
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zawsze żywo reagował na potrzeby dydaktyczne, metodyczne i lokalowe 

szkół języka polskiego i przedmiotów ojczystych poza granicami, zwłaszcza na Wschodzie. Wsparcie Senatu 

dla polonijnych ośrodków nauczania kierowane było za pośrednictwem zarówno doświadczonych organizacji 

pozarządowych, obejmujących swymi działaniami wszystkie obszary geograficzne zamieszkiwane przez 

rodaków, jak i mniejszych jednostek skoncentrowanych głównie na Wschodzie. Dla wielu organizacji poza-

rządowych, które współpracowały z Kancelarią Senatu, wspieranie rozwoju polonijnej oświaty stanowiło 

najważniejszą dziedzinę działalności. 

Z każdym rokiem Senat asygnował coraz większe kwoty na rozwój polonijnej oświaty. W związku z rea-

lizacją w 2011 r. priorytetowego programu wspierania szkolnictwa polskiego oraz promowania języka pol-

skiego i kultury polskiej poza granicami Prezydium Senatu przeznaczyło 27 536 503,90 zł, co stanowiło oko-

ło 44,56% wszystkich środków przeznaczonych na zadania programowe. Jednym z najważniejszych benefi-

cjentów pomocy byli Polacy na Ukrainie. W 2011 r. Senat przekazał na wsparcie oświaty w tym kraju środki 

w wysokości 4 181 877,20 zł, w tym na pomoc szkołom polskim i placówkom oświatowym w utrzymaniu i 

rozwoju infrastruktury – 361 370 000 zł. 

Pomoc udzielana przez Senat obejmowała również stypendia naukowe, zakup podręczników i pomocy 

naukowych, kolonie letnie i zimowe o charakterze edukacyjnym (nauka języka, literatury i kultury polskiej), 

konkursy i olimpiady wiedzy o języku, literaturze i kulturze Polski, aktywność sportową. 

Edukacja Polonii i Polaków za granicą, w tym kształcenie młodzieży polonijnej w Polsce, stanowi jeden z 

kluczowych obszarów tematycznych, na którym koncentrują się działania podmiotów korzystających ze 

wsparcia MSZ. Jednakże od początku 2013 r. pojawiają się niepokojące sygnały dotyczące finansowania 

szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie. 

Proszę o informacje na temat wysokości środków pieniężnych, jakie przekazał MSZ w 2013 r. na naucza-

nie w języku polskim na Ukrainie. Proszę o podanie kwoty globalnej, jak również kwot wynikających z roz-

strzygnięć, które zapadły w ramach konkursu oraz decyzji placówek dyplomatyczno-konsularnych.  

Proszę o przedstawienie szczegółowej listy krajowych organizacji pozarządowych realizujących w 2013 r. 

zadania z zakresu nauczania w języku polskim na Ukrainie (wraz z kwotami) oraz wykazu placówek, które 

udzieliły wsparcia w tym obszarze, ze wskazaniem nazwy zadania i kwoty przeznaczonej na jego realizację. 

Stanisław Kogut 

 




