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Sz.P. Senator Stanisław Gogacz
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP

W  nawiązaniu  do  otrzymanego  pisma  i  prośby  o  opinię  na  temat  zmiany  ustawy  o
działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  dotyczącej  opieki  Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, Stowarzyszenie Odra-Niemen
przedstawia poniższe stanowisko.

Stowarzyszenie Odra-Niemen powstało w obecnej formule w 2009 roku, na podstawie pasji i
doświadczeń jej założycieli, Ilony i Eugeniusza Gosiewskich, którzy od 2001 roku zdobywają
wiedzę na temat sytuacji i problemów Polaków, mieszkających za naszą wschodnią granicą.

Ciężką i sumienną pracą zdobyliśmy szacunek i przyjaźń polskich środowisk z Łotwy, Litwy,
Białorusi,  Ukrainy,  Mołdawii  i  Rumunii.  Nasza  pozycja  związana  jest  z  podmiotowym
traktowaniem  samych  Polaków  mieszkających  poza  granicami  Polski,  ze  współpracą  na
partnerskich warunkach i przede wszystkim z uważnym wsłuchiwaniem się w ich sprawy i
problemy oraz praktycznym reagowaniem na ich rozwiązanie.

Dodatkowym faktem przemawiającym za naszą znajomością sytuacji Polaków z omawianej
części Europy, jest bardzo bliska współpraca nie tylko z głównymi zarządami i ośrodkami,
gdzie działają Polacy, ale mocno współpracujemy ze środowiskami z tzw. prowincji, której
problemy są często mocno złożone. Mamy także szeroką wiedzę na temat sytuacji Polaków z
różnych  grup  społecznych:  polska  młodzież,  polscy  działacze,  polscy  pedagodzy,  polscy
seniorzy, artyści, Sybiracy i Kombatanci.

Biorąc  to  wszystko  pod  uwagę,  a  także  mając  za  sobą  liczne  rozmowy  z  Polakami,
organizacjami pozarządowymi w Polsce, swoje doświadczenia w tym zakresie zarówno we
współpracy  z  Senatem  RP,  jak  również  z  MSZ,  na  temat  organizacji  i  finansowania
projektów adresowanych do Polonii i Polaków za granicą,  wydaje się, że mamy wiedzę, aby
powiedzieć, że najważniejszą opinią wszystkich zainteresowanych nie jest w głównej mierze
miejsce, skąd płyną środki, a sposób współpracy z zainteresowanymi środowiskami. Ważne
jest zatem zwrócenie uwagi na:

1. Aktywne wsłuchanie się w sprawy  Polonii i Polaków za granicą i wypracowanie razem z
nimi długofalowej polityki, strategii Państwa Polskiego wobec polonijnych spraw. Senat RP
może stać się tu wiodącym i koordynującym ośrodkiem. Taka strategia,  informacja co tak
naprawdę Polska chce od swoich Rodaków, jest najważniejsza dla Polaków mieszkających za
wschodnią granicą. Z niej powinny wypływać dalsze ustalenia.

2. Aktywne słuchanie to przede wszystkim spotkanie z Polakami spoza Ojczyzny. Wszędzie
słyszymy  o  tym,  jak  rzadko  są  prowadzone  takie  spotkania  i  nie  chodzi  o  udział
przedstawicieli  Państwa  Polskiego  w  uroczystościach,  ale  robocze  spotkania,  dyskusje
tematyczne  w  atmosferze  sprzyjającej  rozwiązywaniu  problemów  i  ustalaniu  planów
strategicznych.
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3. Wsłuchanie się w głosy różnorodnych organizacji pozarządowych z Polski, które zajmują
się sprawami polonijnymi. Za często się zdarza, że politykę polonijną opiera się o zdanie i
doświadczenie jednej organizacji - Wspólnoty Polskiej, która ma wprawdzie swoje zasługi,
ale wielogłos jest ważny zarówno dla III Sektora, jak i dla Polonii.  Specjalizujemy się w
różnych tematach, mamy różne doświadczenia i dobre opinie środowisk polonijnych, więc
wypracowanie działań powinno być oparte o wspólne oceny sytuacji.

4. Wieloletnie programy działań, to niezwykle ważny element niniejszej zmiany w ustawie.
Czy będą planowane długofalowe projekty, które są ważne dla obu stron współpracujących ze
sobą?  Także,  czy zadania o mniejszych  budżetach  rozwijane będą w ramach regrantingu,
który dobrze przyjął się w polonijnej polityce dotacyjnej prowadzonej przez MSZ.

5.  Zwrócenie uwagi na podział  podmiotów w podziale  środków dotacyjnych.  Do tej  pory
doświadczenia w realizacji zadań polonijnych były raczej teoretyczne, a ono jest dla naszych
partnerów  znaczące.  Często  ważniejszy  był  wkład  własny  organizacji  i  jej  wielkość,  niż
znaczenie  doświadczeń  i  wiedzy  organizacji  III  Sektora.  Różnorodność  podmiotów  -  od
małych  organizacji  III  Sektora,  przez  średnie  i  te  z  olbrzymim  budżetem,  do  uczelni
państwowych,  samorządów  czy  różnych  podmiotów  samorządowych,  powoduje,  że
konkurencyjność  podmiotów  ubiegających  się  o  dotacje  jest  traktowana  często  bardzo
niesprawiedliwie i gdzieś nikną nasze zbierane przez lata, z takim trudem doświadczenia i
opinie o nas.

6. Kolejny wielki postulat to - transparentność konkursu, proste, jasne i logiczne reguły,  o
które zabiegamy we wszystkich miejscach, gdzie składamy nasze projekty, a  jest to sprawa
wcale nie oczywista. Ważne jest docenienie doświadczonych placówek, ale też ułatwienia dla
nowych podmiotów chcących działać dla naszych Rodaków poza granicami kraju.

Jest  wiele  jeszcze  dodatkowych  uwag  i  sugestii  dotyczących  postrzegania  współpracy
organizacji III sektora z polonijnymi środowiskami. W tym miejscu chcemy zaznaczyć,  że
mając  doświadczenia  we  współpracy  z  Senatem  RP  i  MSZ,  wydaje  się,  że  dobrym
rozwiązaniem  jest  oparcie  się  o   najlepsze  dotychczasowe  wzorce  z  obu  tych  miejsc,
wykluczenie  słabych  stron,  a  przede  wszystkim  rozmowa  z  nami  -  III  Sektorem oraz  z
Rodakami  z  zagranicy i  wypracowanie  strategii  polonijnej,  która będzie znacząca  dla  nas
wszystkich.

Na  jednym  z  ostatnich  naszych  spotkań  z  Polakami  z  Wileńszczyzny  usłyszałam  taką
wypowiedź: „Za mało jest Polski w polskich miejscach i za mało nas się dobrze wykorzystuje
w sprawy Polski. Oby nowa Polska chciała pamiętać, że u nas się nic nie zmienia od lat. Dla
nas stale ważna jest polska edukacja, kultura, polska tożsamość, rozwój naszych regionów i
bycie godnym partnerem ukochanej Ojczyzny”.

Nasza opinia na temat zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
dotycząca opieki Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, jest
pozytywna,  ale  jej  pełna  ocena  musi  być  związana  ze  zrozumieniem  i  pozytywnym
przychyleniem się Komisji Ustawodawczej i innych struktur Senatu RP do powyższych uwag
i wniosków. 

Z poważaniem

Ilona Gosiewska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen


