
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

nr posiedzenia: 34 

data posiedzenia: 8 marca 2022 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Prezentacja raportu „Jednostki polonoznawcze funkcjonujące w systemie nauki 

i szkolnictwa wyższego krajów byłego Związku Radzieckiego” (OE–380).  

2. Sprawy różne. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Paweł Arndt, Halina Bieda, Wiktor Durlak, Jerzy Fedorowicz, Stanisław Gogacz,  

Maciej Łuczak, Ryszard Majer, Andrzej Pająk, Jarosław Rusiecki, Janina Sagatowska, 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Józef Zając, Wojciech Ziemniak, 

 

 
goście: 

 
Ministerstwo Edukacji i Nauki: 

zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Przemysław Skrodzki  

ze współpracownikiem, 

eksperci: 

ekspert Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Michał 

Nowosielski,  

ekspert Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego dr Ignacy Jóźwiak, 

adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz kierownik Centrum Studiów 

Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego dr Marcin Gońda. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Eksperci Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Michał  

Nowosielski i dr Ignacy Jóźwiak oraz kierownik Centrum Studiów Migracyjnych na 

Uniwersytecie Łódzkim dr Marcin Gońda przedstawili wnioski zawarte w raporcie  

pt. „Jednostki polonoznawcze funkcjonujące w systemie nauki i szkolnictwa wyższego krajów 

byłego Związku Radzieckiego” (OE–380), przygotowanym na zlecenie przewodniczącego 

komisji. Wcześniej, w 2020 r., komisja zapoznała się z wynikami badań ośrodków 

polonoznawczych działających w Europie i Ameryce Północnej (OE–306). 

Badanie pozwoliło zidentyfikować na terenie byłego Związku Radzieckiego 90 jednostek 

polonoznawcznych, w większości przyuniwersyteckich, z czego najwięcej, bo ok. 40,  



 

 

w Ukrainie, 13 w Rosji, 6 w Gruzji oraz po 2 na Białorusi i na Litwie. Są to głównie katedry na 

wydziałach slawistycznych, które prowadzą nauczanie języka polskiego oraz działania 

upowszechniające kulturę. Znacznie rzadziej niż ośrodki zachodnie podejmują one 

samodzielne badania naukowe. 

Omówiona została rola tych jednostek, ich współpraca z polskimi uczelniami i jednostkami 

badawczymi oraz z instytucjami państwa polskiego. Eksperci wskazali na wyzwania stojące 

przed tymi ośrodkami, m.in. zagrożenia demograficzne, brak systemu wsparcia, a obecnie 

także skutki inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Rekomendowali m.in. zwiększenie finansowania 

tych jednostek w ramach odrębnego mechanizmu finansowego oraz większą ich koncentrację 

na działaniach z zakresu dyplomacji naukowej. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji wzięli udział senatorowie oraz 

zaproszeni goście. 

Senator Ryszard Majer zaapelował o przekazanie rządowi rekomendacji zawartych w raporcie 

badawczym oraz o wystąpienie z propozycją utworzenia w Polsce emigracyjnego ośrodka 

naukowego dla studentów i naukowców uciekających z Ukrainy. 

 

Ad 2. 
 

 Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski zwrócił się do senatorów o pomoc 

w dotarciu do parlamentarzystów w celu skorygowania rozpatrywanego obecnie przez Sejm 

projektu ustawy o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, tak by regulacje objęły również 

zagranicznych studentów ukraińskich uczelni, którzy szukają schronienia w Polsce. 

 

 

Opracowano w BPS 

 


