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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Ochrona wynikających z prawa międzynarodowego i umów dwustronnych praw przysługujących polskim 

mniejszościom narodowym była jednym z celów strategicznych zapisanych w obowiązującym w latach 

2007–2012 „Rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. 

Rzeczpospolita Polska dokłada wielu starań, by w sposób należyty wywiązać się zarówno z międzynaro-

dowych, jak i bilateralnych zobowiązań wobec mniejszości narodowych, które funkcjonują na terytorium 

państwa polskiego. We współczesnym zglobalizowanym świecie coraz bardziej powszechna jest świado-

mość, iż stosunek do mniejszości narodowych jest swoistym probierzem wartości i trwałości demokracji w 

państwie. Polska ma na tym polu niemały dorobek i jeszcze większe doświadczenie, że odwołam się tylko do 

dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Po 1989 roku Polska podpisała szereg traktatów (w tym ze wszystkimi sąsiadami), które weszły w życie. 

Na ich podstawie mniejszości narodowe i etniczne w Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z dotacji budżeto-

wych na oświatę, kulturę i media. Służą one zachowaniu tożsamości narodowej obywateli polskich należą-

cych do tych mniejszości. Przypomnę, że tylko w roku 2011 na ten cel, czyli finansowanie mniejszości naro-

dowych i etnicznych, przeznaczono z budżetu państwa kwotę 159 milionów 996 tysięcy 454,87 zł. 

W świetle tych faktów zasadne jest pytanie o realizację zobowiązań traktatowych przez władze państw, na 

terytorium których żyją polskie mniejszości narodowe (Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja, 

Rumunia, Węgry) lub znajdują się duże skupiska Polaków (Niemcy, Rosja). Proszę zatem o informację, jakie 

wsparcie finansowe w latach 2007–2012 otrzymali przedstawiciele polskich mniejszości narodowych ze stro-

ny krajów zamieszkania. Jakie kroki na forum międzynarodowym w tych latach podejmował rząd, by wspo-

móc realizację zobowiązań tych państw wobec polskich mniejszości narodowych? Jakie są wymierne efekty 

podejmowanych działań? 

Proszę także o podanie informacji, z jakiego wsparcia ze strony władz krajów osiedlenia skorzystały w 

omawianym okresie w szczególności media polskiej mniejszości. Jakie konkretne kroki, nawet bezskuteczne, 

podejmował w tej sprawie resort przy zaangażowaniu polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych w 

tych krajach? 
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