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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
W trakcie prac nad tegorocznym budżetem państwa w Sejmie zgłoszono propozycje poprawek przesądza-

jących o tym, że środki przeznaczone na wspieranie Polonii i Polaków za granicą zostaną przeniesione z bu-
dżetu Senatu do zasobów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według szeroko rozpowszechnianych infor-
macji zmianę taką akceptował już prezes Rady Ministrów i jednocześnie szef partii rządzącej, czyli pan, Pa-
nie Premierze. Dopóki sprawa nie została przesądzona, chcę przekonać Pana, by powstrzymał Pan te moim 
zdaniem szkodliwe działania. 

Mam nadzieję, że łączy nas konserwatywne podejście do świata. Liczę więc na to, iż podziela Pan opinię, 
że nie należy wprowadzać zmian wyłącznie dla zmiany, że należy szanować, cenić i stabilizować instytucje 
pro publico bono, które dobrze funkcjonują. A tak funkcjonuje dziś system wspierania Polonii i Polaków za 
granicą za pośrednictwem Senatu. 

Przed dwudziestu laty – tak, Panie Premierze, ten system funkcjonuje już dwadzieścia lat! – zdecydowano 
o powierzeniu izbie wyższej tej funkcji ze względu na stosunek emigracyjnych niepodległościowych środo-
wisk polskich za granicą do poszczególnych struktur aparatu państwowego. Senat cieszył się zdecydowanie 
większym zaufaniem naszych rodaków niż MSZ. Było to uzasadnione złymi doświadczeniami z czasów ko-
munistycznych, gdy służba zagraniczna PRL traktowała diasporę instrumentalnie. W ten sposób, być może 
trochę obok zasady podziału władz i przyjętych stereotypów, Senat wrócił do przedwojennej roli patrona 
wychodźstwa. Rolę tę pełni nieprzerwanie od dwudziestu lat ku zadowoleniu naszych rodaków za granicą 
i z satysfakcją dla nas, senatorów kolejnych kadencji, którzy tę służbę rodakom traktujemy jako jeden z istot-
niejszych elementów sprawowania mandatu. Wokół Izby gromadzi się środowisko działaczy polskości ze 
Wschodu i Zachodu, wspierających nas w tej trudnej roli. 

Nasza praca jest ceniona i w kraju, i za granicą. Senat jako patron Polonii jest widoczny i uznawany. 
W wielu krajach fakt, iż to jedna z izb parlamentu angażuje się we współpracę z polską mniejszością, jest 
oceniany pozytywnie. Odczytywane jest to jako dowód na to, że pomoc nie służy bieżącej realizacji rządowej 
polityki, lecz samym zainteresowanym, że nie jest podporządkowana kalendarzowi wyborczemu, lecz intere-
som wychodźstwa. 

Po co więc, Panie Premierze, Pańscy współpracownicy chcą wprowadzić w tym zakresie zmiany? Po co 
psuć mechanizm, który od dwudziestu lat sprawnie działa? Przecież nie chodzi o wymagania konstytucyjne, 
bo obowiązująca dziś konstytucja nie została uchwalona wczoraj. Obowiązuje wiele lat i przez ten czas polo-
nijna funkcja Senatu nikogo nie raziła. 

Przejęcie zadań polonijnych Senatu przez MSZ będzie szkodliwe. Przez wiele lat nasi rodacy za granicą 
będą odzwyczajali się od dotychczasowej praktyki, poznawali nowe ścieżki i zmodyfikowane procedury. 
Rządy krajów wychodźstwa również przyjmą tę zmianę z niepokojem. Zapewne sporo czasu zajmie persone-
lowi pana ministra spraw zagranicznych poznanie tej problematyki. Jednym słowem – przez długi czas bę-
dzie gorzej. A może już nigdy nie uda się powrócić do standardów wypracowanych w trakcie działalności 
Senatu. 

Panie Premierze, proszę zapobiec tym błędom, dopóki jeszcze jest to możliwe. Jeśli Sejm zgodnie z reko-
mendacją komisji przyjmie poprawkę odbierającą Senatowi rolę patrona diaspory, my w Senacie zgłosimy 
propozycję przywrócenia status quo. Jeśli Pan nas poprze, mamy szansę na zachowanie sprawdzonych roz-
wiązań. 

Stanisław Kogut 
 
 
 
 
 




