
N O T A T K A  

z posiedzenia  Komisji Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami za Granicą 

Data posiedzenia: 19 maja 2015 r. 

Nr posiedzenia: 77 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Andrzej Person. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat rezultatów projektów modułowych  

i inwestycyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe  

w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Współpraca  

z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” oraz na temat zadań 

zaplanowanych w 2015 r. 

2. Sprawy różne. 

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

Damięcka, Robert Dowhan, Mieczysław Gil, Stanisław Gogacz, Marek 

Konopka, Andrzej Person, Janina Sagatowska, Grażyna Sztark, 

  goście: 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

- podsekretarz stanu Konrad Pawlik ze współpracownikami, 

 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: 

- prezes Zarządu Krajowego Longin Komołowski ze 

współpracownikami, 

- członek Zarządu Krajowego Marek Różycki, 

 Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: 

- prezes zarządu Janusz Skolimowski, 

- wiceprezes zarządu Ewa Ziółkowska, 

 Fundacja „Wolność i Demokracja”: 

- prezes zarządu Michał Dworczyk ze współpracownikami, 

 Fundacja „Edukacja dla Demokracji”: 

- koordynator Aleksandra Kujawska, 

  Kancelaria Senatu: 

- wicedyrektor Biura Analiz i Dokumentacji Romuald 

Łanczkowski. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1.  Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Pawlik poinformował,  

że na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą 19 maja br. 

został przyjęty projekt „Rządowego Programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. 

Następnie przedstawił informację dotyczącą projektów modułowych i inwestycyjnych 

realizowanych przez organizacje pozarządowe w latach 2014–2015 w ramach konkursu 

dotacyjnego MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. W 2014 r. przeznaczono  
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na ich realizację łącznie 21 mln zł, a w 2015 r. – 21,3 mln zł. Projekty z zakresu edukacji 

obejmują Białoruś, Ukrainę, Litwę, Wielką Brytanię i Irlandię. Projekty skierowane do mediów 

polonijnych realizowane są na Litwie, Białorusi i Ukrainie, zaś infrastrukturalne – na Ukrainie, 

Litwie i w Czechach. 

Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Marek Różycki 

zaprezentował projekt modułowy mający na celu wspieranie polskich szkół w Wielkiej Brytanii, 

a następnie zadania inwestycyjne realizowane przez stowarzyszenie w szkołach polskich na 

Ukrainie i Litwie oraz w Czechach. Poinformował, że w 2014 r. dofinansowano remont stanicy 

harcerskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii oraz przekazano środki na 

poprawę infrastruktury domów polskich i instytucji polonijnych w wybranych krajach.   

Jak zapowiedział, w 2015 r. rozpocznie się budowa Domu Polskiego – Centrum Kultury 

Polskiej i Dialogu Europejskiego we Lwowie. 

Prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusz Skolimowski przedstawił  

edukacyjne projekty modułowe pt. „Nowoczesna Polska – nowoczesna edukacja”, wdrażane  

na Litwie i na Białorusi, oraz realizowany na Litwie projekt „Pro media – nowa jakość  

na Wschód”. Pozytywnie ocenił wprowadzenie przez MSZ dwuletnich projektów modułowych 

oraz wyraził nadzieję na ich rozszerzenie na inne obszary tematyczne. 

Prezes zarządu Fundacji „Wolność i Demokracja” Michał Dworczyk zaprezentował założenia  

i rezultaty programu wspierania polskiej oświaty na Ukrainie pt. „Biało-czerwone ABC”  

oraz projekty pt. „Polska Platforma Medialna Wschód na Ukrainie”, a także „Polska Platforma 

Medialna na Białorusi”, mające na celu modernizację mediów polskich. 

Na zakończenie koordynator Fundacji „Edukacja dla Demokracji” Aleksandra Kujawska 

omówiła program modułowy skierowany do polskich społecznych szkół uzupełniających 

w Irlandii. 

W trakcie dyskusji senatorowie odnieśli się pozytywnie do zaprezentowanych projektów 

modułowych i inwestycyjnych. Zwrócili uwagę, że dzięki zapewnionej ciągłości finansowania 

organizacje mogą się skupić na realizowaniu długofalowych celów projektowych. Poparli także 

pomysł przygotowania strategii rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie. 

Ad 2. Przewodniczący zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie sugestii tematów kontroli do 

Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. Zapowiedział również, że jeszcze w tej 

kadencji komisja rozważy powołanie roboczego zespołu w celu przygotowania projektu ustawy 

o finansowaniu współpracy państwa polskiego z Polonią i Polakami za granicą. 

Opracowano w BPS 


