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Ewa Polkowska
Szef Kancelarii Senatu

Wstęp

Współpraca Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z organizacjami pozarządowymi w kraju i za 
granicą – będącymi kluczowym ogniwem w kontaktach izby wyższej parlamentu zarówno 
z obywatelami, jak również z Rodakami w świecie – sięga początku lat 90.

Partycypacyjny model sprawowania władzy przez Senat jest realizowany także w odnie-
sieniu do ważnej sfery działalności polskiego parlamentaryzmu, jaką jest opieka nad Polonią 
i Polakami za granicą. W 2014 roku minęło ćwierćwiecze aktywności Senatu na rzecz spo-
łeczności polonijnej na świecie. Przez te wszystkie lata izba wyższa parlamentu wypracowała 
model współpracy pomiędzy Polską a blisko 20-milionową obecnie rzeszą Rodaków, która od 
pokoleń żyje we wszystkich niemal zakątkach świata. Jest on osadzony na solidnych funda-
mentach, bowiem Senat od chwili swego odrodzenia w 1989 roku realizuje ideę współpracy 
z przedstawicielami krajowych organizacji pozarządowych oraz środowisk polskich i polonij-
nych w świecie, która opiera się na aksjologicznych zasadach: partnerstwie, dialogu, pomoc-
niczości, niezależności stron oraz jawności. Współdziałanie Senatu z Polonią i Polakami za 
granicą zawsze cechowała podmiotowość we wzajemnym traktowaniu oraz regularna i syste-
matyczna kooperacja.

Ten egalitarny mechanizm koordynacji wypracowany – ponad podziałami – przez sena-
torów wszystkich kadencji stanowi o niepodważalnym autorytecie i bogatym dorobku Izby. 
Zaangażowanie i działalność w wolnej Polsce każdego z parlamentarzystów zaowocowały 
zbudowaniem partnerskich relacji pomiędzy demokratyczną i suwerenną ojczyzną a wspól-
notą polską rozsianą po całym świecie. Senat jako pierwszy i do niedawna jedyny naczelny 
organ władzy państwowej zastosował obowiązującą po dziś dzień formułę szerokich konsulta-
cji ze środowiskami, które są podmiotem działań izby. Służyły temu dwa ważne fora, będące 
organami doradczymi Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: Polonijna Rada Konsul-
tacyjna przy Marszałku Senatu (forum dialogu z przedstawicielami największych organizacji 
polonijnych wszystkich kontynentów) i Zespół Doradców do Spraw Migracji Ekonomicznej 
Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Do wydarzeń mających charakter dialogu o szczególnym znaczeniu zaliczyć należy rów-
nież dwie debaty poświęcone w całości problemom Polonii i Polaków poza granicami. Pierw-
sza z nich odbyła się podczas 93. posiedzenia Senatu III kadencji w dniach 4–5 marca 1997 
roku – gościem honorowym był wówczas Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Druga z debat, z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, miała miejsce w V kadencji podczas 15. posiedzenia 
Senatu w dniu 30 kwietnia 2002 roku. Koncepcja debaty miała na celu wspólne wypracowa-
nie priorytetów w pracy organów Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą. W każdym 
z posiedzeń, oprócz parlamentarzystów i przedstawicieli najwyższych władz państwowych, 
uczestniczyli reprezentanci środowisk polonijnych i polskich ze świata.
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W VIII kadencji odbyły się trzy posiedzenia Senatu (24 kwietnia 2013 roku, 11 czerwca 
2014 roku i 24 czerwca 2015 roku) z udziałem ministrów spraw zagranicznych: Radosła-
wa Sikorskiego i Grzegorza Schetyny, na temat „Rządowego programu współpracy z Polonią 
i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków wydatkowanych z budżetu państwa na 
współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2012 roku” oraz poświęcone polityce polonijnej 
realizowanej przez resort spraw zagranicznych w latach 2013–2014. Na zaproszenie Marszał-
ka Senatu 11 czerwca 2014 roku, w 56. posiedzeniu, uczestniczyli także przedstawiciele naj-
większych organizacji polonijnych. Dzień wcześniej, 10 czerwca 2014 roku, działacze polo-
nijni wzięli udział w posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, 
na którym przedstawili swoje propozycje dotyczące kierunków współpracy państwa polskiego 
z Polonią i Polakami za granicą.

Wymianie poglądów, zgłaszaniu propozycji i uwag dotyczących udoskonalenia modelu 
opieki polskiego państwa nad Polonią i Polakami za granicą służyć mają również przeprowa-
dzone z inicjatywy Marszałka Senatu obecne konsultacje ze środowiskami polonijnymi i pol-
skimi z zagranicy oraz współpracującymi z nimi organizacjami pozarządowymi. Zostały one 
rozpoczęte w lutym br. w związku z przywróceniem Senatowi RP misji sprawowania opieki 
nad Polonią i Polakami za granicą, także w wymiarze finansowym.

Zasadnicze znacznie dla dalszego kształtowania wzajemnych relacji Senatu i podmiotów 
krajowych ma ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wraz z istotnymi 
zmianami, jakie ostatnio wprowadziła jej nowelizacja (art. 1 pkt 3 ustawy z 16 marca 2016 
roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tekst Dz. U. 
z 2016 roku poz. 395). W polskim reżimie prawnym dotacje celowe mogą być przekazywa-
ne środowiskom polonijnym i polskim za granicą wyłącznie za pośrednictwem podmiotów 
krajowych (ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Dz. U. z 2013 roku Nr 
157 poz. 885 z późn. zm.). Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie wprowadza nowy przepis, zgodnie z którym Senat będzie sprawować opiekę nad 
Polonią i Polakami za granicą wyłącznie poprzez współpracę z organizacjami pozarządowy-
mi i innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego 
(art. 1 pkt 3 ustawy z 16 marca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie – tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 395 ).

To właśnie polonijne konsultacje społeczne Marszałka Senatu będą pomocne w wypełnia-
niu konkretną praktyką działań ustawowych porządkujących prawne unormowania opieki Se-
natu nad Polonią i Polakami za granicą.

Celem przeprowadzonych konsultacji było dotarcie do jak największej liczby organizacji 
i środowisk polonijnych oraz polskich poza granicami kraju, poznanie ich kondycji oraz opinii 
na temat wyzwań, jakie rysują się we wzajemnych relacjach w przyszłości. 

Specyfiką grupy określanej jako Polonia i Polacy za granicą jest duże zróżnicowanie, roz-
proszenie po całym świecie i w większości – funkcjonowanie poza formalnymi strukturami 
organizacji. Rodzi to znaczące ograniczenia metodologiczne w postaci trudności w dotarciu do 
respondentów w sposób, który umożliwiłby opracowanie reprezentatywnych dla całej grupy 
wyników badań.

