Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gogacza
na 35. posiedzeniu Senatu
w dniu 20 czerwca 2013 r.
Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
W „Rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą” z października 2007 r. zostały
zdefiniowane cztery cele strategiczne dotyczące polityki polonijnej.
Rok 2012 był ostatnim rokiem, w którym obowiązywały zapisy tego programu. Jednakże ani w „Informacji rządu na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania
środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.” (druk
senacki nr 347), ani w wystąpieniu Pana Ministra zaprezentowanym na 13., a potem na 32. posiedzeniu Senatu nie dokonano szczegółowego podsumowania (ewaluacji) realizowanych w minionych pięciu latach celów
strategicznych, podstawowych kierunków działań i działań poszczególnych organów administracji rządowej
wyszczególnionych w programie z 2007 r.
W związku z tym proszę o uzupełniające informacje dotyczące wymienionych zagadnień (celów) poprzez
udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Jakie działania podejmowano w latach 2007–2012 w celu realizacji praw polskich mniejszości i Polaków, zwłaszcza zamieszkujących na terytorium Litwy, Białorusi, Rosji i Niemiec, a więc państw, gdzie nie są
respektowane zapisy traktatów dwustronnych? Proszę też o udzielenie informacji o podejmowanych w tym
okresie działaniach na rzecz polskich mniejszości zamieszkujących Łotwę, Słowację, Czechy, Węgry i Rumunię. Proszę o omówienie skutków, jakie te działania przyniosły.
2. Gdzie i jakie procesy służące wzmacnianiu środowisk polskich i podnoszeniu ich prestiżu wspierano w
latach 2007–2012? Czy podejmowane działania przyniosły wymierne efekty? Jeżeli tak, proszę je wskazać i
szczegółowo omówić.
3. Jakie działania ułatwiające powroty Polaków z zagranicy podejmowano w latach 2007–2012? Jakie są
efekty tych działań? Czy Ministerstwu Spraw Zagranicznych znana jest liczba osób, które w tym okresie
powróciły na stałe do Polski? Czy MSZ znana jest liczba osób, które w tym czasie (e)migrowały z kraju?
4. Czy w minionych latach stworzono gdziekolwiek propolskie lobby? Jeżeli tak, proszę o informację,
gdzie ono funkcjonuje. Jeżeli nie, proszę o wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia w realizacji tego celu.
5. Jakie i gdzie w latach 2007–2012 podejmowano działania służące promocji Polski za granicą? Jakie
kwoty wydatkowano na ten cel? Czy podejmowane działania przyniosły wymierne efekty? Jeżeli tak, proszę
je szczegółowo omówić. Jeżeli nie, proszę szczegółowo omówić przyczyny niepowodzeń.
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