
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

nr posiedzenia: 36 

data posiedzenia: 11 kwietnia 2022 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja na temat działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Fundacji 

„Pomoc Polakom na Wschodzie”, w tym wsparcia materialnego dla organizacji polskich 

i polonijnych w 2021 r. 

2. Sprawy różne. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Paweł Arndt, Halina Bieda, Stanisław Gogacz, Maciej Łuczak, Ryszard Majer, Kazimierz 

Michał Ujazdowski, Józef Zając, Wojciech Ziemniak, 

 

 
goście: 

 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: 

dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jan Badowski, 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: 

prezes Zarządu Krajowego Dariusz Bonisławski ze współpracownikiem, 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: 

członek zarządu Juliusz Szymczak-Gałkowski. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski omówił 

działalność stowarzyszenia w 2021 r. w zakresie wspierania organizacji polonijnych i polskich 

za granicą. Kluczowe projekty były realizowane w obszarze edukacji i polegały m.in. na 

dofinansowaniu utrzymania polonijnych i polskich szkół społecznych oraz na wspieraniu 

dydaktycznym nauczycieli. Pomoc finansową otrzymały również organizacje oraz media 

polonijne. Ważnym obszarem działalności stowarzyszenia były pomoc charytatywna 

i medyczna dla Polaków na Wschodzie i w Ameryce Południowej, polonijne wydarzenia 

sportowe, a także pobyty wakacyjne dzieci i młodzieży w Polsce w ramach programu „Lato 

z Polską”. Za pośrednictwem SWP w ubiegłym roku dofinansowanych zostało 14 inwestycji 

polonijnych, w tym rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie z przeznaczeniem m.in.  

na pomieszczenia dla Telewizji Wilno. Ze względu na pandemię w ciągu ostatnich 2 lat 

bezpośrednie spotkania z Polonią były utrudnione i nie udało się zrealizować wielu dużych 



 

 

wydarzeń kulturalnych. Prezes Dariusz Bonisławski poinformował komisję, że 8 kwietnia br. 

rosyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych zakazało działalności SWP na terenie Federacji 

Rosyjskiej. 

Działania Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w 2021 r. przedstawił członek Zarządu 

Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Juliusz Szymczak-Gałkowski. Jak poinformował,  

w ubiegłym roku fundacja dysponowała budżetem przekraczającym 36 milionów zł., z czego 

1,5 miliona zł pozyskano od darczyńców prywatnych i od fundacji spółek Skarbu Państwa. 

Wśród najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych wymienił dofinansowanie 

funkcjonowania szkół, program stypendialny „Bon studenta” dla studentów polskiego 

pochodzenia ze Wschodu studiujących w krajach zamieszkania, „Bon maturzysty” oraz „Bon 

pierwszaka”. Fundacja udzieliła wsparcia finansowego organizacjom oraz mediom polskim 

i polonijnym na Wschodzie. Poza tym promowała kulturę i język polski w ramach kampanii 

„Kto ty jesteś?”, przekazywała potrzebującym pomoc medyczną i charytatywną, 

dofinansowywała prace porządkowe i renowacyjne w miejscach pamięci narodowej, 

realizowała zadania inwestycyjne oraz konkurs małych grantów do 7 tysięcy zł w zakresie 

dziedzictwa kulturowego i historycznego. Juliusz Szymczak-Gałkowski podkreślił, że 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” współpracują 

ze sobą, a ich działalność jest komplementarna. 

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów Jan Badowski zwrócił uwagę, że środki przekazane w 2021 r. na działalność 

obu partnerów stanowiły 75% budżetu KPRM przewidzianego na działania w zakresie 

wsparcia Polonii i Polaków za granicą. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji wzięli udział senatorowie oraz 

zaproszeni goście. 

Senatorowie dopytywali o szczegóły działalności organizacji oraz o kontrolę realizacji zadań. 

 

Ad 2. 
 

 Senator Halina Bieda poinformowała o udziale w kwietniu br. wraz z senatorem Wojciechem 

Ziemniakiem w XXVII Walnym Zjeździe Związku Polaków we Włoszech, a także o spotkaniu 

przedstawicieli senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej z Polonią w Berlinie. 

Zwróciła uwagę m.in. na trudności Związku Polaków we Włoszech ze sfinansowaniem 

publikacji biuletynu „Polonia Włoska”. W trakcie spotkania z Polonią w Berlinie omówiono 

problem nieprzekazania przez KPRM dotacji na nauczanie języka polskiego w Niemczech 

w bieżącym roku. Senator Halina Bieda zaapelowała do przewodniczącego komisji 

o wystąpienie do Ministerstwa Edukacji i Nauki o informację, kiedy i w jaki sposób Polonia 

niemiecka otrzyma środki przeniesione z budżetu szkół mniejszości niemieckiej w Polsce 

z przeznaczeniem na finansowanie nauki języka polskiego w Niemczech. 

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów Jan Badowski zadeklarował, że jeżeli Ministerstwo Edukacji i Nauki nie 

dofinansuje funkcjonowania szkół polonijnych w Niemczech, to zrobi to KPRM. 

 

 

 

Opracowano w BPS 

 