List Marszałka Senatu (załącznik 1), mający na celu rozpoznanie współczesnych potrzeb 
Polonii i Polaków za granicą, został przesłany do 235 krajowych organizacji pozarządo-
wych (załącznik nr 2) oraz do 306 organizacji polonijnych za granicą w 43 krajach (załącz-
nik nr 3), co daje łącznie 541 podmiotów w następujących krajach: Argentyna, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, 
Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, 
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Norwegia, Polska, Rosja, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wielka 
Brytania, Włochy. Wystąpienie Marszałka Senatu zostało również zamieszczone na stronie 
internetowej Senatu, polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych oraz na stronach or-
ganizacji pozarządowych.

Do Kancelarii Senatu wpłynęły odpowiedzi z 36 krajów (Armenia, Australia, Austria, Bel-
gia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Francja, 
Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Kazachstan, Litwa, Niem-
cy, Norwegia, Nowa Zelandia, Rosja, Republika Południowej Afryki, Serbia, Szwecja, Stany 
Zjednoczone Ameryki, Szwecja, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) od 
147 podmiotów zagranicznych (w tym od 3 organizacji federacyjnych: Rady Polonii Świata, 
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Trzynastu Europejskich Organizacji Pomocowych 
z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szkocji, Austrii, Norwegii i Belgii oraz 13 od-
powiedzi od osób prywatnych), a także 49 listów od podmiotów krajowych (w tym 2 odpowie-
dzi od osób prywatnych). Odpowiedzi z Islandii, Japonii i Nowej Zelandii wpłynęły niezależ-
nie od korespondencji wysłanej przez Kancelarię Senatu.

Pytanie zawarte w liście Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej skierowanym do śro-
dowisk polonijnych oraz współpracujących z nimi polskimi organizacjami pozarządowymi 
miało charakter otwarty. List zawierał prośbę o wyrażenie opinii, zgłoszenie propozycji i uwag 
dotyczących dotychczasowych doświadczeń w zakresie realizacji zadań publicznych. Zakres 
merytoryczny wypowiedzi respondentów nie został ściśle określony, otwarta była również 
grupa adresatów i odbiorców treści listu.

W odpowiedzi na list Marszałka Senatu napłynęły odpowiedzi od przedstawicieli organiza-
cji polonijnych i polskich poza granicami kraju, jak również od przedstawicieli polskich orga-
nizacji pozarządowych, ośrodków akademickich i podmiotów samorządowych, które zajmują 
się problematyką polonijną i dotyczącą Polaków poza granicami. 

Grupa listów nadesłanych z Polski ma swoją specyfikę, która odróżnia je od koresponden-
cji, która napłynęła spoza granic kraju. Opinie polskich podmiotów są wynikiem ich dotych-
czasowych doświadczeń we współpracy ze środowiskami rodaków poza granicami, a także 
ich własnych potrzeb. Listy z Polski w większości przypadków przedstawiają potrzeby Polonii 
i Polaków za granicą w wybranym obszarze merytorycznym, najczęściej zbieżnym z profilem 
działalności danego podmiotu. Wąski zakres informacyjny w tych przypadkach umożliwiał 
przedstawienie danej problematyki w sposób bardzo szczegółowy. Drugą cechą wyróżnia-
jącą ten zbiór listów jest to, że zawarte w nich postulaty i artykułowane potrzeby często nie 
są powiązane z konkretnym krajem, mają charakter ogólny lub odnoszą się do grupy krajów, 
z którymi dany podmiot współpracuje. W związku z tym postulaty, które napłynęły z Polski, 
zostały dołączone do postulatów przedstawionych w listach nadesłanych ze środowisk pol-
skich i polonijnych z zagranicy.

Całość zgromadzonego materiału została poddana analizie z uwzględnieniem powyższych 
okoliczności. Przyjęto założenie, że duża liczba odpowiedzi (196) pozwala na sformułowanie 
uogólnień dotyczących środowiska Polonii i Polaków za granicą. Analiza materiału została 
przeprowadzona pod kątem jakościowym. Z nadesłanych listów wyspecyfikowane zostały po-
stulaty, które następnie zostały uporządkowane w odrębnych obszarach merytorycznych:

• model opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią oraz procedura finansowania;
• wsparcie środowisk i organizacji polonijnych;
• edukacja i nauka;
• wspieranie polskiej kultury, wspieranie działań promujących Polskę oraz kształtujących 

pozytywny wizerunek Polski i Polaków;
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• wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich 
za granicą, a także rozwoju zawodowego i postaw przedsiębiorczości wśród Polonii i Polaków 
za granicą;

• media polonijne;
• pomoc charytatywna i socjalna;
• postulaty wobec innych niż Senat organów władzy publicznej.
Założono, że częstotliwość występowania danego postulatu i jego powiązanie z danym kra-

jem lub regionem są ważnymi informacjami.
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dr Andrzej Krasnowolski
Biuro Analiz i Dokumentacji

Czego oczekuje Polonia od Macierzy?
List Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z 9 lutego 2016 roku, w którym sfor-

mułowana została propozycja wspólnego wypracowania nowego modelu zlecania reali-
zacji zadań publicznych w zakresie opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią 
i Polakami za granicą, spotkał się z olbrzymim oddźwiękiem środowisk polonijnych. Od-
powiedzi wpłynęły z 36 państw od 134 organizacji polonijnych (w tym trzech organizacji 
federacyjnych) i od 13 osób prywatnych z zagranicy. Zawierają one niezwykle warto-
ściowy materiał, dostarczają wielu cennych informacji o sytuacji Polaków za granicami 
oraz o ich oczekiwaniach na pomoc ze strony Macierzy. Użyteczność tych informacji 
nie ogranicza się do niniejszego opracowania. Będą one z pewnością pomocne w kształ-
towaniu relacji z Polonią i Polakami za granicami w konkretnych krajach oraz cennym 
materiałem do dalszych analiz. Oprócz odpowiedzi przedstawiających postulaty konkret-
nych środowisk zostały nadesłane również materiały syntetyczne, prezentujące opraco-
wania dotyczące konkretnych zagadnień czy problemów. Przykładami takich opracowań 
mogą być np. Propozycja rozdysponowywania dofinansowywania działalności organiza-
cji polskich i polonijnych na świecie za pośrednictwem konkursu projektów, opracowana 
przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Uwagi o nauczaniu 
języka polskiego w Niemczech, nadesłane przez Federalny Związek Nauczycieli Języka 
Polskiego w Niemczech, Polska emigracja zarobkowa w UE – X lecie, nadesłana przez 
Nordycką Unię Oświaty Polonijnej, Strategia rozwoju oświaty mniejszości polskiej na 
Ukrainie, przesłana przez Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie czy Propozycje 
programowe współpracy Kraj/Polonia, nadesłane przez Światową Radę Badań nad Polo-
nią. Bardzo cenne informacje znajdują się w przesłanych Senatowi do wiadomości opra-
cowanych uprzednio opiniach do Rządowego programu współpracy z polską Diasporą 
w latach 2015–2020. Są to w większości opinie krytyczne, ale niezwykle bogate w treści, 
gdyż w dyskusji i podważaniu pewnych założeń precyzyjniej formułuje się własne osądy. 
Znakomitym przykładem jest nadesłany przez Forum Polonia z Irlandii 30-stronicowy 
dokument, opracowany przez działaczy polonijnych i naukowców, zawierający ich własne 
założenia nowej współpracy Macierzy z Polonią. 

Odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka zostały wysłane ze wszystkich kontynen-
tów. Napłynęły postulaty Polaków z terytoriów, które wchodziły w skład I Rzeczypospolitej 
i II Rzeczypospolitej, gdzie ludność polska zamieszkuje od wieków na swych ojcowiznach, 
oraz z państw, do których ludność polska była deportowana lub w których osiedlała się w wy-
niku wydarzeń historycznych bądź decyzji indywidualnych. 

Szczegółowe zestawienie ilościowe odpowiedzi z poszczególnych krajów zawiera tabela 1. 
Najliczniejsze odpowiedzi przysłano z Ukrainy – 25, Wielkiej Brytanii – 16, Niemiec – 11, 

USA – 11 i z Litwy – 10. Z pozostałych państw liczba odpowiedzi waha się od 1 do 9. 
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Inaczej wygląda liczba formułowanych oczekiwań dotyczących współpracy z Polską, prze-
słana z poszczególnych państw. W tym przypadku kolejność układa się następująco: z Ukrainy 
– 29 postulatów, z Rosji – 23, z Białorusi – 22, z Litwy – 20 i z Australii – 20. 

Tabela 1. Zestawienie odpowiedzi Polonii i Polaków za granicą na list Marszałka Senatu

L.p. Nazwa państwa Odpowiedzi  
od organizacji

Odpowiedzi  
od osób prywatnych

1. Ukraina 23 2
2. Wielka Brytania 15 1
3. USA 10 1
4. Litwa 10
5. Niemcy 7 4
6. Irlandia 6
7. Rosja 6
8. Francja 5
9. Austria 4 1

10. Australia 4
11. Białoruś 4 1
12. Szwecja 3
13. Belgia 3
14. Chorwacja 2
15. Czechy 2
16. Hiszpania 2
17. Holandia 2
18. Kazachstan 2
19. Norwegia 2
20. Włochy 2
21. Kanada 2
22. Japonia 1 2
23. Dania 1 1
24. Czarnogóra 1
25. Armenia 1
26. Brazylia 1
27. Bułgaria 1
28. Estonia 1
29. Grecja 1
30. Gruzja 1
31. Islandia 1
32. Nowa Zelandia 1
33. Republika Południowej Afryki 1
34. Serbia 1
35. Uzbekistan 1
36. Węgry 1
37. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych 1
38. Rada Polonii Świata 1

39. 13 Europejskich Organizacji Pomocowych 1
Razem: 147 134 13
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Tabela 2. Zestawienie liczbowe dezyderatów 

Nr Dezyderat
Liczba  

wskazań
I. Pomoc organizacjom i środowiskom polonijnym w krajach zamieszkania

I.1 Dofinansowywanie działalności organizacji polonijnych 17
I.2 Dofinansowywanie utrzymania siedziby i/lub inwestycje oraz ich wyposażanie, budowa 

i utrzymanie Domów Polonii
19

I.3 Dofinansowywanie programów kulturalnych, wspieranie kultury polskiej w krajach za-
mieszkania Polaków i wspomaganie polskich grup artystycznych

20

I.4 Dofinansowywanie zbiorowych wyjazdów do Polski (wycieczki, wyjazdy edukacyjne) 14
I.5 Dofinansowywanie publikacji polskojęzycznych: czasopism i książek oraz  mediów (in-

ternetowe portale, programy radia, TV)
13

I.6 Dofinansowanie uroczystości polonijnych organizowanych na obczyźnie 8
I.7 Szkolenia działaczy polonijnych, wsparcie szkoleń przez nich organizowanych w kra-

jach zamieszkania
7

I.8 Organizacja konferencji polonijnych w państwach, w których funkcjonuje Polonia 5
I.9 Wsparcie polskich klubów sportowych 4

II. Wspieranie oświaty 
II.10 Wsparcie polskich przedszkoli i szkół, wsparcie nauczycieli języka polskiego, szko-

lenie nauczycieli „na miejscu”, wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ochrona 
szkolnictwa polskiego – problem szkół społecznych 

25

II.11 Udzielanie stypendiów, w tym naukowych 9
II.12 Organizacja przyjazdów edukacyjnych do Polski dzieci, młodzieży i dorosłych 17
II.13 Szkolenia, staże edukacyjne i naukowe w Polsce 14
II.14 Szkolenia w Polsce nauczycieli oraz kierowanie do pracy za granicą nauczycieli z Polski 12
II.15 Ułatwienia dla studiowania młodzieży polskiej z zagranicy w Polsce 11
II.16 Finansowanie polskich podręczników i książek 8
II.17 Opracowanie w Polsce podręczników dla Polonii 3

 III. Promowanie kultury polskiej poza granicami, w krajach zamieszkiwania Polaków
III.18 Wspieranie organizacji kulturalnych i historycznych, w tym dokumentowanie przeszłości 10
III.19 Zapraszanie przedstawicieli organizacji polonijnych do uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych w Polsce
8

III.20 Większa oferta polskiej telewizji na rzecz Polonii, stworzenie internetowego Portalu 
Polonii oraz nowe rozwiązania w zakresie TV dla Polonii 

7

III.21 Organizacja przez polskie placówki kulturalne i dyplomatyczne z zagranicy imprez kul-
turalnych dla Polonii

5

III.22 Przyjazdy do ośrodków polonijnych grup artystycznych z Polski 3
IV. Dezyderaty dotyczące zasad organizacyjnych współpracy Macierzy z Polonią i Polakami z zagranicy

IV.23 Usprawnienie zasad przyznawania i skrócenie terminów przekazywanej pomocy finan-
sowej (I kwartał), przekazywanie dofinansowywania przed zakończeniem projektu, od-
biurokratyzowanie występowania o pomoc oraz rozliczania udzielonej pomocy

19

IV.24 Ograniczenie roli organizacji pozarządowych w Polsce, przekazujących pomoc Polonii, 
ze względu na uszczuplanie przez nie środków pomocowych

10

Przedstawiona poniżej analiza przeprowadzona jest wyłącznie w oparciu o otrzymany ma-
teriał merytoryczny. 

