dotacji oraz wykorzystania wkładu własnego przeznaczonego na 
realizację projektu w roku 2014 może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.01.2014 i musi 
zakończyć się do 15/30 dni od daty zakończenia realizacji projektu wskazanej w ofercie 
(termin 30-dniowy odnosi się tylko do projektów realizowanych za granicą), jednak nie 
później niż do 31.12.2014, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.5. oraz 7.6. 

7.4 Termin wykorzystania dotacji oraz wykorzystania wkładu własnego przeznaczonego na 
realizację drugiego modułu projektu modułowego może rozpocząć się nie wcześniej niż 
01.01.2015 i musi zakończyć się do 15/30 dni od daty zakończenia realizacji projektu 
wskazanej w ofercie (termin 30-dniowy odnosi się tylko do projektów realizowanych za 
granicą), jednak nie później niż do 31.12.2015, z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o 
których mowa w pkt. 4.4, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.6. 
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7.5.  Koszty poniesione przez oferenta w terminie od 1 stycznia 2014 r. do dnia ogłoszenia 
wyników konkursu będą kwalifikowane tylko w przypadku uzyskania dofinansowania i 
zawarcia umowy dotacji.  

7.6.  W przypadku niepodpisania umowy dotacji z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, 
MSZ nie refunduje żadnych poniesionych przez oferenta kosztów. 

 

8. Formy realizacji projektów: oferta wspólna/partnerstwo 

8.1.  Oferta wspólna. Dwa lub więcej podmiotów, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu, 
działających wspólnie, mogą złożyć wniosek wspólny (ofertę wspólną) w rozumieniu i 
na zasadach określonych w art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z 
późn. zm.), pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z zasadami określonymi w 
ich dokumentach statutowych. 

8.2. W przypadku składania oferty wspólnej należy wskazać w niej jeden podmiot będący 
koordynatorem projektu i dołączyć do oferty pisemną umowę/porozumienie 
określającą zasady współpracy podczas realizacji projektu.   

8.3. Podmioty składające ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za zobowiązania 
wynikające z podpisanej umowy dotacji.  

8.4. W przypadku złożenia oferty wspólnej opisanej w pkt. 8.1. wlicza się ją do limitu ofert 
każdego podmiotu składającego ofertę. 

8.5. Partnerstwo. Podmiot składający ofertę może powierzyć realizację części zadań  
w projekcie partnerowi/partnerom krajowym lub zagranicznym wskazanym w ofercie 
w zakresie i na zasadach tam określonych. Do oferty musi być dołączony list 
intencyjny potwierdzający gotowość partnera/-ów do nawiązania partnerstwa. W 
ofercie należy zawrzeć informację na temat sposobu wyłonienia partnera (np. w 
drodze otwartego konkursu). 

8.6. Jeżeli oferent zakłada przekazywanie partnerowi środków finansowych na 
poszczególne działania projektowe partnera, do umowy dotacji musi zostać 
dołączona umowa partnerska jednoznacznie określająca zasady i warunki współpracy 
oferenta z partnerem (w szczególności: cel partnerstwa, zadania i obowiązki stron, 
zakres i zasady finansowania projektu oraz zasady podejmowania decyzji  
w partnerstwie).  

8.7. Nie ma ograniczeń co do liczby partnerów uczestniczących w realizacji danego 
projektu. Partnerzy powinni mieć realny udział w planowaniu i realizacji projektu. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach partnerem w projekcie może być organizacja 
niezarejestrowana lub nieformalna grupa osób. 

8.8. Zaangażowanie partnera w projekt ma charakter niedochodowy – partner projektu 
nie może czerpać zysków z uczestnictwa w projekcie, co oznacza, że dofinansowaniu 
mogą podlegać jedynie rzetelnie obliczone niezbędne koszty udziału partnera  
w przedsięwzięciu.    
 

9. Wymogi wobec ofert  
9.1. Każda oferta musi dotyczyć jednego konkretnie wskazanego zadania spośród zadań 

wymienionych w pkt. 2.1. Regulaminu. 
9.2. Oferty muszą być złożone w języku polskim na aktualnym wzorze stanowiącym 

załącznik do Regulaminu konkursu (wymóg dotyczy także kosztorysu).  
9.3. W przypadku złożenia oferty wspólnej należy dołączyć dokumenty, o których mowa  

w pkt. 9.4. dla każdego z oferentów oddzielnie.  
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9.4. Obowiązkowe załączniki do oferty stanowią:  
9.4.1. dokumenty potwierdzające status oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących;  
9.4.2. kosztorys projektu w trzech arkuszach zawierający kalkulację kosztów (wg 

wzoru stanowiącego załącznik do oferty); 
9.4.3. poświadczony za zgodność z oryginałem list intencyjny od partnerów 

wskazanych w ofercie (jeśli dotyczy); 
9.4.4. w przypadku innego sposobu reprezentacji niż wynikający z KRS lub innego 

właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w 
imieniu oferenta (-ów) – oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem;  

9.4.5. w przypadku oferty wspólnej oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem umowy/porozumienia wskazanej w pkt. 8.2.; 

9.4.6. w przypadku projektu modułowego do oferty należy dołączyć drugi kosztorys 
projektu w trzech arkuszach zawierający kalkulację kosztów zaplanowanych na 
rok 2015; 

9.4.7. w przypadku projektu regrantingowego do oferty należy dołączyć dokumenty 
zawierające informacje określone w pkt. 5 Regulaminu.     

9.5. Oferta (w dwóch egzemplarzach: oryginał i kopia) oraz kosztorys (każdy z trzech 
arkuszy) muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu/podmiotów uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

9.6. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską 
na adres:  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 

al. J. Ch. Szucha 23 
00-580 Warszawa 

Z dopiskiem na kopercie: 
„Konkurs - Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.” 

 
lub złożyć na Dzienniku Podawczym MSZ znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21 
(wejście od ul. Litewskiej) do dnia 6 grudnia 2013 r. w godzinach 9.00-12.00 oraz 
12.30-15.30.  
Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  

9.7. Każdy egzemplarz oferty (oryginał i kopia) wraz załącznikami należy spiąć osobno. 
Należy wyraźnie zaznaczyć, który egzemplarz jest oryginałem, a który kopią. 

9.8. Dokumenty dotyczące jednej oferty (oryginał i kopia) powinny być umieszczone w 
osobnej kopercie z zaznaczeniem na kopercie: nazwy oferenta, nazwy projektu, a także 
obszaru tematycznego oraz numeru i nazwy zadania, zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu. 

 
10. Sposób i kryteria oceny ofert 

10.1. Złożone oferty będą podlegać ocenie Komisji z zastrzeżeniem pkt. 10.2. Regulaminu. 
10.2. Nie podlegają ocenie Komisji oferty, które wpłynęły do MSZ po terminie wskazanym  

w pkt. 9.6. lub złożone ponad limity określone w pkt. 2.2., 2.3. i 2.4.    
10.3. Ocena złożonych ofert następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie, a także celami i wymaganiami określonymi  
w Regulaminie konkursu.  

10.4. Oferty oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym. 
10.5. Oferty ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegają odrzuceniu bez ich 

oceny merytorycznej. Lista oferentów, których wnioski zostały odrzucone zostanie 
zamieszczona wraz z wynikami konkursu, w sposób, o którym mowa w pkt. 11.4. 
Regulaminu. 

10.6. Przy ocenie oferty pod względem formalnym Komisja bierze pod uwagę następujące 
kryteria: 
10.6.1. czy podmiot jest utworzony/zarejestrowany nie później niż 12 m-cy przed 

ogłoszeniem konkursu;  
10.6.2. czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do ubiegania się  

o dofinansowanie na podstawie pkt. 3 Regulaminu; 
10.6.3. czy oferta i arkusze kosztorysu przygotowane są na aktualnych wzorach 

obowiązujących w Konkursie i czy są podpisane w sposób umożliwiający 
weryfikację umocowania osób podpisujących; 

10.6.4. czy oferta zawiera obowiązkowe załączniki wskazane w pkt. 9.4. Regulaminu;  
10.6.5. czy kwota kosztów administracyjnych nie przekracza 10% całkowitej wartości 

projektu; 
10.6.6. czy wnioskowana kwota dotacji  wskazana w formularzu oferty i w budżecie 

mieści się w limitach określonych dla poszczególnych zadań określonych w 
pkt. 2.1. Regulaminu;  

10.6.7. czy zadeklarowana wysokość wkładu własnego wskazana w formularzu oferty 
i w budżecie spełnia wymagania określone w pkt. 6.13. Regulaminu. 
 

10.7. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w pkt. 10.6. nie będą 
podlegały procedurze uzupełnień.  

10.8. Przy ocenie merytorycznej oferty Komisja zastosuje kryteria: adekwatność, 
efektywność i skuteczność oraz współpraca z MSZ. Przy ocenie będą stosowane 
następujące wagi:  
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Zgodność projektu z priorytetowymi celami oraz obszarami określonymi w „Planie 
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 roku”, jak również obszarami 
tematycznymi i terytorialnymi zawartymi w pkt. 2.1. niniejszego Regulaminu.   

TAK/NIE 

Stopień uzasadnienia potrzeby realizacji projektu w odniesieniu do potrzeb Polonii  
i Polaków w kontekście uwarunkowań społeczno-kulturowych oraz polityczno-
ekonomicznych w danym obszarze tematycznym i terytorialnym. 

45% Dobór konkretnych i możliwych do osiągnięcia celów, efektów i rezultatów projektu, 
a także odpowiedni dobór wskaźników jakościowych i/lub ilościowych. 

Adekwatny dobór proponowanych działań do założonych rezultatów w ramach 
poszczególnych zadań określonych w punkcie 2.1. Regulaminu.  
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Prawidłowy i wyczerpujący dobór beneficjentów, uwzględniający zarówno ich 
potrzeby, stworzenie równości szans, jak i dodatkowe warunki wskazane w punkcie 
2.1. Regulaminu.  
Wpływ efektów uzyskanych w wyniku realizacji projektu na osiągnięcie trwałej 
zmiany, a także utrzymanie efektów po zakończeniu działań oraz potencjał do 
generowania tzw. efektu multiplikacji.   
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Możliwość osiągnięcia założonych celów, efektów i rezultatów poprzez realizację 
proponowanych działań i metod projektowych, a także efektywne zaplanowanie 
działań w harmonogramie oraz uwzględnienie czynników zewnętrznych. 

45% 

Stosunek kosztów do planowanych celów bezpośrednich, uzasadnienie 
poszczególnych pozycji kosztowych i ich wysokości, rzetelna wycena wkładu 
własnego. 
Doświadczenie oferenta we współpracy z Polonią i Polakami za granicą, w tym 
doświadczenia w konkretnym obszarze merytorycznym i geograficznym projektu. W 
wypadku projektów oświatowych ocena doświadczenia we wspieraniu szkół 
polonijnych na świecie. 
Doświadczenie oferenta w gospodarowaniu środkami finansowymi w kwocie nie 
mniejszej niż 50 tys. złotych, w skali wybranego roku w latach 2010-2013. W 
przypadku projektów regrantingowych ocena doświadczenia w realizacji projektów 
regrantingowych ze środków publicznych. 
Kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt (po stronie oferenta i partnera/ów), w 
tym adekwatność zaproponowanej struktury zarządzania projektem do zakładanych 
celów, efektów i rezultatów projektu oraz własnych możliwości. 
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Ocena współpracy wnioskodawcy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w latach 
2012-2013 pod względem poprawności i terminowości przedkładania rozliczeń z 
udzielonych przez MSZ dotacji, a także rzetelności w informowaniu o źródle 
finansowania projektów oraz stosowania znaku graficznego MSZ.  

10% 

 
10.9. Ocena Komisji dokonywana jest w oparciu o oceny minimum dwóch członków 

Komisji. Oceny te mogą być poprzedzone opiniami ekspertów zewnętrznych Komisji 
oraz opiniami właściwej miejscowo polskiej placówki zagranicznej. 

