
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

nr posiedzenia: 35 

data posiedzenia: 22 marca 2022 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja o sytuacji Polaków i osób polskiego pochodzenia, którzy przybyli z falą 

uchodźców z Ukrainy, oraz działaniach władz. 

2. Sprawy różne. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Wojciech Ziemniak. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

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

Maria Koc, Waldemar Kraska, Maciej Łuczak, Ryszard Majer, Andrzej Pająk, Janina 

Sagatowska, Józef Zając, Wojciech Ziemniak, 

 

 
goście: 

 
pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak ze 

współpracownikiem, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Sławomir Kowalski, 

Ministerstwo Edukacji i Nauki: 

dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Monika Poboży. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację o sytuacji Polaków i osób polskiego pochodzenia uciekających z objętej wojną 

Ukrainy oraz o pomocy udzielanej im przez państwo polskie przedstawili pełnomocnik rządu 

do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak, dyrektor Departamentu Współpracy 

z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Sławomir Kowalski 

oraz dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki 

Monika Poboży. 

Minister Jan Dziedziczak poinformował, że do 21 marca 2022 r. zarejestrowano 

1461 posiadaczy Karty Polaka, którzy od początku wojny w Ukrainie przyjechali do Polski.  

Na rzecz tych osób rząd uruchomił w trybie specjalnym dodatkowe środki budżetowe 

w wysokości 28,5 miliona zł na programy pomocowe realizowane przez Stowarzyszenie 

„Wspólnota Polska”, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundację „Wolność 

i Demokracja”. Oferują one uchodźcom posiadającym Kartę Polaka pomoc w ewakuacji, 



 

 

zakwaterowanie w ośrodku pobytowym, jednorazową zapomogę, możliwość nauki języka 

polskiego oraz dostęp do specjalistów. Polacy pozostający w Ukrainie mają natomiast dostęp 

do pomocy charytatywnej.  

Dyrektor Sławomir Kowalski omówił sytuację społeczności polskiej w Ukrainie, z którą 

bieżący kontakt utrzymują polskie służby konsularne, organizacje polskie oraz parafie. Część 

organizacji polskich zawiesiło działalność, ewakuowano także większość konsulatów. 

25 lutego br. został powołany zespół roboczy MSZ, KPRM i MSWiA do koordynacji pomocy 

Polakom z Ukrainy. Obecnie toczą się prace legislacyjne, które umożliwią wydawanie Karty 

Polaka przez urzędy wojewódzkie. 

Dyrektor Monika Poboży przedstawiła uprawnienia w zakresie zatrudnienia nauczycieli 

i naukowców z Ukrainy, uczęszczania dzieci do szkół oraz studiowania w Polsce, 

wprowadzone na mocy specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy.  

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji wzięli udział senatorowie oraz 

zaproszeni goście. 

Senatorowie dopytywali o szczegóły udzielanego wsparcia. 

 

Ad 2. 
 

 Senator Halina Bieda poprosiła o informacje organizacyjne dotyczące planowanego w ramach 

obchodów 100-lecia pierwszego posiedzenia Senatu II RP wyjazdowego posiedzenia komisji 

w Muzeum Emigracji w Gdyni. 

 

 

 

Opracowano w BPS 

 