Całość dezyderatów Polaków z zagranicy dotyczących kierunków współpracy Ojczyzny z nimi 
dla celów niniejszej analizy została podzielona na 6 głównych działów oraz na 39 szczegółowych ka-
tegorii, ujmujących zespoły tematyczne dezyderatów, nie zaś pojedyncze dezyderaty (patrz tabela 2). 
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Analiza prowadzona jest na podstawie częstotliwości wysuwania danego dezyderatu z po-
szczególnych państw (do których wliczone zostały 3 organizacje polonijne federacyjne), a nie 
częstotliwości ich formułowania przez organizacje i osoby prywatne. 

Najczęściej ze wszystkich wysuwanym dezyderatem – w 25 przypadkach na 39 – jest dezy-
derat wsparcia oświaty, ujmowanej najszerzej. Dotyczy bowiem ochrony i wsparcia polskich 
szkół i przedszkoli, wsparcia nauczycieli języka polskiego, wraz z dokształcaniem ich w kra-
jach zamieszkania, a także wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Pod względem liczby wskazań na drugim miejscu, 20 wskazań, plasuje się dezyderat dofi-
nansowywania programów kulturalnych, wspierania kultury polskiej w krajach zamieszkania 
Polaków i wspomagania polskich grup artystycznych. 

Na trzecim zaś, z identyczną liczbą wskazań, czyli po 19, plasują się dwie kategorie 
dezyderatów. Pierwsze dotyczą usprawnienia zasad przyznawania pomocy finansowej za 
granicę i skrócenia terminów jej przekazywania (najpóźniej do końca I kwartału), a także 
postulaty dofinansowywania zadań przed ich zakończeniem (a nie po ukończeniu) oraz 
odbiurokratyzowania procesu występowania o pomoc i jej rozliczania. Druga kategoria 

IV.25 Zorganizowanie przy Senacie poradni dla przebywających w Polsce przedstawicieli Po-
lonii; formalne zorganizowanie współpracy Polonii z Marszałkiem Senatu (np. Polonij-
na Rada Konsultacyjna), dla trafnego podejmowania decyzji finansowych

7

IV.26 Finansowanie projektów kilkuletnich (2–3 lata), nie tylko edukacyjnych i medialnych 6
IV.27 Zwiększenie udziału przedstawicieli Polonii w życiu Ojczyzny, faktyczne prawa wy-

borcze Polonii, wraz z wyborem swych przedstawicieli, opracowywanie programów 
współpracy z Polonią wraz z jej przedstawicielami, a nie wyłącznie przez instytucje 
krajowe i krajowych działaczy

3

V. Dezyderaty dotyczące działań podejmowanych w Polsce na rzecz Polaków z zagranicy i Polonii
V.28 Usprawnienie działalności polskich placówek dyplomatycznych, zobowiązanie ich do 

działań na rzecz Polonii, rezygnacja z narzucania dyktatu organizacjom polonijnym, or-
ganizacja placówek doradczo-pomocowych, działania na rzecz integracji Polonii starej 
i nowej

13

V.29 Obrona dyplomatyczna praw mniejszości polskiej, obrona dobrego imienia Polski 6
V.30 Charytatywna pomoc Polakom 6
V.31 Organizacja światowych konferencji polonijnych oraz publikowanie wydawnictw dla 

Polonii
6

V.32 Ochrona rodziny polskiej na obczyźnie, wsparcie rodzin, działania na rzecz integracji 
środowisk polskich, pomoc psychologiczna 

4

V.33 Sprawiedliwy podział środków na Polonię na świecie, w zależności od liczebności śro-
dowisk w danym państwie i skali potrzeb

4

V.34 Wsparcie realizacji i merytoryczna kontrola wniosków o wydanie Karty Polaka 3
VI. Inne dezyderaty

VI.35 Podjęcie działań na rzecz integracji organizacji polonijnych w poszczególnych pań-
stwach (na wzór KPA), wspieranie organizacji dobrze zorganizowanych i zintegrowa-
nych

9

VI.36 Dofinansowanie ochrony zabytków polskich poza granicami, ochrona polskiego dzie-
dzictwa kulturowego na obczyźnie

6

VI.37 Wspieranie polskiego małego i średniego biznesu na obczyźnie 5
VI.38 Wsparcie indywidualne migrantów, w tym pomoc społeczna, językowa, prawna, psy-

chologiczna
3

VI.39 Wspieranie aktywności obywatelskiej członków Polonii, w działaniach na rzecz inte-
resów Polaków jako mniejszości narodowej, w tym sprawa wprowadzania języka pol-
skiego do szkół

1
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dezyderatów, zajmująca również trzecie miejsce pod względem liczby wskazań, dotyczy 
dofinansowywania utrzymania siedzib organizacji polskich na obczyźnie, ewentualnie po-
dejmowania budów takich siedzib oraz ich wyposażania, a także budów i utrzymywania 
Domów Polonii. 

 
I.   Dezyderaty dotyczące pomocy organizacjom polskim i środowiskom polskim 
      w krajach zamieszkania 

W ponad połowie przekazanych odpowiedzi uwzględniono problemy zawierające się 
w trzech następujących kategoriach:
1. Dofinansowywanie działalności organizacji polonijnych (wskazanie z 17 państw); 
2. Dofinansowywanie utrzymania siedziby i/lub inwestycje oraz wyposażanie siedzib 

oraz  budowa i utrzymanie Domów Polonii (wskazania z 19 państw). 
W grupie tej mieszczą się dezyderaty o dużej rozpiętości. W jednym przypadku (Polacy 
z Kłajpedy) jest to skarga na brak środków na wymianę okien, furtki i drzwi wejściowych. 
W przypadku Kongresu Polonii Francuskiej jest to postulat budowy Domu Polonii;

3. Dofinansowywanie programów kulturalnych, wspieranie kultury polskiej w kra-
jach zamieszkania Polaków i wspomaganie polskich grup artystycznych (wskazania 
z 20 państw). Oddzielnie przedstawiciele 10 państw sygnalizowali konieczność wsparcia 
polonijnych zespołów artystycznych. Różnice ilościowe są na tyle nieistotne, że trudno jest 
orzec, który z tych postulatów jest nadrzędny: należy je traktować równorzędnie, choć prze-
waga wskazań konieczności finansowania kultury polskiej na obczyźnie nad dofinansowa-
niem organizacji wydaje się symptomatyczna. Można postawić tezę, iż Polacy na obczyźnie 
zdają sobie sprawę, iż warunkiem utrzymania polskości nie jest wyłącznie nauka języka, ale 
znajomość kultury polskiej, poczucie więzi z nią i poczucie dumy z bycia Polakiem. Bez 
tych elementów nie jest możliwe utrzymanie świadomości i tożsamości narodowej wśród 
młodych Polaków. 