10.10.Maksymalna łączna ocena punktowa oferty wynosi 100 punktów.  
10.11. Komisja konkursowa nie omawia na posiedzeniu i nie rekomenduje do 

dofinansowania ofert:  
10.11.1. dla których średnia arytmetyczna dwóch ocen członków Komisji jest 
mniejsza niż 60% możliwej do przyznania przez nich oceny, czyli mniejsza niż 
27 punktów, 
10.11.2. które złożone zostały przez podmioty nieposiadające doświadczenia 
określonego w pkt. 3.5. Regulaminu, 
10.1.3. które nie są zgodne z priorytetami i celami przewidzianymi w „Planie 
współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.” oraz działaniami 
opisanymi w pkt. 2.1. Regulaminu,  

10.12.Komisja zastrzega sobie prawo do nierekomendowania projektu do dofinansowania 
na podstawie negatywnej opinii właściwej miejscowo polskiej placówki zagranicznej.  
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10.13.Komisja rekomenduje do dofinansowania projekty, które otrzymają minimum 60% 
maksymalnej oceny, o której mowa w punkcie 10.10. i mieszczą się w limicie środków 
przewidzianym dla danego zadania w pkt. 2.1. Regulaminu.   

10.14.Projekty, które otrzymały minimum 60% maksymalnej oceny, o której mowa w pkt. 
10.10, ale nie zostały rekomendowane do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie 
limitu środków przeznaczonych na sfinansowanie danego działania, umieszczane są 
na liście rezerwowej. 

10.15.Lista rezerwowa oferentów traci ważność dnia 31 sierpnia 2014 roku. 
10.16. Decyzja MSZ o udzieleniu bądź odmowie udzielenia dofinansowania nie jest decyzją 

administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 
jest ostateczna i nie  przysługuje od niej odwołanie. Każdy oferent w terminie 30 dni 
od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub 
odrzucenia oferty.  

 
11. Sposób informowania o przeprowadzeniu konkursu 

11.1. Ogłoszenie o konkursie jest umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MSZ,  
w siedzibie MSZ, oraz na stronie internetowej www.msz.gov.pl.  

11.2. Informacja o konkursie, sposobie udostępnienia oferty i wzorów innych dokumentów 
niezbędnych do złożenia oferty są opublikowane na stronie internetowej 
www.msz.gov.pl.  

11.3. Po ogłoszeniu Konkursu zorganizowane zostaną dwa spotkania informacyjne, na 
których przedstawicielom organizacji zainteresowanych udziałem w Konkursie 
przedstawione zostaną wymagania konkursowe i najważniejsze zagadnienia związane z 
przygotowaniem oferty konkursowej. 

11.4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do dnia 17 lutego 2014 r. w Biuletynie 
Informacji Publicznej MSZ, na stronie internetowej www.msz.gov.pl, oraz w siedzibie 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z zastrzeżeniem prawa MSZ do zmiany terminu 
ogłoszenia wyników konkursu.  

11.5. Podmioty, których projekty zostały zaakceptowane do realizacji i przyznania dotacji, 
zostaną pisemnie poinformowane o przyznanej liczbie punktów i wysokości przyznanej 
dotacji w ciągu 14 dni od zamieszczenia ogłoszenia o wynikach konkursu. 

11.6. Po upływie terminu zgłaszania ofert, MSZ zastrzega sobie prawo opublikowania na 
stronie internetowej www.msz.gov.pl listy zawierającej nazwę oferenta, tytuł projektu, 
wnioskowaną kwotę dotacji, a także obszar tematyczny i terytorialny złożonego 
projektu. 

 
12. Postanowienia końcowe 

12.1. MSZ zastrzega sobie prawo do dokonania zmian limitów środków finansowych na 
poszczególne zadania określonych w pkt. 2.1.  

12.2. Z podmiotami, którym przyznano dotację zostaną podpisane umowy dotacji. 
Podpisanie umów nastąpi po uruchomieniu przez Ministerstwo Finansów środków z 
rezerwy celowej.   

12.3. W przypadku nieotrzymania przez MSZ środków finansowych w postaci rezerwy 
celowej lub otrzymania ich w wysokości innej niż planowana w ustawie budżetowej na 
rok 2014, MSZ zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2014 r.”. 

12.4. MSZ zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji zapisów Istotnych Postanowień 
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Umowy Dotacji.  
12.5. Oferenci, którzy otrzymają dofinansowanie projektu będą zobowiązani do 

udostępnienia wyników projektu, mających cechy utworu na zasadach licencji Creative 
Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, aby licencjonowany utwór mógł być 
kopiowany, rozpowszechniany, odtwarzany i wykonywany, a także aby można było 
tworzyć utwory zależne

5
.  

12.6. W ciągu 30 dni od zakończenia realizacji projektu, na który podmiot otrzymał 
dofinansowanie, lecz nie później niż do 30 stycznia 2015 roku, wnioskodawca ma 
obowiązek złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu. W przypadku 
realizacji projektu modułowego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu, termin na 
złożenie sprawozdania końcowego z realizacji drugiego modułu w roku 2015 wynosi 30 
dni od zakończenia realizacji tego projektu, na który podmiot otrzymał dotację, lecz nie 
później niż do 30 stycznia 2016 roku. 

12.7. Podmioty, które otrzymają dotację, a także bezpośredni beneficjenci dotacji, są 
zobowiązani do informowania o źródle pochodzenia funduszy na zasadach określonych 
w umowie dotacji.  

12.8. Podmioty realizujące projekty są zobowiązane do bieżącego informowania  
o prowadzonych działaniach właściwe terytorialnie polskie placówki dyplomatyczne. 

12.9. MSZ zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 
12.10. MSZ nie zwraca kosztów przygotowania oferty oraz nie odsyła materiałów 

nadesłanych przez oferentów.  
12.11. Po oficjalnym poinformowaniu o przyznaniu dofinansowania wszelka korespondencja  

z MSZ w sprawie realizacji zadania powinna być przesyłana na adres: Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą,  
al. Szucha 23, 00-580 Warszawa, z dopisanym na kopercie numerem projektu 
(nadanym przez MSZ). 

 
 
Załączniki: 
1. Wzór oferty z załącznikami.  
2. Istotne postanowienia umowy dotacji. 
3. Wykaz obowiązujących pojęć. 
 

                                                   
5
 Licencja nie wpływa na następujące prawa: uprawnienia wynikające z dozwolonego użytku ani innych obowiązujących 

ograniczeń lub wyjątków prawa autorskiego; autorskie prawa osobiste autora; ewentualne prawa osób trzecich do utworu lub 
sposobu wykorzystania utworu, takie jak prawo do wizerunku lub prawo do prywatności. Aby móc udostępnić utwór na tej 
licencji, wnioskodawca musi uzyskać prawa autorskie do utworów, które będą objęte licencją. Szczegółowe informacje 
dotyczące warunków i zasad licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska znajdują się pod adresem 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - wykaz obowiązujących pojęć  

 

Beneficjent projektu – konkretny podmiot, osoba lub organizacja, będąca bezpośrednim 
odbiorcą pomocy (np. konkretna szkoła polska na Litwie, konkretny Dom Polski, 
konkretna organizacja polonijna itp.). Poprzez beneficjentów projekt dociera do 
ostatecznych odbiorców takich jak uczniowie, czytelnicy czy uczestnicy imprez. 
Beneficjent może, ale nie musi być partnerem; 

Cel ogólny projektu – cel, do osiągnięcia którego projekt ma się istotnie przyczynić 
w perspektywie długoterminowej, ale który nie zostanie zrealizowany bezpośrednio po 
zakończeniu projektu. Cel ogólny odnosi się nie tylko do bezpośrednich beneficjentów 
projektu, ale obejmuje przede wszystkim skutki dla członków danej społeczności 
(np. mieszkańców regionu) i kwestie dla niej wspólne (np. podniesienie poziomu 
nauczania języka polskiego na Ukrainie); 

Cel bezpośredni projektu – cel odnoszący się bezpośrednio do problemu, który ma być 
rozwiązany poprzez realizację działań w ramach projektu, a także do grupy 
beneficjentów, do których projekt jest skierowany. Cel bezpośredni musi być osiągnięty 
przy wykorzystaniu środków dostępnych w projekcie, czyli wraz z zakończeniem 
finansowania. Cel bezpośredni należy zdefiniować tak, aby wskazywał na trwałe zmiany, 
rozumiane jako efekty, jakie projekt przyniesie jego beneficjentom (np. modernizacja sal 
lekcyjnych, popularyzacja postaci Jana Karskiego); 

Działanie projektowe – czynność lub zespół czynności podejmowanych w celu osiągnięcia 
określonych rezultatów (np. zakup sprzętu komputerowego dla szkół, zakup pomocy 
naukowych i dydaktycznych); 

Efekt projektu – korzyść, trwała zmiana dla beneficjentów projektu, którą wywołuje jego 
realizacja. Efekty projektu wykraczają poza bezpośrednie produkty (rezultaty) i stanowią 
trwałe następstwa zrealizowanych działań; 

Efekt multiplikacji – rozszerzanie korzyści wynikających z danego projektu na 
podmioty/grupy osób nie biorących w nim bezpośredniego udziału (podniesienie 
poziomu języka polskiego dzieci jako efekt kursu doskonalenia dla ich nauczycieli);  

Grupa docelowa – szeroka grupa społeczna, do której adresowany jest konkretny projekt 
i która korzysta z jego efektów (np. dzieci polskiego pochodzenia mieszkające na Litwie, 
nauczyciele języka polskiego w USA, ale nie Polonia i Polacy za granicą, gdyż to kategoria 
zbyt ogólna); 

Koordynator projektu – osoba koordynująca projekt po stronie oferenta, odpowiedzialna za 
jego prawidłowe wdrażanie oraz informowanie MSZ o przebiegu jego realizacji; 

Koszty administracyjne – koszty związane z zarządzaniem i obsługą projektu;  
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Koszty kwalifikowane/niekwalifikowane - koszty spełniające/niespełniające zapisy umowy 
dotacji; 

Koszty programowe – koszty związane z działaniami projektowymi o charakterze 
merytorycznym; 

Obszar tematyczny i terytorialny – dotyczy priorytetów wskazanych i opisanych w tabeli 
w pkt 2.1 Regulaminu konkursu;  

Merytoryczny i geograficzny obszar projektu – odnosi się do wiedzy i doświadczenia 
w działaniu w ramach danej dziedziny i na danym obszarze: np. szkolnictwo w Wielkiej 
Brytanii; 

Oferent I – podmiot uprawniony do złożenia oferty w konkursie „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2014 r.”, składający ofertę samodzielnie bądź w ramach oferty 
wspólnej. W przypadku oferty wspólnej podmiot ten jest jednocześnie koordynatorem 
projektu; 

Oferent II – podmiot uprawniony do złożenia oferty w konkursie „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2014 r.”, składający ofertę w ramach oferty wspólnej, nie będący 
koordynatorem projektu, natomiast odpowiadający solidarnie za zobowiązania 
wynikające z podpisanej umowy dotacji; 

Oferta – wniosek projektowy wraz z załącznikami złożony przez oferenta; 

Oferta wspólna – oferta złożona łącznie przez dwa lub więcej podmiotów do tego 
uprawnionych, ze wskazaniem w ofercie jednego podmiotu jako koordynatora projektu. 
Składanemu wnioskowi musi towarzyszyć pisemna umowa, określająca zasady 
współpracy podczas realizacji projektu; 

Oferta jednorodna tematycznie – oznacza projekt, który dotyczy konkretnego zagadnienia, 
posiada jasno określony temat, nawet jeśli dotyczy kilku wydarzeń oraz beneficjentów, 
np. „obchody 100-lecia urodzin Jana Karskiego”, „modernizacja portali internetowych 
organizacji polonijnych w Hiszpanii”. Oferta jednorodna tematycznie nie może łączyć 
kilku odrębnych tematów np. „wsparcie zawodów tanecznych i wędkarskich na 
Wołyniu”; 

Partner – podmiot współpracujący z oferentem, stanowiący jego wsparcie merytoryczne 
i organizacyjne. Partner od początku bierze aktywny udział w projekcie: w formułowaniu 
jego założeń, oferty oraz w realizacji projektu. Partner może wnieść do projektu swój 
własny wkład finansowy lub inny (rzeczowy, merytoryczny, osobowy). W wypadku 
współpracy partnerskiej do oferty musi zostać dołączony list intencyjny, potwierdzający 
gotowość partnera do nawiązania takiej współpracy. Jeśli oferent zamierza przekazywać 
partnerowi środki finansowe, przed podpisaniem umowy dotacji musi zostać 
przedstawiona formalna umowa partnerska; 
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Projekt – całokształt działań opisanych w ofercie złożonej do MSZ w niniejszym konkursie, 
będący przedmiotem dofinansowania, realizowany w roku 2014, a w przypadku 
projektów modułowych, także w roku 2015; 

