
N O T A T K A  

z posiedzenia  Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 

za Granicą 

Data posiedzenia: 17 marca 2015` r. 

Nr posiedzenia: 73 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Andrzej Person. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Sprawozdanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z realizacji 

konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” oraz 

informacja na temat finansowania środowisk polonijnych  

za pośrednictwem placówek konsularnych. 

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat wyników 

konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”. 

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

-Damięcka, Leszek Czarnobaj, Robert Dowhan, Mieczysław Gil, 

Stanisław Gogacz, Marek Konopka, Andrzej Person,  

Janina Sagatowska. 

  goście: 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

- podsekretarz stanu Konrad Pawlik wraz ze współpracownikiem, 

 Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: 

- prezes zarządu Janusz Skolimowski, 

- wiceprezes zarządu Ewa Ziółkowska, 

 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: 

- dyrektor Biura Zarządu Krajowego p.o. Iwona Borowska-

Popławska. 

  Kancelaria Senatu: 

- dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji Agata Karwowska-

Sokołowska, 

- zastępca dyrektora Biura Analiz i Dokumentacji Romuald 

Łanczkowski. 

 

 

Ad 1-2.  Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Pawlik przedstawił 

sprawozdanie z realizacji konkursu MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” 

oraz informację na temat finansowania środowisk polonijnych za pośrednictwem placówek 

konsularnych. Łącznie w ramach tego konkursu w 2014 r.” wydano prawie 58 mln zł, zaś 

placówki dyplomatyczno-konsularne przeznaczyły prawie 21 mln zł na dofinansowanie ponad 

2 tys. projektów. Wiceminister poinformował o funduszach wydatkowanych w 2014 r. z 

uwzględnieniem obszarów tematycznych i geograficznych. Następnie omówił główne zasady 

realizacji konkursu oraz jego harmonogram. W 2014 r. MSZ wprowadziło do konkursu kilka 

istotnych modyfikacji, tj.: 

1. dwuletnie projekty modułowe w zakresie edukacji, mediów i infrastruktury, 

2. projekty regrantingowe na realizację przedsięwzięć do wysokości 50 tys. zł, 
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3. udział ekspertów zewnętrznych w komisji konkursowej, 

4. przekazanie 2 mln zł do dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej na doskonalenie 

nauczycieli. 

Konrad Pawlik zaprezentował przykładowe projekty dofinansowane przez MSZ w 2014 r.  

Komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji konkursu „Współpraca z Polonią i 

Polakami za granicą w 2015 r.”. Na tegoroczny konkurs MSZ przeznaczył 53 mln zł, z czego 

21,3 mln zł zarezerwowano na kontynuację 11. dwuletnich projektów modułowych. W ramach 

konkursu, którego wyniki ogłoszono 26 lutego 2015 r., dofinansowanie na realizację 

przedsięwzięć polonijnych otrzymały 144 podmioty. Wprowadzono kilka zmian w obowiązującej 

procedurze konkursowej, takich jak:  

1. przekazanie 9,5 mln zł do dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej na doskonalenie 

nauczycieli i kolonie edukacyjne, 

2. wymóg dołączenia do wniosku listu intencyjnego od środowisk polonijnych, potwierdzającego 

celowość projektu, 

3. zniesienie limitu ofert dla jednego oferenta, 

4. ogłoszenie na stronie internetowej MSZ listy organizacji pozarządowych współpracujących  

z Polonią, 

5. zwiększenie puli środków na projekty regrantingowe i zmniejszenie limitu na realizację tych 

przedsięwzięć do 40 tys. zł. 

Podobnie jak w poprzednim roku placówki dyplomatyczno-konsularne mają do dyspozycji  

w 2015 r. około 21 mln zł. Wiceminister zaapelował o zacieśnienie współpracy pomiędzy MSZ a 

Senatem oraz wystąpił z propozycją monitorowania przez senatorów wybranych projektów w 

zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą. 

W trakcie dyskusji senatorowie przyjęli pozytywnie propozycję rozszerzenia współpracy komisji  

z MSZ. Komisję interesowały szczegółowe kwestie dotyczące monitorowania i oceny realizacji 

projektów polonijnych, nie tylko przez MSZ, ale też przez beneficjentów tych programów. 

Senator Barbara Borys-Damięcka zwróciła się do przedstawicieli organizacji pozarządowych  

o wspieranie interesujących lokalnych przedsięwzięć kulturalnych inicjowanych przez środowiska 

polonijne, takich jak okazjonalne koncerty. 

Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Iwona Borowska 

-Popławska zadeklarowała gotowość przedstawienia na kolejnym posiedzeniu komisji 

sprawozdania z realizacji projektów modułowych w zakresie oświaty polonijnej i infrastruktury. 

Przewodniczący komisji Andrzej Person pozytywnie ocenił zmiany dokonywane przez MSZ  

w procedurze konkursowej, zwrócił uwagę, że dzięki temu jest ona stopniowo doskonalona. 

Opracowano w BPS 

 