Kolejne dezyderaty to:
4. Dofinansowywanie zbiorowych wyjazdów do Polski (wycieczki, wyjazdy edukacyjne)

Polacy zamieszkali na obczyźnie wysoko cenią możliwość zbiorowych wyjazdów do Pol-
ski, w formie wyjazdów edukacyjnych czy wycieczek krajoznawczych. Na ich znaczenie 
w kontaktach z Ojczyzną wskazali przedstawiciele 14 państw. 

5. Dofinansowywanie polskich publikacji i mediów polskich na obczyźnie
Kolejna grupa dezyderatów, pod względem liczby wskazań z poszczególnych państw, do-
tyczy dofinansowywania publikacji polskojęzycznych i polskich mediów. W tej kategorii 
zebrane zostały dezyderaty dotyczące wsparcia czasopism polskich i polskich książek oraz 
wszelkich typów mediów: programów radiowych i telewizyjnych, a także polskich portali 
internetowych na obczyźnie. Poparcia dla tego typu działań udzielili respondenci z 13 państw, 
czyli z 1/3 próby.

6. Dofinansowywanie uroczystości polonijnych organizowanych na obczyźnie 
Do rzadziej artykułowanych dezyderatów należy dofinansowywanie uroczystości polonij-
nych organizowanych w krajach zamieszkania (8 wskazań). 

7. Szkolenie działaczy polonijnych w ich kraju zamieszkania oraz wsparcie merytorycz-
ne i finansowe szkoleń przez nich organizowanych
Dezyderat wsparcia szkoleń działaczy oraz prowadzenia szkoleń dla nich został wyszcze-
gólniony przez przedstawicieli czterech krajów, przy czym ciekawy jest rozrzut geogra-
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ficzny wysuwających ten postulat. Poparli go przedstawiciele Polaków z Armenii, Rosji, 
Ukrainy, Litwy, Australii, Brazylii oraz 13 europejskich organizacji pomocowych. 

8. Organizowanie konferencji polonijnych w państwach, w których funkcjonuje Polonia
Dezyderat ten pojawił się w odpowiedziach przedstawicieli pięciu państw: Białorusi, Li-
twy, Ukrainy oraz Australii i Brazylii. 

9. Wsparcie polskich klubów sportowych 
Problem wsparcia polskich klubów sportowych jest rzadko postrzegany jako istotny. Został 
wysunięty wyłącznie przez organizacje z trzech państw: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii oraz przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych. 

 
II.  Dezyderaty dotyczące wsparcia oświaty i nauczania 

1. Ogólne uwagi dotyczące oświaty
Jak zostało to zaznaczone we wprowadzeniu, większość organizacji uważa wsparcie wszel-
kich form oświaty i nauczania języka polskiego za najważniejsze i najpilniejsze zadanie 
Polski wobec Polaków na obczyźnie. Nie ma bowiem możliwości utrzymania polskości 
młodych bez ich polskiej edukacji. 

Dezyderat ten został poparty przez przedstawicieli 25 państw. Wiele organizacji przysła-
ło własne wskazania dotyczące sposobów szerzenia oświaty oraz nadesłało raporty o stanie 
scholaryzacji polskiej w danym kraju. Należy podkreślić, iż istnieje różnica między sytuacją 
szkół polskich w państwach leżących niegdyś w granicach Rzeczypospolitej a państwami 
zamieszkiwanymi przez Polonię oraz w państwach, do których trafiły polskie fale migra-
cyjne po roku 1989, a zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w roku 2004. 

Problemy oświaty polskiej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej zostały traf-
nie przedstawione w cytowanym powyżej raporcie z Ukrainy, jak również w opracowaniu 
przedstawionym przez Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uni-
wersytetu Edukologicznego. 

Zagadnienie to na gruncie Europy Zachodniej charakteryzuje cytowany powyżej ra-
port z Niemiec oraz opinia nadesłana przez przedstawicieli Polskiej Macierzy Szkolnej 
w Irlandii. Nie przedstawiając szczegółów, należy podkreślić, że bardzo istotnym pro-
blemem jest różnica statusu Szkolnych Punktów Konsultacyjnych i szkół społecznych. 
Odrębnym problemem jest dążenie do zapewnienia nauki polskiego w szkołach publicz-
nych, jako języka kraju pochodzenia. 

2. Uniwersytety Trzeciego Wieku
Swoistym signum temporis jest pojawienie się wśród postulatów wsparcia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, zapewniających kształcenie osób już w wieku emerytalnym. Potrzeba 
edukacji osób starszych, edukacji, która dostarcza również istotnych dla nich możliwości 
utrzymywania szerszych kontaktów w swoim środowisku, jest dość silnie artykułowana.

3. Udzielanie stypendiów, w tym stypendiów naukowych
Dezyderat ten wsparty został przez przedstawicieli dziewięciu państw. Najmocniej przed-
stawili go Polacy z Litwy, którzy mówią jasno: następuje odchodzenie od nauki polskiego 
na wyższych poziomach ze względu na koszty nauki. Konieczne jest więc udzielanie sty-
pendiów. Dezyderaty te dotyczą również stypendiów naukowych dla polskich naukowców, 
podejmujących prace istotne ze względu na kulturę polską i ochronę polskiego dziedzictwa 
narodowego poza granicami Ojczyzny. 
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Omówione powyżej punkty dotyczyły problemów oświaty, których realizacja odbywa 
się poza granicami Polski. W odpowiedziach do Marszałka Senatu pojawiła się grupa dezy-
deratów dotyczących oświaty polskiej poza granicami, które realizowane muszą być w Pol-
sce, na rzecz Polaków z zagranicy i Polonii. 

4. Organizacja przyjazdów edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych
Dezyderat ten uzyskał bardzo znaczące wsparcie wśród respondentów. Wyartykułowali go 
przedstawiciele 17 państw. Znaczenie tych przyjazdów i pobytów dla podtrzymania polsko-
ści jest nie do przecenienia. 

5. Szkolenia, staże edukacyjne i naukowe
Potrzebę finansowania takich szkoleń oraz staży wyakcentowali przedstawiciele aż 
14 państw. 

6. Szkolenia w Polsce nauczycieli oraz kierowanie do pracy za granicą polskich nauczycieli
Dezyderaty te zostały wysunięte przez przedstawicieli 12 państw. 