Projekt jednoroczny – projekt realizowany w ciągu jednego roku kalendarzowego, 
tj. w terminie pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2014 r.; 

Projekt modułowy (dwuletni) – całościowy projekt, przewidziany na dwa lata (2014 i 2015), 
którego realizacja podzielona jest na dwa jednoroczne etapy (moduły); 

Projekt regrantingowy – projekt polegający na przyznaniu dotacji jednemu podmiotowi, 
który w drodze własnego konkursu rozdzieli granty o wartości do 50 tys. zł pomiędzy 
inne polskie organizacje pożytku publicznego, realizujące zadania konkursowe; 

Rezultat – produkt, bezpośredni wynik zrealizowanych działań projektowych. Każde działanie 
podjęte w ramach projektu musi przyczynić się do osiągnięcia konkretnego rezultatu, 
przy czym możliwe jest, iż kilka działań przyniesie jeden rezultat. Rezultaty projektu 
przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów bezpośrednich. Mogą mieć wymiar 
fizyczny (np. wynik zakupu: podręczniki do nauki języka polskiego) lub niematerialny 
(np. produkty wykonanych usług: konferencja, ekspertyza, szkolenie). Istotą rezultatu 
jest to, że jest on policzalny/mierzalny dzięki wskaźnikom (np. 3 wydarzenia 
rocznicowe); 

Sprawozdanie z działalności fundacji – sprawozdanie składane właściwemu Ministrowi, 
zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach; 

Trwałość projektu – utrzymanie efektów projektu po jego zrealizowaniu. Umożliwia 
kontynuację działań bez konieczności ponownego dofinansowania lub generuje efekt 
multiplikacji;  

Wkład własny oferenta – środki finansowe własne lub pochodzące z innych źródeł, w tym 
z wpłat i opłat adresatów projektu oraz innych niż MSZ źródeł publicznych 
i niepublicznych. Wkład własny może mieć również formę wkładu niefinansowego 
(osobowego lub rzeczowego); 

Wskaźnik rezultatu – miernik pozwalający na określenie bezpośredniego wyniku działań 
realizowanych w ramach projektu. Wskaźniki rezultatów mogą być ilościowe (np. liczba 
zrealizowanych szkoleń) i jakościowe (np. poziom zadowolenia z kursu języka polskiego); 

Źródło wskaźnika rezultatu – wskazanie, skąd będzie pochodziła informacja dotycząca 
osiągnięcia poszczególnych wskaźników rezultatów projektu (np. ankieta satysfakcji 
uczestnika, protokół przekazania sprzętu komputerowego, dokumentacja szkolna, 
statystyka użytkowników strony internetowej). 

 

 





2.5 Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego 
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”, 

z uwzględnieniem podziału na projekty jednoroczne i modułowe (dwuletnie)
– projekty, które uzyskały dotację oraz projekty na liście rezerwowej
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Lp. Nr rejestracji
Nazwa oferenta/ 

oferentów
Nazwa projektu

Nr obszaru 
/zadania

Region objęty 
wnioskiem

Ocena końcowa
Rekomendowana kwota 

dotacji

1 250/2014
Fundacja Pomoc 

Polakom na Wschodzie
Nowoczesna Polska - 

nowoczesna edukacja: Białoruś
1.1 Białoruś 75

1 300 000 zł (rok 2014), 
1 300 000 zł (rok 2015)

1 224/2014
Fundacja Wolność i 

Demokracja

Biało-czerwone ABC. Program 
wspierania oświaty polskiej na 

Ukrainie
1.2 Ukraina 76,5

2 500 000 zł (rok 2014), 
2 600 000 zł (rok 2015)  

2 208/2014
Fundacja Pomoc 

Polakom na Wschodzie
Nowoczesna Polska - 

Nowoczesna edukacja: Ukraina
1.2 Ukraina 70

2 500 000 zł (rok 2014), 
2 600 000 zł (rok 2015)  

3 269/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska

Wsparcie dla szkół nauczających 
języka polskiego, w języku 

polskim i o Polsce na Ukrainie
1.2 Ukraina 68

2 500 000 zł (rok 2014), 
2 600 000 zł (rok 2015)  

1 296/2014
Fundacja Pomoc 

Polakom na Wschodzie
Nowoczesna Polska - 

Nowoczesna Edukacja: Litwa
1.3 Litwa 77

2 400 000 zł (rok 2014),  
2 500 000 zł (rok 2015)

2 287/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska

Wsparcie dla szkół nauczających 
języka polskiego, w języku 
polskim i o Polsce na Litwie

1.3 Litwa 70,5
2 400 000 zł (rok 2014),  
2 500 000 zł (rok 2015)

3 228/2014
Warszawskie 

Towarzystwo Przyjaciół 
Wilna i Grodna

Niezbędnik 2014. Niezbędnik 
2015.

1.3 Litwa 61,5
100 319 zł (rok 2014),  
100 118 zł (rok 2015)

1 343/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska

Wsparcie dla szkół nauczajacych 
języka polskiego, w języku 

polskim i o Polsce w Wielkiej 
Brytanii

1.4 Wielka Brytania 68,5
4 000 000 zł (rok 2014), 
4 100 000 zł (rok 2015)

2 280/2014
Fundacja Semper 

Polonia
Program wsparcia dla instytucji 
oświatowych w Wielkiej Brytanii

1.4 Wielka Brytania 64
1 599 761 zł (rok 2014), 
1 532 281 zł (rok 2015)

1 339/2014
Fundacja Edukacja dla 

Demokracji
Szkoła.PL w Irlandii. 1.5 Irlandia 70,5

500 000 zł (rok 2014), 
500 000 zł (rok 2015)

1 275/2014
Fundacja Kresy - 

Syberia

Program edukacyjny do nauki 
historii Polski XX w. Dla szkół 
polskich poza granicami kraju

1.7 cały świat 80 150 000,00 zł

2 344/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska

Wsparcie dla szkół nauczających 
języka polskiego w języku 

polskim i o Polsce na świecie
1.7

Australia, Czechy, 
Gruzja, Ukraina, 
Łotwa, Litwa, 
Armenia, USA

71 550 000,00 zł

Konkurs "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r." - wyniki konkursu (projekty, które uzyskały dotację 
oraz projekty na liście rezerwowej)

projekt rekomendowany do otrzymania dotacji
lista rezerwowa

Obszar tematyczny I: Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce 
1.1. Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce - BIAŁORUŚ 

1.6. Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce - NIEMCY: brak ofert

1.7. Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce - CAŁY ŚWIAT 

1.2. Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce - UKRAINA

1.3. Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce - LITWA

1.4 Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce - WIELKA BRYTANIA 

1.5. Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce - IRLANDIA
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3 313/2014
Fundacja Semper 

Polonia
Ex Libris POLONIA 1.7

Armenia, Austria, 
Belgia, Chiny, 

Czarnogóra, Czechy, 
Francja, Hiszpania, 
Holandia, Kanada, 
Łotwa, Norwegia, 
Nowa Zelandia, 

Słowacja, Turcja, 
Węgry, Włochy

70,5 310 279,00 zł

4 138/2014

Prowincja Św. 
Antoniego i bł. Jakuba 
Strzemię Zakonu Braci 

Mniejszych 
Konwentualnych 
(Franciszkanów)

Wyposażenie szkoły sobotnio-
niedzielnej z polskim językiem 
nauczania w Młodzieżowym 

Centrum Pokoju i Pojednania w 
Bołszowce na Ukrainie

1.7 Ukraina 67 110 065,00 zł

5 129/2014
Uniwersytet Marii 
Skłodowskiej-Curie

Przygotowanie materiałów 
edukacyjnych dla uczniów szkół 

polskich w Australii
1.7 Australia 60,5 100 000,00 zł

Obszar tematyczny II: Media polonijne 

Lp. Nr rejestracji
Nazwa oferenta/ 

oferentów
Nazwa projektu

Nr obszaru 
/zadania

Region objęty 
wnioskiem

Ocena końcowa
Rekomendowana kwota 

dotacji

1 256/2014
Fundacja Pomoc 

Polakom na Wschodzie
Pro Media: nowa jakość na 

Wschód - Litwa
2.1 Litwa 76,5

2 500 000 zł (rok 2014), 
2 500 000 zł (rok 2015)  

2 267/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska
Wsparcie mediów polonijnych - 

Litwo ojczyzno moja
2.1 Litwa 64

2 500 000 zł (rok 2014), 
2 500 000 zł (rok 2015)  

1 190/2014
Fundacja Wolność i 

Demokracja
Polska Platforma Medialna na 

Białorusi
2.2 Białoruś 79

700 000 zł (rok 2014), 
700 000 zł (rok 2015)

1 242/2014
Fundacja Wolność i 

Demokracja
Polska Platforma Medialna 

"Wschód" na Ukrainie
2.3 Ukraina 84

1 600 000 zł (rok 2014), 
1 600 000 zł (rok 2015)

2 237/2014
Fundacja Pomoc 

Polakom na Wschodzie
Pro Media: nowa jakość na 

Wschód - Ukraina
2.3 Ukraina 76,5

2 600 000 zł (rok 2014), 
1 600 000 zł (rok 2015)

1 368/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska
Wsparcie mediów Polonijnych w 

Rosji i na Łotwie
2.4 Rosja, Łotwa 77 600 000,00 zł

2 192/2014
Fundacja Wolność i 

Demokracja

Polska Platforma Medialna na 
Łotwie z modułem Bałtycko-

Rosyjskim
2.4 Łotwa 74,5 370 400,00 zł

3 356/2014
Fundacja Pomoc 

Polakom na Wschodzie
Pro Media: Nowa jakość na 

Wschód - Rosja, Łotwa
2.4 Rosja, Łotwa 61 600 000,00 zł

1 16/2014
Fundacja Suecia 

Polonia
Kwartalnik Suecia Polonia - 

poznaj sąsiada
2.5 Szwecja 65, 5 100 000,00 zł

2 180/2014
Fundacja Pomoc 

Polakom na Wschodzie
Pro Media: nowa jakość na 

Wschód
2.5

Armenia, 
Czechy,Gruzja, 

Kazachstan, Kirgistan, 
Mołdawia, Rumunia, 

Serbia, Węgry, 
Słowacja, Polska

65, 5 500 000,00 zł

3 181/2014
Fundacja Semper 

Polonia
Media w służbie Polonii 2.5

Belgia, Wielka 
Brytania, Włochy, 

Francja, Austria, Kraje 
zamieszkiwane przez 

Polonię

62 400 000,00 zł

2.3. Wsparcie mediów polonijnych - UKRAINA

2.5. Wsparcie mediów polonijnych - CAŁY ŚWIAT z wyłączeniem Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy

2.4. Wsparcie mediów polonijnych - ROSJA, ŁOTWA

2.1. Wsparcie mediów polonijnych - LITWA

2.2. Wsparcie mediów polonijnych - BIAŁORUŚ
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Lp. Nr rejestracji
Nazwa oferenta/ 

oferentów
Nazwa projektu

Nr obszaru 
/zadania

Region objęty 
wnioskiem

Ocena końcowa
Rekomendowana kwota 

dotacji

1 308/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska
Ukraina - inwestycje w 
infrastrukturę szkolną

3.1 Ukraina 72,5
700 000 zł (rok 2014),      700 

000 zł (rok 2015)

1 206/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska
Litwa - inwestycje w 

infrastrukturę szkolną
3.2 Litwa 72,5

3 800 000 zł (rok 2014),       3 
800 000 (rok 2015)

1 351/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska

Czechy -inwestycje w 
infrastrukturę szkolną i 

przedszkolną
3.3 Czechy 74,5

1 000 000 zł (rok 2014),       1 
000 000 zł (rok 2015)

1 63/2014

Prowincja Św. 
Antoniego i bł. Jakuba 
Strzemię Zakonu Braci 

Mniejszych 
Konwentualnych 
(Franciszkanów)

