
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 17. posiedzeniu Senatu 
w dniu 3 sierpnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas 

Szanowna Pani Minister! 
Jednym z deklarowanych kierunków działań MEN w sprawie zwiększenia możliwości nauczania języka 

ojczystego dzieci polskich przebywających za granicą jest wsparcie dla oświaty polskojęzycznej należącej do 
systemów edukacyjnych innych krajów, a także realizacja celów strategicznych polityki polonijnej m.in. po-
przez negocjowanie międzyrządowych porozumień służących zapewnieniu warunków do nauczania języka 
polskiego i w języku polskim. 

Instrumentem umożliwiającym rozszerzanie znajomości języka polskiego i jego nauczania wśród naj-
młodszego pokolenia emigracji i Polonii jest przyjęta 25 lipca 1977 r. przez Radę Wspólnot Europejskich 
dyrektywa 77/486/EWG w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących, nadal obowiązująca i nadal 
uważana za podstawowe narzędzie działań wspólnotowych w obszarze edukacji. Dyrektywa ta zobowiązuje 
państwa członkowskie m.in. do zastosowania odpowiednich środków mających na celu wspieranie nauczania 
języka ojczystego oraz szerzenie wiedzy o kulturze państwa pochodzenia. 

Znaczenie nauki języka ojczystego dzieci imigrantów podkreśla Parlament Europejski i Rada Unii Euro-
pejskiej. Stosunek do języka ojczystego dzieci imigrantów w społeczeństwach goszczących jest wyznaczni-
kiem ich godności i tożsamości. 

W związku z powyższym proszę panią minister o odpowiedź na następujące pytania. 
1. Jakie działania na rzecz wprowadzenia nauki języka polskiego i kultury narodowej do szkół miejsco-

wych w krajach, gdzie koncentracja Polaków jest duża, podejmuje MEN, biorąc pod uwagę zobowiązania 
państw członkowskich wynikające z unijnej dyrektywy? Jakie są rezultaty tych działań? 

2. Czy w rozmowach dwustronnych z ministrami edukacji krajów unijnych pojawia się kwestia dotycząca 
podjęcia działań na rzecz wprowadzenia języka polskiego jako przedmiotu na równi z innymi unijnymi języ-
kami, takimi np. jak hiszpański czy francuski? 

3. Jaką strategię działań edukacyjnych przygotowuje MEN po zakończeniu „Programu rozwoju oświaty 
polskiej poza granicami i oświaty polonijnej na lata 2009–2011”? 

4. Czy został opracowany raport z realizacji wspomnianego programu? 
 

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski 