7. Ułatwienia dla studiowania młodzieży w Polsce
Dezyderat ten jest również znacząco postrzegany. Poparli go przedstawiciele 11 państw. 
Nie chodzi tu wyłącznie o system stypendiów, przyznawanie akademika, ale również, jak 
podkreślają to przedstawiciele Polonii węgierskiej, o likwidację oczywistego absurdu. 
Jak pisze Prezes Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, młodzież polo-
nijna chcąca studiować w Polsce, a mająca polskie obywatelstwo nie może ubiegać się 
o stypendium państwowe, natomiast osoby z obywatelstwem węgierskim mają taką moż-
liwość. Środowisko odbiera tę dysproporcję jako „karę” za posiadanie polskiego obywa-
telstwa. Jak wynika z powyższego, oprócz ułatwień dla studiowania w Polsce – koniecz-
na jest likwidacja nieuzasadnionej bariery.

8. Finansowanie przez Polskę polskich podręczników i książek
Dezyderat ten poparli przedstawiciele 8 państw, wskazując, że niski status materialny pol-
skich rodziców jest również elementem ograniczającym możliwości nauki języka polskiego, 
ze względu na koszty podręczników. Część z respondentów wyraziło prośby, aby w Polsce 
opracowano podręczniki dla dzieci polskich żyjących poza Ojczyzną. Nie dotyczy to oczywi-
ście tych państw, w których nauka polskiego zapewniona jest w ramach oświaty publicznej.

9. Opracowanie w Polsce podręczników dla Polonii
Postulat opracowania w Polsce podręczników przeznaczonych dla Polonii wysunęli przed-
stawiciele organizacji z trzech państw: Szwecji, Rosji i Wielkiej Brytanii. Można przyjąć, 
że brak szerszego wsparcia takiego dezyderatu wiąże się z oficjalnymi zasadami nauczania 
języka polskiego w państwach, w których żyją Polacy.

III. Dezyderaty dotyczące promowania kultury polskiej poza granicami,  
      w krajach przebywania Polaków 

1. Wspieranie organizacji kulturalnych i historycznych, w tym dokumentowanie prze-
szłości
Znaczenie kultury polskiej dla rodaków na obczyźnie zostało już powyżej podkreślone 
dwukrotnie (wprowadzenie i punkt I.3). Jako oddzielne zostały ujęte dezyderaty wspierania 
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z Polski organizacji kulturalnych i historycznych, a także prowadzenia prac dla dokumen-
towania przeszłości. Dezyderaty te wsparli przedstawiciele 10 państw.

2. Zapraszanie przedstawicieli organizacji polonijnych do uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych w Polsce
Dezyderat taki wysunięty został przez Polaków z 8 państw, więc należy traktować go jako 
istotny, służący utrzymywaniu faktycznych więzi kulturowych i duchowych Polaków z Oj-
czyzny i z obczyzny.

3. Większa oferta polskiej telewizji na rzecz Polonii, stworzenie internetowego Portalu 
Polonii oraz nowe rozwiązania w zakresie TV dla Polonii
Postulaty te, sformułowane przez przedstawicieli Polaków z 7 krajów (Francja, Grecja, 
Irlandia, Niemcy, Szwecja, USA i Wielka Brytania) dotyczą szerszej oferty kulturalnej oraz 
umożliwienia współuczestnictwa w życiu Ojczyzny. 

4. Organizacja przez polskie placówki kulturalne i dyplomatyczne z zagranicy imprez 
kulturalnych dla Polonii
Dezyderaty dotyczące niedostatecznej realizacji zadań polskich placówek dyplomatycz-
nych w dziedzinie kultury wysunęli przedstawiciele 5 państw. Brak takiej działalności lub 
niedostateczną aktywność placówek dyplomatycznych w tej sferze podkreślali przedstawi-
ciele organizacji polonijnych w Irlandii, Japonii, Niemczech, Rosji i USA.

5. Przyjazdy do ośrodków polonijnych grup artystycznych z Polski
Znaczenie przyjazdów podkreślili respondenci z 3 krajów: Irlandii, Kazachstanu i Rosji. 
Odpowiedzi te należy oceniać jako brak tego typu kontaktu Polski z Polakami w tych pań-
stwach. Tam, gdzie taka wymiana jest utrzymywana, problem ten nie jest podnoszony.

 
IV. Dezyderaty dotyczące zasad organizacyjnych współpracy Macierzy  
       z Polonią i Polakami z zagranicy 

W znakomitej większości odpowiedzi respondenci podkreślali radość z przywrócenia do 
Senatu środków przeznaczonych przez państwo polskie na zaspakajanie potrzeb Polonii i Po-
laków za granicą oraz formułowali krytyczne opinie dotyczące współpracy z MSZ. Nie jest 
celem opracowania zliczanie tych opinii, należy jednak ten fakt odnotować, zwłaszcza że po-
jawiają się one niemalże we wszystkich odpowiedziach. 

Polacy i przedstawiciele Polonii na płaszczyźnie organizacji współpracy wysunęli następu-
jące dezyderaty.

1. Usprawnienie zasad przyznawania i skrócenie terminów przekazywanej pomocy fi-
nansowej (I kwartał), przekazywanie dofinansowywania przed zakończeniem projek-
tu, odbiurokratyzowanie występowania o pomoc oraz rozliczania udzielonej pomocy
Dezyderaty te wysunęli przedstawiciele organizacji z 19 krajów, co oznacza wręcz po-
wszechność oceny istniejącego stanu i wysokie niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy. 
Powszechnym żądaniem jest kierowanie środków do końca I kwartału, a nie w końcu I pół-
rocza czy w III kwartale. Respondenci skarżą się na konieczność wydatkowania własnych 
środków, których często brakuje, i otrzymywanie dofinansowania po zakończeniu realizacji 
zadania, a więc de facto refundacji poniesionych kosztów. 
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2. Ograniczenie roli organizacji pozarządowych w Polsce przekazujących pomoc Polo-
nii, ze względu na uszczuplanie przez nie środków pomocowych
Na drugim miejscu w tej grupie dezyderatów, ze wskazaniem przez organizacje z 10 państw, 
znalazła się krytyka roli organizacji pozarządowych, pośredniczących w przekazywaniu tej 
pomocy. Powszechnie podkreślane jest przez respondentów uszczuplanie środków pomo-
cowych i zatrzymywanie ich w kraju, krytyczna bywa również ocena efektywności i pro-
fesjonalizmu ich działań. Wielokrotnie nostalgicznie przywoływana jest postać Marszałka 
Stelmachowskiego i niegdysiejsza rola Stowarzyszenia Wspólnota Polska. 