Działalność Młodzieżowego 
Centrum Pokoju i Pojednania w 

Bołszowcach na Ukrainie
3.4 Ukraina 77 114 800,00 zł

2 342/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska

Cały Świat - inwestycje w 
infrastrukturę Domów Polskich i 

instytucji polonijnych
3.4

Litwa, Ukraina, 
Rumunia, Czechy, 

Węgry, Kazachstan, 
Wielka Brytania

68,5 3 201 015,25 zł

Lp. Nr rejestracji
Nazwa oferenta/ 

oferentów
Nazwa projektu

Nr obszaru 
/zadania

Region objęty 
wnioskiem

Ocena końcowa
Rekomendowana kwota 

dotacji

3.4. Inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich i instytucji polonijnych - CAŁY ŚWIAT

Obszar tematyczny III: Infrastruktura polonijna 

3.1. Inwestycje w infrastrukturę szkolną - UKRAINA

3.2. Inwestycje w infrastrukturę szkolną - LITWA

3.3. Inwestycje w infrastrukturę szkolną i przedszkolną - CZECHY

Obszar tematyczny IV: Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania (z wyłączeniem mediów i nauczania języka 
polskiego i po polsku)

4.1. Wzmacnianie i aktywizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania

1 326/2014
Fundacja Wolność i 

Demokracja
Klub Galicyjski jako stałe forum 

dialogu polsko-ukraińskiego
4.1 Ukraina 96 180 000,00 zł

2 261/2014
Stowarzyszenie 

Łagierników Żołnierzy 
AK

Rekonstrukcja pamięci - 70-ta 
rocznica opreacji "Ostra Brama"

4.1 Białoruś 88,5 80 000,00 zł

3 333/2014
Fundacja Banku 

Zachodniego WBK

Liderzy Europy-edukacja 
młodzieży pochodzenia 

polskiego z zakresu 
przedsiębiorczości

4.1 Białoruś, Litwa 88,5 150 000,00 zł

4 151/2014
Piastun - fundacja na 

rzecz dzieci i młodzieży

"Śladami zapomnianej historii" - 
warsztaty połączone z 

odkrywaniem polskiego 
dziedzictwa kulturowego przez 

młodzież o pochodzeniu polskim 
zamieszkałą w obwodzie Iwano-
Frankiwska (Stanisławowa) na 

Ukrainie

4.1 Ukraina 86 130 000,00 zł

5 220/2014
Stowarzyszenie Szkoła 

Liderów
Jesteś u siebie, zagłosuj! 4.1

Wielka Brytania, 
Iralandia, Włochy, 

Węgry, Belgia, 
Holandia, Francja, 

Hiszpania

86 400 000,00 zł

6 320/2014
La Strada- Fundacja 
Przeciwko Handlowi 

Ludźmi i Niewolnictwu
Np. Holandia 4.1 Polska, Holandia 86 160 000,00 zł

7 265/2014
Towarzystwo Tradycji 

Akademickiej

Prace konserwatorsko-
restauratorskie przy nagrobkach 
polskich na Cmentarzu przy ul. 

Puszkińskiej w Brześciu na 
Białorusi

4.1 Białoruś 84,5 40 000,00 zł
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8 266/2014
Towarzystwo Tradycji 

Akademickiej

Prace konserwatorsko-
restauratorskie w kościele pw. 
Św. Mikołaja bpa w Kamieńcu 
Podolskim na Ukrainie etap II

4.1 Ukraina 82,5 200 000,00 zł

9 288/2014
Towarzystwo Tradycji 

Akademickiej

Prace konserwatorskie przy 
nagrobkach żeliwnych rodziny 

Platerów - Zyberków na 
cmentarzu w Patmali (Łotwa)

4.1 Łotwa 82,5 70 000,00 zł

10 347/2014
Towarzystwo Tradycji 

Akademickiej

Prace konserwatorskie przy 
nagrobkach polskich na 

cmentarzu Campo Verano w 
Rzymie

4.1 Włochy 82,5 90 000,00 zł

11 182/2014
Fundacja Oświata 
Polska za granicą

Polska w Górach Skalistych 4.1 Kanada 82 160 000,00 zł

12 58/2014
Fundacja Ośrodka 

KARTA

Rozbudowa Cyfrowego 
Archiwum Tradycji Lokalnej w 

Buenos Aires i działania 
dokumentacyjne w prowincji 

Chubut

4.1 Argentyna 81,5 90 000,00 zł

13 323/2014
Fundacja Polsko-

Niemieckie Pojednanie

Projekt dokumentacyjny. Straty 
osobowe i ofiary represji pod 

okupacją niemiecką - zbieranie 
danych od Polonii w Niemczech, 

Austrii, na Litwie, Bialorusi i 
Ukrainie

4.1
Niemcy, Austria, 
Litwa, Ukraina i 

Białoruś
81 100 000,00 zł

14 361/2014
Fundacja Polsko-

Niemieckie Pojednanie

Program edukacyjny "Represje 
niemieckie wobec obywateli II 

Rzeczypospolitej w okresie 
drugiej wojny światowej"

4.1
Niemcy, Austria, 

Litwa
80,5 130 000,00 zł

15 193/2014
Fundacja Wolność i 

Demokracja

Strażnicy Narodowej Pamięci. 
Kwerenda i upamiętnianie 
miejsc związanych z walką 

Polaków na terenie obecnej  
Białorusi i Ukrainy

4.1 Białoruś, Ukraina 80 80 000,00 zł

16 236/2014
Fundacja Nowoczesna 

Polska

Wolne lektury - literatura piękna 
i dzieła sztuki dla Polonii i 
Polaków mieszkających za 

granicą

4.1 cały świat 79 150 000,00 zł

17 299/2014
Stowarzyszenie Szkoła 

Liderów
VI Szkoła Liderów Polonijnych 4.1

Irlandia, Nowa 
Zelandia, Australia, 
RPA, Litwa, Łotwa, 

Estonia, Czechy, 
Węgry, Słowacja, 

Francja

79 350 000,00 zł

18 311/2014
Stowarzyszenie Odra-

Niemen

Ocalić od zapomnienia. 
Bogactwo dziedzictwa 
kulturowego Rejonu 

Solecznickiego utrwalone w 
wirtualnych muzeach i na 
nowoczesnych nośnikach 

informacji

4.1 Litwa 79 70 000,00 zł

19 145/2014
Stowarzyszenie 

Parafiada im. Św. 
Józefa Kalasancjusza

Parafiady polonijne na 
Wschodzie

4.1
Łotwa, Litwa, 

Białoruś, Ukraina
78 115 000,00 zł

20  183/2014

Stowarzyszenie 
Centrum Pomocy 
Psychologicznej 
Pierwszy Krok

Pierwsze Kroki - Moje prawa 4.1 Niemcy, Norwegia 78 200 000,00 zł

21 8/2014

Regionalne 
Stowarzyszenie 

Wschód-Zachód w 
Płocku

Obóz szkoleniowy - Aktywizacja 
środowisk polskich - dla 

kierownictw organizacji polskich 
na Syberii (Rosja)

4.1 Rosja 77 120 000,00 zł
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22 167/2014
Stowarzyszenie Odra-

Niemen

Akademia zarządzania dla rejonu 
solecznickiego. Całoroczny cykl 

warsztatów, szkoleń, wizyt 
studyjnych i spotkań 

zawodowych dla przedstawicieli 
samorządowych, instytucji 

kultury, jednostek socjalnych, 
organizacji społecznych i biznesu

4.1 Litwa 77 200 000,00 zł

23 322/2014 Terra Humana
Aktywne polskie wspólnoty - 

wsparcie młodych liderów 
polskich środowisk w Mołdawii

4.1 Mołdawia 77 150 000,00 zł

24 369/2014
Fundacja Oświata 
Polska za granicą

Teczka rocznicowa 2014 4.1 cały świat 77 100 000,00 zł

25 194/2014
Fundacja Wolność i 

Demokracja

Kultywowanie przedwojennych 
tradycji Towarzystw 

Gimnastycznych "Sokół" przez 
Polski Klub Sportowy "Sokół" w 

Grodnie

4.1 Białoruś 76 120 000,00 zł

26 290/2014
Towarzystwo Tradycji 

Akademickiej

Ratunkowe prace budowlano-
konserwatorskie w Kolegiacie 
p.w. Świętej Trójcy w Ołyce 

(Ukraina)

4.1 Ukraina 76 230 000,00 zł

27 166/2014
Fundacja Semper 

Polonia
Katedry polskie za granicą 4.1 Kanada 75,5 160 000,00 zł

28 332/2014 Fundacja Culture Shock Greenpoint. Przemiany 4.1 USA 75 150 000,00 zł

29 29/2014
Stowarzyszenie 

APERTO

Świadczenie poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego w 

Londynie
4.1 Wielka Brytania 74,5 250 000,00 zł

30 294/2014
Fundacja TAK - Temat 

Aktualny Kultura
The Voice of Polonia 4.1

Belgia, Holandia, 
Francja, Niemcy

74,5 120 000,00 zł

31 329/2014
Stowarzyszenie Szkoła 

Liderów
Szkoła Polonijnych Animatorów 

Kultury
4.1 Brazylia 74,5 200 000,00 zł

32 40/2014
Polska Akademia 

Umiejętności

Wsparcie funkcjonowania i 
działalności Biblioteki Polskiej w 

Paryżu i Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego

4.1 Francja 73,5 250 000,00 zł

33 247/2014
Fundacja Sempre a 

Frente

Wsparcie dla pozarządowych 
organizacji polonijnych w 

obwodzie żytomierskim na 
Ukrainie

4.1 Ukraina 73 150 000,00 zł

34 214/2014
Fundacja Wolność i 

Demokracja

"W jedności siła. Współpraca 
polsko-ukraińska w 

przełomowych momentach 
historii i współczesności"

4.1 Ukraina 72,5 100 000,00 zł

35 298/2014
Fundacja 

Wileńszczyzna
Rozwinąć Skrzydła 4.1 Litwa 72,5 110 000,00 zł

36 207/2014
Fundacja Kresy - 

Syberia
Trasa Koncertowa Pamięć 

Pokoleń 2014
4.1

Wielka Brytania, USA, 
Australia, Kanada, 

Nowa Zelandia, Izrael, 
Włochy

71,5 170 000,00 zł

37 284/2014

Wyższa Szkoła 
Informatyki i 

Zarządzania w 
Rzeszowie

Projekt Polonia 4.1
Ukraina, Rosja, 

Kazachstan
71,5 120 000,00 zł
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38 235/2014

The Kosciuszko 
Foundation Poland - 

Fundacja 
Kościuszkowska Polska

Stypendia dla polskich 
studentów z USA

4.1 USA 71 180 000,00 zł

39 26/2014

Towarzystwo 
Ratowania Dziedzictwa 

Kulturowego Kresów 
Dawnych i Obecnych 

"Ojcowizna"

XIII Dni Kultury Polskiej w 
Obwodzie Kaliningradzkim

4.1 Obwód Kaliningradzki 70,5 100 000,00 zł

40 257/2014
Fundacja Pomoc 

Polakom na Wschodzie
Kultura w działaniu - nowe 

narracje
4.1

Białoruś, Bułgaria, 
Czechy, Estonia, 
Gruzja, Kirgistan, 
Litwa, Mołdawia, 

Rosja, Ukraina, Węgry

70,5 1 320 000,00 zł

41 81/2014

Instytut Zachodni, 
Instytut Naukowo 

Badawczy im. 
Zygmunta 

Wojciechowskiego w 
Poznaniu

Polscy naukowcy w Niemczech 4.1 Niemcy 70 100 000,00 zł

42 210/2014
Stowarzyszenie Odra-

Niemen

Trzeci Sektor w Europie 
Wschodniej. Aktywizowanie 
polskich środowisk z krajów 
Europy Wschodniej (Litwa, 
Białoruś, Ukraina, Rumunia, 

Mołdawia)

4.1
Litwa,  Białoruś, 

Ukraina, Mołdawia, 
Rumunia

70 100 000,00 zł

43 177/2014 Fundacja Wsparcie
Związki zawodowe wsparciem 

dla Polaków za granicą
4.1

Szwajcaria, Wielka 
Brytania, Irlandia, 

Hiszpania
68,5 360 000,00 zł

44 253/2014
Towarzystwo 
Poligrodzianie

Oceania Artistic Tour 4.1 Nowa Zelandia 68,5 150 000,00 zł

45 88/2014
Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego

Polskie Dni Nauki. Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego dla 

Polaków mieszkających na 
Ukrainie 

4.1 Ukraina 68 150 000,00 zł

46 238/2014
Stowarzyszenie 

Artystyczne "Piano 
Classic"

