
N O T A T K A  

z posiedzenia  Komisji Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami za Granicą 

Data posiedzenia: 2 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 81 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Andrzej Person. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o sytuacji Polaków 

z Donbasu przebywających w Polsce. 

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych o sytuacji Polaków 

z Donbasu pozostających na Ukrainie. 

 

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, Grażyna Sztark, Piotr Zientarski, 

 

  goście: 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

- minister Teresa Piotrowska ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

- podsekretarz stanu Konrad Pawlik ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

- zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy Magdalena 

Sweklej ze współpracownikiem, 

 Urząd do Spraw Cudzoziemców: 

- szef Rafał Rogala, 

 Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: 

- prezes zarządu Janusz Skolimowski, 

 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: 

- starszy specjalista Anita Staszkiewicz, 

 Caritas Archidiecezji Warmińskiej: 

- dyrektor ks. Paweł Zięba, 

- dyrektor Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego w Rybakach 

ks. Piotr Hartkiewicz, 

 Towarzystwo Kultury Polskiej Donbasu: 

- zastępca prezesa Wiktoria Charczenko, 

 

  Kancelaria Senatu: 

- pracownik Gabinetu Marszałka Senatu Urszula Luboińska, 

- pracownik Gabinetu Marszałka Senatu Iwona Moskalik-Tyma, 

- pracownik Biura Analiz i Dokumentacji Karolina Orzechowska. 
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Ad 1.  Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą po raz kolejny zajęła  

się na posiedzeniu sytuacją przebywających w Polsce osób polskiego pochodzenia z Donbasu. 

Senatorowie zapoznali się z przesłanym do przewodniczącego komisji listem, w którym prezes 

Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu Walentyna Staruszko dziękuje instytucjom  

i osobom prywatnym zaangażowanym w pomoc Polakom z Donbasu. 

Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska omówiła przebieg rządowego programu 

adaptacyjnego, realizowanego od 13 stycznia do 13 lipca 2015 r. przez resort spraw wewnętrznych 

we współpracy z wieloma partnerami rządowymi i pozarządowymi. Ewakuowane z objętego 

konfliktem zbrojnym Donbasu rodziny przebywały pod opieką Caritas Archidiecezji Warmińskiej 

w ośrodkach w Łańsku i w Rybakach, gdzie miały zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, 

ubezpieczenie zdrowotne, kursy adaptacyjne, językowe i zawodowe. Wszystkie osoby uzyskały 

pozwolenie na pobyt stały w Polsce. Po zakończeniu rządowego programu wszystkie rodziny 

otrzymały propozycje pracy i zamieszkania; jedynie 3 z 76 rodzin zdecydowały się wrócić  

na Ukrainę. Nadal utrzymywany jest stały kontakt z ewakuowanymi rodzinami i rozwiązywane są 

problemy związane m.in. z uzyskaniem świadczeń emerytalnych oraz nostryfikacją dyplomów. 

Minister Teresa Piotrowska podziękowała zaangażowanym w projekt adaptacji instytucjom  

i darczyńcom. 

W trakcie dyskusji senatorowie odnieśli się pozytywnie do przebiegu akcji adaptacji Polaków  

z Donbasu. Dopytywali także o sytuację osób polskiego pochodzenia, które przyjechały do Polski 

na własną rękę i nie uczestniczyły w rządowym programie adaptacyjnym. 

Zastępca prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu Wiktoria Charczenko poinformowała, 

że do Polski przyjechało z Donbasu na własną rękę ok. 70 osób polskiego pochodzenia. 

Większość z nich musiała samodzielnie pokryć koszty legalizacji pobytu w Polsce,  

wynajmu mieszkania czy kupna wyprawki szkolnej. Część osób jest w trudnej sytuacji 

finansowej. Wiktoria Charczenko zaapelowała o udzielenie im pomocy. 

 

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

Polaków pozostających w rejonie konfliktu w Donbasie. Opiekę nad Polakami w Mariupolu 

sprawuje Konsulat RP w Charkowie. Przekazywane są zapomogi finansowe z rezerwy ogólnej, 

żywność oraz pomoc rzeczowa. Szacuje się, że w kontrolowanym przez separatystów Donbasie 

przebywa ok. 130 osób polskiego pochodzenia, a w Mariupolu – ok. 200 osób. Od 1 września br. 

na terenie Donbasu obowiązuje zawieszenie broni. 

W trakcie dyskusji zastępca prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu Wiktoria Charczenko 

podziękowała za wsparcie przekazywane Polakom w Donbasie. Jak poinformowała, Towarzystwo 

Kultury Polskiej Donbasu kontynuuje swoją działalność. Została zawiązana grupa inicjatywna, 

która udziela pomocy osobom potrzebującym, starszym i schorowanym. Wsparcie przekazują 

również Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz Kościół. 

 

 

Opracowano w BPS 