3. Zorganizowanie przy Senacie poradni dla przebywających w Polsce przedstawicieli 
Polonii; formalne zorganizowanie współpracy Polonii z Marszałkiem Senatu (np. Po-
lonijna Rada Konsultacyjna), dla trafnego podejmowania decyzji finansowych
Propozycje takie wysunęły organizacje z 7 państw, podnosząc fakt, iż Senat, odzyskując 
swą pozycję we współpracy z Polonią i Polakami z zagranicy, winien zapewnić sobie fak-
tyczne wsparcie i doradztwo ze strony Polaków z obczyzny oraz zinstytucjonalizować taką 
współpracę. Przywoływana jest propozycja powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej 
jako organu, który mógłby zapewnić Senatowi faktyczne wsparcie w nowych zadaniach. 

4. Finansowanie projektów kilkuletnich (2–3 lata), nie tylko edukacyjnych i medialnych
Dezyderat ten wysunęły organizacje polskie i polonijne z 6 państw, wskazując, że istnieją 
projekty, z innych dziedzin życia niż media i oświata, których rozpoczęcie realizacji jest 
niemożliwe bez zapewnienia kilkuletniego finansowania, a które są z innych dziedzin życia 
niż media i oświata. Przykładowo, Polski Uniwersytet na Obczyźnie zwraca uwagę na ko-
nieczność przyznawania dotacji na działalność badawczą co najmniej na 3 lata, jak również 
zapewnienia długofalowego finansowania instytutów czy organizacji, prowadzących stałą, 
długofalową działalność pro publico bono. 

5. Organizacja konferencji polonijnych oraz publikowanie wydawnictw dla Polonii
Organizacje z 6 państw podkreśliły, że oczekują na organizowanie w Polsce ogólnoświato-
wych konferencji polonijnych oraz na publikowanie materiałów konferencyjnych i innych 
wydawnictw dla Polonii. 

6. Zwiększenie udziału przedstawicieli Polonii w życiu Ojczyzny, faktyczne prawa wy-
borcze Polonii, wraz z wyborem swych przedstawicieli, opracowywanie programów 
współpracy z Polonią wraz z jej przedstawicielami, a nie wyłącznie przez instytucje 
krajowe i krajowych działaczy
Ta grupa dezyderatów stanowi pakiet propozycji. Polacy z zagranicy i przedstawiciele 
Polonii ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z Europejskiej Unii Wspólnot Polonij-
nych oraz z Rady Polonii Świata formułują jednoznaczne postulaty polityczne. Celem 
ich jest zapewnienie faktycznych praw wyborczych Polakom z zagranicy z zagwaran-
towaniem prawa wyboru we własnych okręgach wyborczych swoich przedstawicieli do 
obu izb parlamentu. Pragną również, aby ich przedstawiciele współpracowali faktycznie 
w opracowywaniu programów współpracy, nie zaś aby decydowały o tym wyłącznie in-
stytucje krajowe oraz krajowi działacze. 
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V.  Dezyderaty dotyczące działań podejmowanych w Polsce na rzecz Polaków    
z zagranicy i Polonii 

1. Usprawnienie działalności polskich placówek dyplomatycznych, zobowiązanie ich  
do działań na rzecz Polonii; rezygnacja z narzucania dyktatu organizacjom polonijnym,  
organizacja placówek doradczo-pomocowych, działania na rzecz integracji Polonii 
starej i nowej 
Ta grupa dezyderatów znalazła wsparcie istotne, bo aż w 1/3 w grupie respondentów, 
czyli przez przedstawicieli organizacji z 13 państw. Znacząca jest więc krytyka polskiej 
dyplomacji. Najostrzejsza krytyka dotychczasowej sytuacji płynie z USA. Odpowiedzi 
nadesłało 11 organizacji, a ocenę krytyczną dotychczasowej praktyki kontaktów polsko-
-polonijnych i obsady personalnej osób za te kontakty odpowiedzialnych przedstawiło 6 
organizacji, a więc ponad połowa z nich. 

2. Obrona dyplomatyczna praw mniejszości polskiej, obrona dobrego imienia Polski 
Dezyderaty te pochodzą z 6 środowisk: Irlandii, Kanady, Ukrainy, USA oraz z Rady Polo-
nii Świata i 13 europejskich organizacji pomocowych. W wypowiedziach podkreślane są 
przypadki szkodzeniu dobremu imieniu Polski przez filmy polskie i przedstawicieli Polski. 
Dezyderaty mają na celu oddanie Polsce sprawiedliwości, nie zaś fałszowanie przeszłości. 

3. Charytatywna pomoc Polakom 
Dezyderat ten pochodzi z 6 środowisk: Chorwacji, Gruzji, Irlandii, Ukrainy, Wielkiej Bry-
tanii oraz od 13 europejskich organizacji pomocowych. 

4. Ochrona rodziny polskiej na obczyźnie, wsparcie rodzin, działania na rzecz integracji 
środowisk polskich, pomoc psychologiczna 
Ta grupa dezyderatów wysunięta została przez przedstawicieli organizacji tylko 4 środo-
wisk: z Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz przez przedstawicieli 13 europejskich or-
ganizacji pomocowych, odnosi się wyłącznie do Polaków będących świeżymi migrantami, 
migrantami zarobkowymi, którzy często nie potrafią odnaleźć się w świecie, w którym po-
szukiwali, często bezskutecznie, sukcesu i szczęścia. Respondenci podkreślają, że oprócz 
pomocy charytatywnej niezbędne jest szeroko prowadzone wsparcie psychologiczne. Jest 
to zupełnie nowy typ zjawiska, ze względu na skalę migracji Polaków wymagający wspar-
cia nie tylko pieniędzmi, ale i profesjonalną kadrą.

5. Sprawiedliwy podział środków na Polonię na świecie, w zależności od ich liczebności 
w danym państwie i skali potrzeb  
Dezyderat taki został wysunięty przez organizacje polskie z 4 państw: z Białorusi, Chorwa-
cji, Danii i ze Szwecji.  

6. Wsparcie realizacji i merytoryczna kontrola wniosków o wydanie Karty Polaka
Dezyderat dotyczący zwiększenia kontroli procesu przyznawania Karty Polaka i wsparcia 
tego procesu zgłosiły organizacje z Estonii, Francji i Litwy. 
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VI. Inne dezyderaty

1. Podjęcie działań  na rzecz integracji organizacji polonijnych w poszczególnych pań-
stwach (na wzór Kongresu Polonii Amerykańskiej), kierowania wsparcia przede 
wszystkim do organizacji dobrze  zorganizowanych i zintegrowanych 
Podjęcia takich działań przez Polskę oczekują przedstawiciele organizacji polonijnych 
aż z 9 państw. Argumentami przemawiającymi za takimi rozwiązaniami jest prowadzenie 
spójnej polityki i nierozpraszanie ograniczonych środków.

2. Dofinansowanie ochrony zabytków polskich poza granicami, ochrona polskiego dzie-
dzictwa kulturowego na obczyźnie
Dezyderat ten został zgłoszony przez organizacje z 6 państw: Białorusi, Litwy, Rosji, Ukra-
iny, Serbii i Francji.  