Dni Muzyki Polskiej 4.1

Turcja, Izrael, Arabia 
Saudyjska, Cypr, 
Jordania, Katar, 

Kuwejt, Liban, Oman, 
ZEA, Armenia, Gruzja, 

Azerbejdżan, 
Kazachstan, Kirgistan, 

Iran, Tadżykistan, 
Turkmenistan, 

Uzbekistan

68 200 000,00 zł

47 135/2014
Fundacja rozwoju 

demokracji lokalnej

Wisła, powrót do źródła - 
wzmocnienie i aktywizacja 
środowisk polskich w Serbii

4.1 Serbia 67,5 200 000,00 zł

48 327/2014
Fundacja Semper 

Polonia
Szansa dla maturzystów - kursy 
przygotowawcze do egzaminów

4.1
Białoruś, Czechy, 

Litwa, Łotwa, Rosja, 
Ukraina

67 100 000,00 zł

49 197/2014
Fundacja Pomoc 

Polakom na Wschodzie
Rzeczpospolita obywatelska - 

impuls na Wschód
4.1

Białoruś, Bułgaria, 
Chorwacja, Czechy, 
Estonia, Kazachstan, 

Litwa, Mołdawia, 
Polska, Rosja, 

Rumunia, Słowacja, 
Ukraina, Węgry

66,5 2 500 000,00 zł

50 90/2014
Towarzystwo Polsko-

Niemieckie w Krakowie
Polskie Centrum Kompetencyjne 

w Berlinie i we Wiedniu
4.1

Niemcy, Austria, 
Polska

66 90 000,00 zł
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51 42/2014
Fundacja Inteligentny 

Start

Inteligentny Start. Program 
wsparcia Polonii - polskich 
studentów i absolwentów 
zagranicznych uczelni w 
powiązaniu z ekspansją 

zagraniczną polskich 
przedsiębiorstw

4.1 cały świat 65 240 000,00 zł

52 186/2014
Fundacja Semper 

Polonia

Program stypendialny dla osób 
polskiego pochodzenia 
studiujących za granicą

4.1

Białoruś, Bułgaria, 
Chorwacja, 

Czarnogóra, Czechy, 
Litwa, Łotwa, 

Mołdawia, Rumunia, 
Serbia, Słowacja, 
Ukraina, Węgry

65 1 000 000,00 zł

53 18/2014
Województwo 
Podkarpackie

Bazylika Rzymskokatolicka p.w. 
wniebowizięcia NMP w Kaczyce 

ponadregionalnym miejscem 
kultu - Prace Remontowo-
Konserwatorskie Budynku 

Bazyliki - Etap II

4.1 Rumunia 64,5 300 000,00 zł

54 38/2014
Polsko -Białoruska Izba 

Handlowo - 
Przemysłowa

Wsparcie dla Przedsiębiorstw 
polonijnych w Białorusi poprzez 

szkolenia i wymianę 
doświadczeń. Program im. 

Ignacego Domeyko

4.1 Białoruś 64 50 000,00 zł

55 268/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska

Wzmocnienie i aktywizacja 
środowisk polskich w krajach 

zamieszkania
4.1

Argentyna, 
Armenia,Austria, 

Azerbejdżan, 
Białoruś, Brazylia, 

Bułgaria, Chorwacja, 
Czechy, Estonia, 

Finlandia, Francja, 
Gruzja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, 

Kanada, Kazachstan, 
Kirgistan, Liban, 

Litwa, Łotwa, 
Mołdawia, 

Niemcy,Palestyna, 
Rosja, Słowacja, USA, 
Szwajcaria, Szwecja, 

Turcja, Ukraina, 
Uzbekistan, Węgry, 

Wielka Brytania, 
Włochy, Belgia

64 5 000 000,00 zł

56 171/2014
Fundacja Oświata 
Polska za Granicą

Most Solidarności - pomoc 
charytatywna i świąteczna dla 
Polaków na Litwie, Białorusi i 

Ukrainie

4.1
Litwa, Białoruś, 

Ukraina
63,5 150 000,00 zł

57 117/2014
Eugene Lavrenchuk 

International 
Foundation

Festiwal spektakli 
polskojęzycznych dla Polonii 

rosyjskiej w miastach: Rostów 
nad Donem, Krasnodar, Tomsk, 

Nowosybirsk, Jekaterynburg

4.1 Rosja 61,5 150 000,00 zł

58 254/2014
Uniwersytet 
Jagielloński

Polski Ośrodek Naukowy UJ w 
Londynie - cykl warsztatów dla 

polskich mam z dziećmi 
mieszkającymi w Wielkiej 

Brytanii

4.1 Wielka Brytania 61,5 100 000,00 zł
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59 196/2014
Fundacja Semper 

Polonia
Nie jesteście sami 4.1

Belgia, Niemcy, 
Wielka Brytania, 

Irlandia
61 499 184,75 zł

60 312/2014
Stowarzyszenie Odra-

Niemen

Dom Polski Wołodyjowski - 
nowe miejsce wielokulturowych 

spotkań w Naddniestrzu
4.1 Mołdawia 61 200 000,00 zł

61 163/2014
Fundacja Semper 

Polonia
Różne oblicza Polonii 4.1

Austria, Belgia, 
Białoruś, Kazachstan, 

Litwa, Ukraina, 
Wielka Brytania, 

Włochy, USA,Ukraina,
Irlandia, Polska, 
Czechy, Łotwa, 

Rumunia, Serbia

60,5 400 000,00 zł

62 281/2014
Fundacja Inna 

Przestrzeń

Polonia haitańska - rozwój 
organizacyjny oraz wspólne 

działania edukacyjno-kulturalne
4.1 Haiti 60 70 000,00 zł

1 178/2014
Fundacja Edukacja dla 

Demokracji
Wzmacnianie i aktywizacja 

środowisk polskich. Regranting
4.2

Polska, Stare Państwa 
UE, Szwajcaria, 

Norwegia, Islandia, 
Nowe Państwa UE

83,5 300 000,00 zł

2 337/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska
Bądżmy razem niech nas 

zobaczą
4.2

kraje UE, Szwajcarnia, 
Norwegia, Islandia

75 300 000,00 zł

4.2. Wzmacnianie i aktywizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania - projekty regrantingowe

3 241/2014
Stowarzyszenie Odra-

Niemen

Konkurs małych grantów dla 
organizacji pozarządowych 

wzmacniających polskie 
środowiska  w krajach UE, 

Szwajcarii, Norwegii, Islandii

4.2
kraje UE, Szwajcarnia, 

Norwegia, Islandia
66 300 000,00 zł

Lp. Nr rejestracji
Nazwa oferenta/ 

oferentów
Nazwa projektu

Nr obszaru 
/zadania

Region objęty 
wnioskiem

Ocena końcowa
Rekomendowana kwota 

dotacji

1 310/2014
Fundacja Oświata 
Polska za granicą

Rozmowy o polskich losach - 
spektakle wyjazdowe Teatru 

Polskiego z Toronto
5.1 Kanada 92,5 143 794,50 zł

2 314/2014 Forum Dialogu
Odbudowując zerwane więzi. 
Potomkowie polskich Żydów 

odkrywają współczesną Polskę
5.1 USA, Izrael, Australia 88,5 220 000,00 zł

3 51/2014
Fundacja na Rzecz 
Pomocy Dzieciom z 
Grodzieńszczyzny

Odkurzamy zakurzone - muzea, 
archiwa, biblioteki młodym 

Polakom z Białorusi
5.1 Białoruś 87,5 120 000,00 zł

4 9/2014

Dobrzyńsko-Kujawskie 
Towarzystwo 
Kulturalne we 

Włocławku

IX Wakacyjny Festiwal Teatrów 
Dziecięcych zza Granicy

5,1
Ukraina, Białoruś, 

Litwa, Czechy
87 100 000,00 zł

5 97/2014
Gmina Miasto 

Mrągowo
20. Jubileuszowy Festiwal 

Kultury Kresowej
5.1

Litwa, Białoruś, 
Ukraina, Czechy, 

Łotwa
86,5 220 000,00 zł

6 108/2014
Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie

Wymiary polskości - warsztaty 
dla działaczy i animatorów 
środowisk polonijnych

5.1
Białoruś, Czechy, 

Litwa, Łotwa, 
Słowacja, Ukraina

86,5 120 000,00 zł

7 259/2014
Fundacja Centrum 

Taubego Odnowy Życia 
Żydowskiego w Polsce

Kształtowanie Polonii XXI w.: 
Poznaj- Włącz się- Zaangażuj

5.1 USA 86 250 000,00 zł

5.1. Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Obszar tematyczny V: Więzi i kontakty z Polską
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8 304/2014
Fundacja Okno na 

Wschód

Krok do kariery - studenckie 
staże zawodowe osób 

pochodzenia polskiego z Litwy w 
województwie podlaskim

5.1 Litwa 84,5 73 566,00 zł

9 37/2014

Instytut Informacji 
Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych 
Uniwersytetu 

Warszawskiego

Dziedzictwo Narodowe, badania 
i upowszechnianie wiedzy o 

tradycji i historii 
5.1

Brazylia, Chile, Izrael, 
Francja, Kazachstan, 

USA, Wielka Brytania, 
Włochy, Polska

84 210 000,00 zł

10 47/2014
Fundacja Przyjaciół 

Wilna i Grodna "Serce 
Dzieciom"

Integracja dzieci pochodzenia 
polskiego z sierocińców 
litewskich z krajem ich 

przodków. Przyjazd dzieci do 
rodzin w Polsce na Wielkanoc, na 

lato i na Gwiazdkę 2014

5.1  
(niespójnie 
zaznaczone 
zadania w 

ofercie)

Litwa 84 124 100,00 zł

11 169/2014
Fundacja Oświata 
Polska za granicą

XV Polish Film Festival Los 
Angeles

5.1 USA 84 158 500,00 zł

12 217/2014
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 

Chełmie

"Tu i tam" - dialogi polsko - 
polskie

5.1 Ukraina 83,5 80 000,00 zł

13 263/2014
Gdańska Fundacja 

Dobroczynności

Wakacyjne Spotkania z językiem 
i Kulturą Polską - Warsztaty 

dziennikarskie
5.1 Białoruś 83,5 80 000,00 zł

14 48/2014
Polska Akademia 

Umiejętności 

IV kongres Polskich Towarzystw 
Naukowych na Obczyźnie 4-7 IX 

2014
5.1

Argentyna, Australia, 
Brazylia, Kanada, 
USA, RPA, Rosja, 

Kazachstan, Polska

83 220 000,00 zł

15 36/2014

Stowarzyszenie 
Krzewienia 

Pedagogicznej i 
Duchowej Myśli św. 

