
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Biereckiego 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Jednym z organów pomocniczych prezesa Rady Ministrów jest zespół do spraw Polonii i Polaków za gra-
nicą. Zgodnie z zarządzeniem nr 70 prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Międzyre- 
sortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą do zadań zespołu należy między innymi zapew-
nienie koordynacji działań organów administracji rządowej realizujących zadania w zakresie współpracy z 
Polonią i Polakami za granicą. Przewodniczącym zespołu jest sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych. 

Zarówno z planów współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2012–2013 sporządzonych przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak również z wystąpienia ministra spraw zagranicznych, pana Radosła-
wa Sikorskiego, przed Izbą Wyższą w dniu 24 kwietnia 2013 r. można się dowiedzieć, jak istotne znaczenie 

ma obszar działania ministra spraw zagranicznych dotyczący koordynacji polityki rządu wobec Polonii i Po-
laków za granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizuje zadania, które zgodnie z właściwością prowa-
dzą również inne resorty, stąd niezbędna jest regularna koordynacja działań. Na trzydziestym drugim plenar-
nym posiedzeniu Senatu minister spraw zagranicznych powiedział, że „zmiany w finansowaniu dały nam 

mocniejszą legitymację ustawową do wypełniania zadań jako podmiotu odpowiedzialnego za politykę wobec 

Polonii i Polaków za granicą. To pozwala nam lepiej koordynować działalność wszystkich agend państwa 

polskiego. Uważam, że ostatnie dwanaście miesięcy to potwierdza i że wprowadzenie nowego systemu było 

decyzją słuszną”. 
W nawiązaniu do słów ministra spraw zagranicznych uprzejmie proszę o informacje dotyczące prac tego 

zespołu. Proszę o przedstawienie kalendarza spotkań zespołu i ich tematyki po dniu 1 stycznia 2012 r. 
Czy zgodnie z §6 zarządzenia nr 70 przewodniczący zespołu przedstawił Panu Premierowi w terminie do 

dnia 30 stycznia 2012 r. i 30 stycznia 2013 r. sprawozdania z realizacji zadań? Jeśli tak, to proszę o przedsta-
wienie kopii tych sprawozdań. Ponadto uprzejmie proszę o wskazanie, z imienia i nazwiska, przewodniczą-

cego zespołu oraz składu osobowego zespołu. 
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