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Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego 

W swoim wystąpieniu podczas 32. posiedzenia plenarnego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, interpretując 

istotny i aktualny problem migracji obywateli polskich do wyżej rozwiniętych gospodarczo krajów Unii Eu-

ropejskiej jako przemieszczanie się na jednolitym rynku europejskim w poszukiwaniu pracy, Pan Minister 

stwierdził brak ekwiwalentności interesów ekonomicznych Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej 

widoczny w tym procesie. Zaznaczył Pan także: „W sensie ekonomicznym dla całej Unii Europejskiej to jest 

rzecz dobra. Dla nas, ze względu na naszą demografię, to jest rzecz niekorzystna. Ja uważam, że my jako 

Polska współzawodniczymy w globalnej konkurencji o produktywnych obywateli”. 

Proszę zatem o odpowiedź na kilka wątpliwości związanych z treścią Pańskiej wypowiedzi, której frag-

ment przytoczyłem. 

Jak – diagnozując taki stan faktyczny – Pan Minister i podległy mu resort zamierzają doprowadzić do 

ekwiwalentności interesów Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej w sensie ekonomicznym w związku 

z trwającą od 2004 r. poakcesyjną migracją zarobkową obywateli polskich do krajów UE? Czy MSZ w tym 

zakresie korzystał z rozwiązań wypracowanych przez kraje o zbliżonym potencjale ekonomiczno-

społecznym, które we wcześniejszych okresach przystąpiły do UE? Jeśli tak, jakie to były rozwiązania? Jeśli 

nie, proszę o wyjaśnienie powodów niepodjęcia takich działań. 

Proszę o precyzyjną charakterystykę zadań i kryteriów ich wyboru przez komisję konkursową w roku bie-

żącym w ramach obszaru tematycznego. „Wspieranie powrotów Polaków do Ojczyzny”. Proszę także, aby 

informacja na temat szczegółowego wykazu zadań zleconych i wykonujących je organizacji pozarządowych 

obejmowała również wnioskowane i przyznane zakresy rzeczowe zadań oraz kosztorysy zadań, zarówno 

wnioskowane, jak i zaakceptowane przez komisję konkursową. 

Z uwagi na spoczywający na kierowanym przez Pana resorcie ustawowy obowiązek koordynacji działań 

administracji rządowej w zakresie polityki zagranicznej państwa proszę Pana Ministra o dokładne określenie 

i scharakteryzowanie pól współpracy pomiędzy MSZ a resortami oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. 

Jakie rozwiązania wypracowywane przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w ostat-

nich latach znalazły zastosowanie praktyczne w działaniach podległego Panu resortu w odniesieniu do pro-

blemu migracji zarobkowej obywateli polskich na terenie UE? W szczególności interesują mnie inicjatywy 

MSZ (kierowane także do innych resortów zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej) dotyczące 

powstania lub nowelizacji istniejącego ustawodawstwa dotyczącego tej grupy obywateli polskich w wymia-

rze krajowym i wspólnotowym. 
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