Urszuli 

Pobyt Edukacyjny w Pniewach 
dla Młodziezy ze Wschodu

5.1 Białoruś, Ukraina 81,5 70 000,00 zł

16 172/2014
Stowarzyszenie Odra-

Niemen

Festiwal Talentów Artystycznych 
"Odra-Niemen". Warsztaty 

artystyczne w różnych 
dziedzinach sztuki z róznych 

stron Europy

5.1
Litwa, Białoruś, 

Ukraina, Mołdawia, 
Rumunia

81,5 190 000,00 zł

17 215/2014 Collegium Civitas
"Kompetencje i potencjał 

obywatelski Polaków na Islandii. 
Diagnoza i rekomendacje"

5.1 Islandia 81,5 100 000,00 zł

18 221/2014
Stowarzyszenie Szkoła 

Liderów
Liderzy - razem o solidarności 5.1 kraje europejskie 81,5 155 000,00 zł

19 330/2014 Fundacja Shalom
Festiwal Kultury Żydowskiej 

"Warszawa Singera" w Nowym 
Jorku

5.1 USA 81,5 100 000,00 zł

20 362/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska
Wzmacnianie więzi i kontaktów z 

Polską
5.1

Australia, Austria, 
Białoruś, Brazylia, 
Czechy, Francja, 

Kanada, Kazachstan, 
Litwa, Łotwa, 

Mołdawia, Niemcy, 
Rosja, Rumunia, 
Słowacja, USA, 

Szwajcaria, Ukraina, 
Węgry, Wielka 

Brytania

81,5 1 888 822,00 zł

21 200/2014

The Kosciuszko 
Foundation Poland - 

Fundacja 
Kościuszkowska Polska

Słownik Fundacji 
Kościuszkowskiej - Aktualizacja

5.1 USA, cały świat 81 50 000,00 zł
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22 30/2014
Wschodnia Fundacja 

Kultury "Akcent"

Twórcy za granicą. Polskie 
rodowody, polskie znaki 

zapytania
5.1

Litwa, Ukraina, 
Węgry, Białoruś, 
Niemcy, Rosja, 

Francja, USA, Kanada, 
Włochy, Anglia, 

Irlandia, Norwegia, 
Dania

80,5 70 000,00 zł

23 34/2014

Stowarzyszenie 
sympatyków Szkoły 

Języka i Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Śląskiego

Poezja buduje mosty - polsko-
brazylijskie seminaria literacko-
kulturowe dla dzieci i młodzieży 

polonijnej

5.1 Brazylia 79,5 80 000,00 zł

24 216/2014
Fundacja Polskie Kresy 

Wschodnie - 
dziedzictwo i pamięć

"Wsparcie utalentowanej 
polonijnej młodzieży 

akademickiej podejmującej 
tematykę dziedzictwa polskiego"

5.1

Białoruś, Ukraina, 
Litwa, Łotwa, Estonia, 

Rosja, Kazachstan, 
Gruzja

79,5 42 817,50 zł

25 137/2014
Stowarzyszenie 
Festiwal Kultury 

Żydowskiej

Odnawiamy żydowskie więzi 
Polonii z Polską

5.1 USA 79 70 000,00 zł

26 335/2014 Fundacja Bliżej Polski

Polska Nowoczesna Edukacja - 
funkcja nauczyciela we 
wzmacnianiu roli języka 
polskiego i budowaniu 

wizerunku polskiej szkoły.

5.1
Białoruś, Litwa, 
Czechy, Ukraina

79 90 000,00 zł

27 223/2014
Fundacja Centrum 

Stosunków 
Międzynarodowych

Where are we now? 
Wzmacnianie więzi z Polską 

Polaków z ostatniej fali migracji 
do krajów UE po 2004 roku

5.1 Wielka Brytania 78,5 110 000,00 zł

28 170/2014

Wyższa Szkoła 
Informatyki i 

Zarządzania w 
Rzeszowie

Przedsiębiorcza Polonia II 5.1
Ukraina, Kazachstan, 

Rosja
77,5 180 000,00 zł

29 234/2014

Towarzystwo 
Mokotowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku

Trwałe więzi horyzontalne 
słuchaczy MUTW ze słuchaczami 

UTW w Brześciu, Grodnie i 
Lwowie.

5.1 Białoruś, Ukraina 77,5 53 400,00 zł

30 113/2014 Fundacja Dla Polonii

Europa - wspólne dziedzictwo. 
Edukacja, kształcenie kulturowe i 

językowe oraz wyżywienie 
młodzieży polskiego 

pochodzenia za Wschodu w LO 
Niepublicznym Kolegium św. 

Stanisława Kostki KSW

5.1

Armenia, Białoruś, 
Gruzja, Kazchstan, 
Mołdawia, Rosja, 

Ukraina, Uzbekistan

77,5 70 000,00 zł

31 82/2014
Uniwersytet 

Ekonomiczny w 
Krakowie

Polska jakiej nie znacie! 5.1

Armenia, 
Azerbejdżan, 

Białoruś, Gruzja, 
Kazachstan, Kirgistan, 

Mołdawia, Rosja, 
Tadżykistan, 

Turkmenistan, 
Uzbekistan, Ukraina

77 90 000,00 zł

32 317/2014
Fundacja 

Międzynarodowy 
Instytut Edukacji

Wyżywienie uczniów polskiego 
pochodzenia ze Wschodu, 

uczących się w Polonijnym LO 
Niepublicznym "Klasyk" i 

mieszkających w Bursie "Inter"

5.1

Białoruś, Gruzja, 
Kazachstan, Kirgizja, 

Mołdawia, Rosja, 
Ukraina

77 70 000,00 zł

33 240/2014
Stowarzyszenie Odra-

Niemen
Szkoła młodzieżowych liderów z 

krajów Europy Wschodniej
5.1

Białoruś, Litwa, 
Mołdawia, Rumunia, 

Ukraina
76,5 146 400,00 zł

34 157/2014
Międzyszkolny Klub 
Sportowy "Padwa"

V Polonijny Festiwal Sportu 
Powszechnego 

5.1 Ukraina 76 100 000,00 zł

35 295/2014 Fundacja OPEN MIND
Aktywni i Kreatywni - Polacy w 

Europie
5.1

Czechy, Słowacja, 
Węgry, Bułgaria, 

Niemcy, Portugalia, 
Ukraina

75,5 160 000,00 zł
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36 155/2014
Towarzystwo im. Marii 

Konopnickiej
XXIII Światowy Festiwal Poezji 

Marii Konopnickiej
5.1

Litwa, Wielka 
Brytania, Rumunia, 

Białoruś, Rosja, 
Ukraina, USA i inne

74 140 000,00 zł

37 95/2014
Związek Harcerstwa 

Rzeczypospolitej
Akcja Paczka 5.1

Ukraina, Białoruś, 
Litwa

73,5 90 000,00 zł

38 43/2014

Stowarzyszenie 
Integracji i Rozwoju 

Kulturalnego 
Mniejszości 

Narodowych w Polsce 
"Czeremosz"

Międzynarodowe Integracyjne 
Warsztaty Taneczne "Taniec 

Jednoczy"
5.1 Rosja, Ukraina 72,5 160 000,00 zł

39 156/2014

Ogólnopolska 
Federacja 

Stowarzyszeń 
Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku

Rozwój polonijnych 
Uniwersytetów III Wieku

5.1
Austria oraz kraje 
Europy Zachodniej

72 62 817,50 zł

40 164/2014
Uniwersytet 
Jagielloński

Polski Ośrodek Naukowy 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Londynie. Polsko-brytyjska 
współpraca akademicka

5.1 Wielka Brytania 72 130 000,00 zł

41 209/2014 Miasto Poznań
Letnie Polaków rozmowy - 

wakacyjny kurs języka i kultury 
polskiej w Poznaniu

5.1
Białoruś, Ukraina, 

Łotwa
72 150 000,00 zł

42 133/2014
Fundacja na rzecz 

Pomocy Dzieciom z 
Grodzieńszczyzny

"Duch Olimpijski - wymiana 
młodzieżowa szkół"

5.1 Białoruś 69 70 000,00 zł

43 107/2014
Uniwersytet Marii 
Skłodowskiej-Curie

Warsztaty języka polskiego i 
kultury polskiej

5,1 Rosja, Kazachstan 66,5 100 000,00 zł

44 142/2014
Fundacja Edukacja i 

Przyszłość

"Mówimy po polsku, a nie po 
polskiemu. Roczna szkoła języka 

polskiego dla młodzieży 
pochodzenia polskiego z 

zagranicy

5.1 Ukraina, Białoruś 66 77 120,00 zł

45 78/2014
Związek Harcerstwa 

Rzeczypospolitej

Harcerstwo Polskie w 
Skandynawii - tworzenie i 
animowanie  środowisk 

harcerskich

5.1 Szwecja, Polska 63,5 40 000,00 zł

46 59/2014
Fundacja na Rzecz 
Pomocy Dzieciom z 
Grodzieńszczyzny

Odkrywcy tajemnic 5.1 Białoruś 60 10 536,00 zł

47 72/2014
Fundacja na rzecz 

Pomocy Dzieciom z 
Grodzieńszczyzny

Ucz się i poznawaj Polskę 5.1 Białoruś 60 16 400,00 zł

Lp. Nr rejestracji
Nazwa oferenta/ 

oferentów
Nazwa projektu

Nr obszaru 
/zadania

Region objęty 
wnioskiem

Ocena końcowa
Rekomendowana kwota 

dotacji

1 52/2014
Fundacja na Rzecz 
Pomocy Dzieciom z 
Grodzieńszczyzny

Wakacyjna Przygoda w Polsce 5.2 Białoruś 92 138 000,00 zł

2 112/2014

Uniwersytet 
Przyrodniczo-

Humanistyczny w 
Siedlcach

"Z Polską na TY - lato w 
Uniwersytecie"

5.2 Ukraina 86 60 000,00 zł

3 130/2014
Stowarzyszenie gmin i 

powiatów Małopolskich

XV edycja akcji "Podarujmy 
Dzieciom Lato - wakacyjny pobyt 

edukacyjny polskich dzieci z 
Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy"

5.2
Białoruś, Ukraina, 

Litwa, Rosja
82,5 100 000,00 zł

4 7/2014
Fundacja O uśmiech 

dziecka
Kolonie integracyjne dla dzieci z 
Ukrainy, Białorusi i Polski 2014

5.2 Białoruś, Ukraina 82 104 750,00 zł

5 118/2014 Caritas diecezji Ełckiej
Moje mazurskie wakacje - letni 

wypoczynek dla dzieci i 
młodzieży z Białorusi II

5.2 Białoruś 80,5 500 000,00 zł

6 10/2014

Polskie Stowarzyszenie 
Wychowania 

Pozaszkolnego im. 
Aleksandra 

Kamińskiego w 
Krakowie

Wakacyjne spotkania 
artystyczne

5.2
Białoruś, Ukraina, 

Litwa
79 70 000,00 zł

5.2. Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską
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7 364/2014 Caritas Polska

"Dzieciństwo to miejsce, gdzie 
mieszka się przez całe życie" - 

turnusy edukacyjno-
wypoczynkowe Caritas dla dzieci 

polonijnych i polskich

5.2
Białoruś, Ukraina, 

Rumunia, Kazachstan, 
Litwa 

78,5 2 000 000,00 zł

8 110/2014 Powiat Bełchatowski
My dla Was - obóz edukacyjny w 

Powiecie Bełchatowskim
5.2 Litwa 77 70 000,00 zł

9 89/2014

Stowarzyszenie 
Wspierania Aktywności 

Niepełnosprawnych 
Intelektualnie AKTYWNI

Równi w kraju i w Europie - 
integracyjne pobyty edukacyjno-

artystyczne dla Polaków z 
Białorusi, Litwy, Ukrainy

5.2 (projekt 
przeniesiony 

z zadania 
5.1)

Białoruś, Liwa, 
Ukraina

77 184 038,00 zł

10 153/2014
Stowarzyszenie 

Parafiada im. Św. 
Józefa Kalasancjusza

"Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało" 
- udział rodaków ze Wschodu w 

letnich obozach edukacyjno-
integracyjnych oraz w XXVI 

Międzynarodowej Parafiadzie 
Dzieci i Młodzieży

5.2
Łotwa, Litwa, 

Białoruś, Ukraina, 
Rosja, Uzbekistan

76 1 662 675,00 zł

11 2/2014

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Powrót do korzeni - obozy o 
charakterze edukacyjnym w 
Polsce dla dzieci i młodzieży 

polonijnej

5.2 Ukraina 75,5 400 000,00 zł

12 25/2014
Regionalne 

Towarzystwo Polsko- 
Niemieckie

Aktywna Promocja historii, 
kultury i języka polskiego dla 

młodzieży polonijnej z Ukrainy
5.2 Ukraina 75 54 000,00 zł

13 102/2014 Stowarzyszenie Promyk

V Letnia szkoła języka - 
warsztaty językowe dla 

młodzieży polskiego 
pochodzenia z Bukowiny 

Rumuńskiej pt.: "Z kulturą, 
historią i przyrodą Pomorza 
Zachodniego za pan brat!"

5.2 Rumunia 74,5 75 000,00 zł

14 85/2014 Fundacja Pomost
Powrót do korzeni - obóz 

kolonijny dla Polonii z nauką jęz. 
polskiego

5.2 Białoruś 73,5 100 040,00 zł

15 103/2014
Stowarzyszenie 

Pomocy Polakom na 
Wschodzie "Kresy"

Organizacja kolonii o charakterze 
edukacyjnym dla dzieci i 

młodzieży polskiego 
pochodzenia z Białorusi i 

Mołdawii

5.2 Białoruś, Mołdawia 73 120 000,00 zł

16 12/2014

Stowarzyszenie 
Współpracy Polska-

Wschód, Lubuski 
Oddział Wojewódzki w 

Zielonej Górze

Pobyt Wakacyjny o charakterze 
edukacyjno-poznawczym dzieci i 
młodzieży rodzin polonijnych z 

Białorusi

5.2 Białoruś 73 65 000,00 zł

17 73/2014
Fundacja im. Stefanii 

Woytowicz
Obóz językowo-edukacyjny dla 

Polonii z Ukrainy
5.2 Ukraina 72,5 40 000,00 zł

18 98/2014
Instytut Wschodnich 

Inicjatyw
Polaka z Kazachem rozmowy - 

młodzi reporterzy
5.2 Kazachstan 72,5 61 200,00 zł

19 99/2014
Opolskie Bractwo 

Rycerskie
Szlakiem Przodków 5.2 Rumunia 72,5 55 000,00 zł

20 244/2014
Fundacja Pomoc 

Polakom na Wschodzie
Polska z plecakiem 5.2

Białoruś, Litwa, 
Ukraina, Mołdawia, 

Rosja, Czechy, Węgry
72 152 600,00 zł

21 116/2014
Fundacja Szczęśliwe 

Dzieciństwo

Letnia Szkoła Akademii 
Młodzieżowej dla młodzieży 

polskiej mieszkającej na 
Wschodzie

5.2
Litwa, Ukraina, 

Białoruś
70,5 120 000,00 zł
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22 229/2014
Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska

Obozy i kolonie o charakterze 
edukacyjnym w Polsce dla dzieci 

i młodzieży polonijnej
5.2

Białoruś, Ukraina, 
Litwa, Czechy, 

Niemcy, Rosja, Łotwa, 
Holandia, Irlandia, 

Węgry, Kanada, USA, 
Mołdawia, Bułgaria, 

Estonia, Włochy, 
Argentyna, Brazylia, 

Kazachstan, Rumunia, 
Serbia

70,5 1 270 000,00 zł

23 334/2014 Towarzystwo Amicus Teatr moim oknem na Polskę 5.2 Niemcy 69 38 000,00 zł

24 331/2014
Fundacja Polonia 

Ruthenia

Szkoła letnia "Wars i Sawa"-kurs 
języka polskiego, historii i kultury 

polskiej połączony z 
wypoczynkiem dzieci i młodzieży

5.2
Polska, Ukraina, 

Białoruś
68,5 59 697,00 zł

25 70/2014
Fundacja Prospołeczna 

PODUCHA
My w Polsce, Polska w nas 5.2 Ukraina 66 50 000,00 zł

26 158/2014
Międzyszkolny Klub 
Sportowy "Padwa"

"Spotkania z Polską" - obóz 
edukacyjno-wypoczynkowy dla 
młodzieży polonijnej z Ukrainy

5.2 Ukraina 65 48 000,00 zł

27 79/2014
Stowarzyszenie 

Integracji w 
Poddębicach

Warsztaty językowe z 
elementami dziennikarstwa dla 
dzieci i młodzieży polonijnej z 

Litwy, Łotwy i Czech z udziałem 
młodych liderów z Aleksandrowa 

Łódzkiego i Dalikowa

5.2
Litwa, Łotwa. Czechy, 

Polska
64,5 150 950,00 zł

28 218/2014
Stowarzyszenie Odra-

Niemen

"Poznaj Polskę - przez zabawę 
do wiedzy. Obozy edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży z Litwy, 
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, 

Czech, Rumunii, Łotwy, Niemiec i 
Polski. Historia, kultura, 

geografia Polski i jej regionów"

5.2

Litwa, Ukraina, 
Białoruś, Mołdawia, 
Czechy, Rumunia, 
Łotwa i Niemcy

61 413 670,00 zł

29 65/2014
Związek Harcerstwa 

Rzeczypospolitej
Na przełaj przez Polskę 5.2

Szwecja, Ukraina, 
Niemcy, Polska

60 200 000,00 zł

30 80/2014
Fundacja Ekologiczna 
Wychowanie i Sztuka 

Elementarz

Klucze do Zamków otwierają 
Polskę

5.2 Ukraina 60 150 000,00 zł

1 120/2014
Fundacja Edukacja dla 

Demokracji
Wzmacnianie więzi i kontaktów z 

Polską. Regranting.
5.3

Białoruś, Ukraina, 
Litwa, Rosja, 
Kazachstan, 

Uzbekistan, Polska

79,5 300 000,00 zł

5.3. Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską - projekty regrantingowe
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AKTUALIZACJA WYNIKÓW KONKURSU 
„WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ W 2014 R.” 

 

W nawiązaniu do ogłoszonych dn. 17 lutego 2014 r. wyników konkursu prezentujemy listę projektów 
z listy rezerwowej, które otrzymały dotację w wyniku rezygnacji oferentów z realizacji czterech 
projektów oraz w wyniku dwóch decyzji członka kierownictwa MSZ nadzorującego sprawy polonijne 
o odmowie przyznania dotacji w związku z okolicznościami, które pojawiły się po ogłoszeniu 
pierwotnych wyników konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” 

 

Obszar tematyczny IV, zadanie 4.1. 

 W związku z rezygnacją Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z realizacji 
projektu nr 284/2014 pn. „Projekt Polonia”, dotację w kwocie 120.000 zł otrzymał znajdujący 
się na liście rezerwowej dla zadania 4.1. projekt nr 312/2014 Stowarzyszenia Odra-Niemen 
pn. „Dom Polski Wołodyjowski - nowe miejsce wielokulturowych spotkań w Naddniestrzu”. 

 W związku z odmową przyznania dotacji na realizację projektu nr 18/2014 Województwa 
Podkarpackiego pn. „Bazylika Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce 
ponadregionalnym miejscem kultu - Prace Remontowo-Konserwatorskie Budynku Bazyliki - 
Etap II”, dotację w kwocie 300.000 zł otrzymał znajdujący się na liście rezerwowej dla zadania 
4.1. projekt nr 163/2014 Stowarzyszenia Semper Polonia pn. „Różne oblicza Polonii”. 

 W związku z odmową przyznania dotacji na realizację projektu nr 207/2014 Fundacji Kresy-
Syberia pn. „Trasa Koncertowa Pamięć Pokoleń 2014” z powodu okoliczności 
uniemożliwiających realizację projektu, zwolniona kwota 170.000 zł pozostaje 
niewykorzystana ze względu na wygaśnięcie listy rezerwowej w dn. 31 sierpnia 2014 r. (pkt. 
10.15 Regulaminu konkursu).   

 W związku z rezygnacją Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z realizacji projektu nr 88/2014 
pn. „Polskie Dni Nauki. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dla Polaków mieszkających na 
Ukrainie” z uwagi na okoliczności uniemożliwiające realizację projektu, umowa dotacji 
została rozwiązana za porozumieniem stron.  

Obszar tematyczny V, zadanie 5.1. 

 W związku z rezygnacją Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z realizacji 
projektu nr 170/2014 pn. „Przedsiębiorcza Polonia II” dotację otrzymał znajdujący się na liście 
rezerwowej dla zadania 5.1. projekt nr 240/2014 Stowarzyszenia Odra-Niemen pn. „Szkoła 
młodzieżowych liderów z krajów Europy Wschodniej” (dotacja w kwocie 146.400 zł) oraz 
znajdujący się na liście rezerwowej projekt nr 157/2014 Międzyszkolnego Klubu Sportowego 
„Padwa” pn. „V Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego” (dotacja w kwocie 33.600 zł). 

Obszar tematyczny V, zadanie 5.2. 

 W związku z rezygnacją Regionalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego z realizacji projektu 
nr 25/2014 pn. „Aktywna Promocja historii, kultury i języka polskiego dla młodzieży polonijnej 
z Ukrainy”, dotację w kwocie 54.000 zł otrzymał znajdujący się na liście rezerwowej dla 
zadania 5.2. projekt nr 70/2014 Fundacji Prospołecznej Poducha pn. „My w Polsce, Polska  
w nas”. 

 

Sporządzono: 2 października 2014 r.  
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Wprowadzenie dwuletnich projektów modułowych, zapewniających stabilizację 
finansowania w edukacji, mediach i infrastrukturze (1 projekt = 1 kraj) 

Wprowadzenie projektów regrantingowych umożliwiających realizację – w 
ramach odrębnego konkursu – małych grantów do wysokości 50 tys. zł.  

Udział ekspertów zewnętrznych w komisji konkursowej (MKiDN, ORPEG, PAN, 
MNiSW, ROPWiM itd.) 

Przekazanie środków do dyspozycji MEN na doskonalenie nauczycieli (2 mln PLN)  

Konkurs 2014 –  ważne modyfikacje: 

Dane pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych



2.6. Lista zadań, które otrzymały wsparcie fi nansowe 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację 

zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 
w 2014 roku” (materiał nieco rozszerzony w stosunku do pkt. 2.5), 

z uwzględnieniem podziału 
na projekty jednoroczne i modułowe (dwuletnie)
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2.7. Regulamin pracy komisji konkursowej w ramach konkursu na realizację 
zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”
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SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

I. Podkomisje merytoryczne 
 

1. Podkomisja ds. obszarów tematycznych: Edukacja/Media/Infrastruktura/Regranting  
      62 oferty 
 

MSZ Eksperci zewnętrzni 
1. Krzysztof Kasprzyk (DWPPG) – 

Przewodniczący  - Media 
2. Paweł Cieplak (DW) – Zastępca 

Przewodniczącego - Media 
3. Beata Żuk (DWPPG) - Edukacja 
4. Mariusz Skórko (DWPPG) – 

Infrastruktura 
5. Jacek Czaputowicz  (DWPPG) 
6. Krzysztof Hinz (DWR) - Media 
7. Katarzyna Sobiecka (BRP) - Media 
8. Sylweriusz Borzęcki (BI)-Infrastruktura 

9. Dorota Praszałowicz (Instytut 
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ) 
- Edukacja 

10. Piotr Garncarek (BWiWM) - Edukacja 
11. Mariusz Wychódzki (ORPEG) - Edukacja 
 

 

2. Podkomisja ds. obszaru tematycznego: Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania 
      95 ofert 
 

MSZ Eksperci zewnętrzni 

1. Dorota Barys (DWPPG) - 
Przewodniczący 

2. Adam Borkowski (DWPPG) 
3. Grzegorz Nowak  (DWPPG) 
4. Bożena Retelewska (DWPPG) 
5. Joanna Kozińska-Frybes (DWPPG) 
6. Andrzej Krętowski (DK) 
7. Marek Pernal (BAZI) 
8. Tomasz Badowski (DPEur) 
9. Piotr Strutyński (DWPPG)  

 

10. Tadeusz Żyliński (mentor MSZ) – 
Zastępca Przewodniczącego 

11. Łukasz Weremiuk (PID)  
12. Magdalena Lesińska (OBM PAN) 
13. Wojciech Walczak (UwB)  
14. Maciej Dancewicz (ROPWiM)  
15. Bogusław Szymański (BUWiWM) 
 

 

3. Podkomisja ds. obszaru tematycznego: Więzi i kontakty z Polską – Inne 
      68 ofert  
 

MSZ Eksperci zewnętrzni 
1. Wojciech Tyciński (DWPPG) – 

Przewodniczący 
2. Jan Kniaź (DWPPG) 
3. Beata Śniegocka (DWPPG) 
4. Dorota Ortyńska (DDPiK) 
5. Przemysław Nowakowski (DWE) 

6. Maciej Kozłowski (mentor MSZ) – 
Zastępca Przewodniczącego   

7. Krzysztof Szumski (mentor MSZ) 
8. Piotr Kozakiewicz (PID) 
9. Agnieszka Kubik (MNiSW) 
10. Urszula Ślązak (MKiDN)  
11. Adriana Skorupska (PISM) 
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4. Podkomisja ds. obszaru tematycznego: Więzi i kontakty z Polską – Kolonie 
     76 ofert  
 

MSZ Eksperci zewnętrzni 
1. Urszula Szulczyk – Śliwińska (DWPPG) - 

Przewodniczący 
2. Agata Zajega (DWPPG) 
3. Jacek Doliwa (DWPPG) 
4. Janusz Sznajder  (DWPPG) 
5. Tomasz Wielgomas (DA) 
6. Aleksandra Klimont – Bodzińska (GPM) 

 

7. Monika Franaszek (ORPEG)- Zastępca 
Przewodniczącego   

8. Agnieszka Koterla( ORPEG) 
9. Grażyna Wiśniewska (ORPEG) 
10. Ewa Pawlic - Rafałowska (Biuro Edukacji 

m. st. Warszawy) 

 

 

II. Grupa ds. oceny formalnej (DWPPG)  

Oceniający jedynie formalnie Oceniający także merytorycznie 
1. Witold Paszulka  
2. Beata Krzyżanowska 
3. Marta Imbiorkiewicz 
4. Elwira Malinowska –Siek 
5. Natalia Zaborska 
6. Tomasz Orczyk  
7. Ewelina Staniszewska  
8. Monika Zdunkiewicz-Kwiatkowska 
9. Daria Stańczyk  

 

10. Joanna Kozińska-Frybes 
11. Dorota Barys 
12. Krzysztof Kasprzyk 
13. Jacek Czaputowicz 
14. Adam Borkowski 
15. Jan Kniaź 
16. Piotr Strutyński 
17. Grzegorz Nowak 
18. Beata Śniegocka  
19. Janusz Sznajder 

 

 

III. Liczby  

Ocena merytoryczna  - 48 osób   
 DWPPG – 17 osób 
 MSZ – inne departamenty – 11 osób 
 Eksperci zewnętrzni – 20 osób 

 
Ocena formalna - 19 osób 

 9 osób oceniających jedynie formalnie  
 10 osób oceniających także merytorycznie 

 
Łącznie  - 57 osób 

 DWPPG – 26 osób  
 MSZ – inne departamenty  - 11 osób 
 Eksperci zewnętrzni – 20 osób 
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2.8. Harmonogram zawierania umów z organizacjami pozarządowymi 
w ramach konkursu na realizację zadania publicznego 

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”
oraz informacja dotycząca przekazana kwot dotacji na projekty
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2.9. Wykaz kontroli prawidłowości wykorzystania 
rozliczanych dotacji w 2014 roku w oparciu o źródłową dokumentację 

księgową, przewidziany w § 16 ust. 2 Zarządzenia nr 26 
Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 roku 

w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji 
celowych, w odniesieniu do konkursu na realizację zadania publicznego 

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”
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1

2.10. Wydatkowanie środków Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami 
za Granicą MSZ na placówkach zagranicznych w 2014 roku1

oraz na działalność telewizyjną
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PLACÓWKI 2014r. 
rodki wydane przez placówki  

Okre lenie Funduszu WYKONANIE 

Szkolnictwo polskie za granic  5 192 779 z  

Kultura i sztuka oraz pozosta a 
dzia alno  13 339 491 z  

Kolonie i obozy dla m odzie y 
polonijnej w kraju 1 091 231 z  

Opieka nad miejscami pami ci 1  339 448 z  

cznie ponad 2 tys. projektów 20 962 950 z  

PLACÓWKI 2014 r. 
Podzia  rodków na projekty polonijne realizowane przez placówki  

 

Szkolnictwo 
 

Kultura  
 

Opieka  
 

Kolonie  
 

Wykonanie 
 

 

Kraje migracji 
zarobkowej 

 

2 072 618,56 
 

4 771 767,88 
 

519 220,55 
 

90 588,13 
 

7 454 195,12 
 

 

WSCHÓD (kraje 
by ego ZSRR) 

 

1 931 768,78 
 

5 185 709,71 
 

654 994,96 
 

889 566,57 
 

8 662 040,02 
 

USA i Kanada 
 
 

275 118,45 
 

1 283 469,07 
 

5 055,40 
 

0 
 

1 563 642,92 
 

Pozosta e pa stwa 
wiata 

 

913 272,77 
 

2 098 544,65 
 

160 177,40 
 

111 076,72 
 

3 283 071,54 
 

Suma ko cowa 
 

5 192 778,56 
 

13 339 491,31 
 

1 339 448,31 
 

1 091 231,42 
 

20 962 949,60 
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PLACÓWKI 2014 r. 
Podzia  rodków na projekty polonijne 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

WSCHÓD

Kraje migracji
zarobkowej
Pozosta e pa stwa
wiata

USA i Kanada

 
41% 

36% 

16% 

7% 



Zagadnienia współpracy z Polonią i Polakami za granicą w dokumentach Ministerstwa Spraw Zagranicznych

170



                                                           
1 Dane pochodzą z odpowiedzi na interpelację Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Adama 
Kwiatkowskiego (pismo nr SPS-023-25870/14 z dnia 11 kwietnia 2014 roku) udzielonej Marszałek Sejmu RP, 
Ewie Kopacz przez Podsekretarza Stanu MSZ, Artura Nowaka-Fara w dniu 5 maja 2014 roku 

2.11. Budżet Ministerstwa Spraw Zagranicznych na współpracę 
z Polonią i Polakami za granicą w latach 2011–20151
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I.

80135

w tym:

85330

w tym:

85334

w tym:

85413

w tym:

92104

w tym:

92195

w tym:

Wyszczególnienie Wykonanie Procent

%
4 405 5 405 5 127 94,9

4 405 5 405 5 127 94,9

4 355 5 375 5 102 94,9

3 542 4 742 4 122 86,9

3 542 4 542 4 088 90

500 500 464 92,8

Pomoc dla repatriantów 0 200 34 17

0 0 0

Edukacyjna opieka wychowawcza 614 614 572 93,2

614 614 572 93,2

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 244 26 244 26 055 99,3

21 815 21 725 21 720 100

0 0 0

4 429 4 519 4 335 95,9

4 199 4 518 4 334 95,9

RAZEM: 34 805 37 005 35 876 96,9

RAZEM:
9 668 11 007 10 472 95,1

RAZEM: 34 805 37 005 35 876 96,9

614 614 572 93,2
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I. 

Struktura

a) dotacje w ramach konkursu:

w 2012 r."
53 000 52 205 52 076 99,8

w 2012 r."
0 251 184 73,3

II.

80135

w tym:

85330

w tym:

85334

w tym:

85413

w tym:

92104

w tym:

92195

w tym:

Struktura

a) dotacja w ramach konkursu: 

organizacja programu wsparcia finansowego dla 

2012 r."

0 1 913 1 913 100

organizacja programu wsparcia finansowego dla 

2012 r."*

0 0 0

93,123 05824 76726 728
RAZEM:

1 914 1 914 1 600 83,6

1 7882 000

0 68

RAZEM:
97,677 23179 13679 728

95,9

9 9299 929 95

0 0

31 744 31 250Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31 744

Edukacyjna opieka wychowawcza

000

49 717

21 815 21 815

95

100

9 929

Wykonanie

52 456

12 935

52 260

12 576

Konkurs:

Wyszczególnienie

1 600

4 291

5 042

1 914

0

98,4

5 042

76,1

1 600

12 885 11 136 10 663

12 935

1 360

96,4

53 000

RAZEM:

9 929

51 635

13 049

83,6

4 223

Procent

99,6

52 456

12 576

RAZEM:

%

Wyszczególnienie

Pomoc dla repatriantów

13 049

5 142

83,6

68

83,8

83,5

95,8

1 914

52 260 99,6

96,4
%

9 435

51 849

Wykonanie

100

5 042

1 914 1 914

9 435

Wyszczególnienie

21 815

%

0 1 913 1 913 100

Procent

RAZEM: 104 635 104 305 101 977 97,8

100
*

Procent

53 000

Wykonanie

RAZEM: 0 1 913 1 913

Konkurs:

– organizacja programu wsparcia 
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I. 

Struktura

a) dotacje w ramach konkursu:

w 2013 r."
60 500   50 577   49 864   98,6

w 2013 r."
0   228   227   99,6

a) dotacje w ramach konkursu: 

2013 r."
0 9 509 9 240 97,2

w 2013 r."
0 0 0

II.

80135

w tym:

85330

w tym:

85334

w tym:

85413

w tym:

92104

w tym:

92195

w tym:

93,527 817   29 735   26 678   

0   9 509   

RAZEM: 51 635   51 956   

RAZEM:

9 509 9 240 97,2

97,29 240   

108 757   96,9

49 426   

59 331   98,4

1 914   1 872   1 747   

RAZEM: 60 500   60 314   

RAZEM: 112 135   112 270   

1 914   1 914   

10 429   

95,1

RAZEM:
87 178   90 049   87 148   96,8

13 791   12 881   93,4

10 379   13 300   12 413   93,3

21 815   18 496   18 496   100

0   0   0   

93,1

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 244   32 287   31 377   97,2

1 781   

93,3

4 542   4 542   3 907   86

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 914   1 914   1 781   93,1

12 885   13 063   12 333   94,4

4 542   4 692   3 935   83,9

12 935   13 063   12 333   94,4

%
12 935   13 063   12 333   94,4

RAZEM: 60 500   50 805   50 091   98,6

RAZEM:

%

Konkurs:
60 500   50 805   50 091   98,6

Konkurs:
0

Wyszczególnienie Wykonanie Procent

18,7

0   

28   

0   

150   

0   

0   Pomoc dla repatriantów

Wyszczególnienie

1 500   

Wykonanie

1 500   88,31 324   

Procent
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I. 

Struktura

a) dotacje w ramach konkursu:

w 2014 r."
56 200

w 2014 r."
228

II.

80135

w tym:

85330

w tym:

85334

w tym:

85413

w tym:

92104

w tym:

92195

w tym:

Konkurs:

w 2014 r."
56 428

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

RAZEM: 56 428

5 000

5 000

1 500

5 000

Pomoc dla repatriantów 0

3 885

3 885

0

Edukacyjna opieka wychowawcza 300

300

20 715

0

300

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 384

13 669

13 669

76 897

RAZEM: 99 997

RAZEM: 43 569

RAZEM:
20 469

RAZEM:
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Fundusze wydane przez MSZ w 2014 r. na wspó prac  z 
Poloni  i Polakami za granic  (31.12.2014) 

2014  
kwota/liczba projektów 

11 400 000  (7 projektów) 

6 400 000  (7 projektów) 

8 815 815,25  (5 projektów) 

18 811 720,75 (59 projektów) 

13 399 038,25  (58 projekty) 

58 826 574,25 

II. Media 

III. Infrastruktura 

SUMA: 

IV. Pozycja rodowisk polskich 

I. Nauczanie j zyka polskiego 

rodki przyznane (wed ug obszarów tematycznych) 

V. Wi zi i kontakty 

Dane pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
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Obszar I: Nauczanie j zyka pol., w j zyku pol. i o Polsce 
Projekty modu owe 2014-2015 (wyj. 1.6 i 1.7) )

Obszar II: Media polonijne  
Projekty modu owe 2014-2015 (wyj. 2.4 i 2.5) wyj. 2.4 i 2.5)

Dane pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
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Obszar III: Infrastruktura polonijna –  
projekty modu owe 2014-2015 (wyj. 3.4) 

3.1.-3.3 Inwestycje w infrastruktur  szkoln  
3.4. Inwestycje w infrastruktur  domów polskich i instytucji polonijnych 

Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska

Stowarzyszenie Wspólnota Polska  
i Prowincja w. Antoniego i b . 
Jakuba Strzemi  Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych 

Franciszkanów  

KONKURS 2014 r. 
Geograficzny podzia  rodków polonijnych 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

WSCHÓD kraje
by ego ZSRR
39 100 000,00 z

Kraje migracji
zarobkowej
9 600 000,00z

Pozosta e
pa stwa wiata
6 962 364,00z

USA i Kanada
2 200 000,00 z

67% 

17% 
12% 

4% 

Dane pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
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KONKURS 2014 r. i PLACÓWKI 2014 r. 
Geograficzny podzia  rodków polonijnych 

60% 6600%%%

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

WSCHÓD kraje
by ego ZSRR
47 762 040,02 z
Kraje migracji
zarobkowej
17 054 195,12z

Pozosta e
pa stwa wiata
10 245 435,54z
USA i Kanada
3 763 642,92 z

 
60% 

 
22%  

13% 
5% 

MONITORING I ROZLICZANIE 

• Każdy projekt ma swojego opiekuna (1 opiekun ma ok. 15 
projektów) oraz właściwą terytorialnie placówkę. 

• Opiekun na bieżąco śledzi losy projektu (oferenci są 
zobowiązani do informowania MSZ i placówek o 
wydarzeniach związanych z projektem). 

• Przeprowadzono 50 wizyt. Zebrane uwagi posłużyły do 
modyfikacji w konkursie 2015 r. 

• Do 16.03.2015 otrzymano 135 sprawozdań końcowych, 
rozliczono 59 dotacji. 
 

 

Dane pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
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