3. Wspieranie polskiego małego i średniego biznesu na obczyźnie 
Postulat ten wysunęły organizacje z Austrii, Niemiec, Rosji, Uzbekistanu i Wielkiej Brytanii. 

4. Wsparcie indywidualne migrantów, w tym pomoc społeczna, językowa, prawna, psy-
chologiczna  
Dezyderat ten, mający ścisły związek z dezyderatami omówionymi w punkcie V.4, sformu-
łowany przez organizacje z Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz przez przedstawicieli 13 europej-
skich organizacji pomocowych, odnosi się do zadań tych organizacji wobec nowych migran-
tów. 

5. Wspieranie aktywności obywatelskiej członków Polonii, w działaniach na rzecz in-
teresów Polaków jako mniejszości narodowej, w tym sprawa wprowadzania języka 
polskiego do szkół 
Propozycja ta, sformułowana wyłącznie przez przedstawicieli Forum Polonia z Irlandii, ma 
walor ogólny i z tego powodu zasługuje na wyodrębnienie w przedstawianej analizie. Wy-
daje się, że dezyderat ten może znaleźć się w nowym programie współpracy. 

*
Reasumując analizę odpowiedzi respondentów na list Marszałka Senatu, należy pod-

kreślić olbrzymią skalę oczekiwań Polaków z zagranicy od Senatu RP i obecnych władz 
Rzeczypospolitej Polskiej. Liczą oni przede wszystkim na większe wsparcie, lepszą współ-
pracę, lepsze zrozumienie Rodaków na obczyźnie oraz na większe uwzględnianie ich znacze-
nia dla wspólnoty narodowej. Materiał otrzymany od Polaków z zagranicy i przedstawicieli 
organizacji polonijnych zawiera bogactwo informacji oraz przemyśleń, stanowi cenne źródło 
dla dalszej pracy i jest faktycznie przewodnikiem po ich problemach. Otrzymane informacje, 
przekazane opinie, opracowania i raporty świadczą o pełnej zasadności i celowości skiero-
wania listu Marszałka do Polaków zamieszkałych poza Polską oraz pozwalają na wspólne 
wypracowanie nowego modelu organizacyjnego współpracy Senatu i Polski z Polakami za-
mieszkującymi na obczyźnie. 
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Postulaty federacyjnych organizacji polonijnych

Wśród odpowiedzi na list Marszałka Senatu z 9 lutego 2016 roku znalazły się również 
uwagi najważniejszych organizacji, koordynujących funkcjonowanie organizacji polonijnych 
na poziomie światowym (Rada Polonii Świata), regionalnym (Europejska Unia Wspólnot 
Polonijnych) lub subregionalnym (trzynaście europejskich organizacji pomocowych z Ir-
landii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szkocji, Austrii, Norwegii i Belgii).

Warto zwrócić uwagę na charakter odpowiedzi przesłanych przez te organizacje do Senatu 
RP. Można powiedzieć, że im szerszy jest obszar działania danej organizacji, tym bardziej 
przesłane przez nią uwagi mają charakter postulatów „wyższego rzędu”. Dotyczy to przede 
wszystkim Rady Polonii Świata. Chodzi o koordynację (wraz ze stroną polską) wspólnej poli-
tyki historycznej, obronę dobrego imienia, kształtowanie wizerunku Polski i Polaków, szcze-
gólnie w kontekście II wojny światowej i próby fałszowania postaw Polaków w okresie oku-
pacji niemieckiej, czy wyolbrzymianie polskiego antysemityzmu, przy całkowitym pomijaniu 
ofiarności Polaków w ratowaniu Żydów. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że Polacy na całym 
świecie, zrzeszeni w tej organizacji raczej nie mogą liczyć na takie publikacje w miejscowej 
prasie i mediach, które miałyby reagować na materiały prasowe przedstawiające te kwestie 
w niekorzystnym dla nas świetle.

Do tej grupy oczekiwań wypada zaliczyć postulaty dotyczące wspomagania i poprawy sy-
tuacji Polaków na Wschodzie, utrzymywania polskiej tożsamości, także w obszarach wykra-
czających poza sferę kultury. Podobnie rzecz się ma z postulatem porozumienia organizacji 
polonijnych na świecie, zjednoczonych w swoich celach i zadaniach, jak również z propozycją 
reaktywowania Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.

Nie oznacza to, że Rada Polonii Świata poprzestaje na postulatach pozostających wyłącznie 
na „wyższym” poziomie. Organizacja ta zgłasza też wiele wniosków natury logistycznej, fi-
nansowej i organizacyjnej, takich jak zmiany w procedurze organizowania i przeprowadzania 
konkursów na dofinansowanie imigrantów z Polski, priorytet dla projektów oświatowych (na-
uczanie języka polskiego i historii Polski). W podobny sposób może być postrzegany postulat 
udziału środowisk polonijnych w procesie oceny i kwalifikacji projektów polonijnych czy 
oczekiwanie zwiększenia roli konsultacji z rzeczywistymi przywódcami środowisk polonij-
nych.

Z lektury odpowiedzi przysłanej przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych wynika ja-
sno, że jej postulaty koncentrują się wokół spraw finansowych. Z jednej strony jest to oczeki-
wanie dofinansowania organizacji pomocowych działających poza granicami Polski, wspie-
rających emigrantów z Polski, dofinansowanie emigrantów oraz zorganizowanie dla nich 
pomocy prawnej, ponieważ w większości przypadków nie znają prawodawstwa kraju osie-
dlenia. Przede wszystkim wymiar finansowy ma postulat wsparcia polskich szkół i nauczy-
cieli języka polskiego. Polepszeniu jakości spędzania wolnego czasu oraz rozbudowywaniu 
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kontaktów służy postulat organizowania międzynarodowych festiwali i igrzysk sportowych. 
Na szczególną uwagę zasługuje oczekiwanie usprawnienia działalności polskich placówek 
dyplomatycznych i „zobowiązanie ich do działań na rzecz Polonii”, jak napisano w odpowie-
dzi. Także w tym przypadku występuje postulat utrzymania polskiej tożsamości w obszarze  
szerszym niż kultura, podobnie jak z oczekiwaniem, by większą  rolę odgrywały konsultacje 
z rzeczywistymi przywódcami środowisk polonijnych.

Trzynaście europejskich organizacji pomocowych należy, w porównaniu z omawianymi 
wcześniej, do mniejszych organizacji polonijnych. Na szczególną uwagę zasługuje podno-
szony przez tę organizację, podobnie jak przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, po-
stulat usprawnienia działalności polskich placówek dyplomatycznych. Jeśli chodzi o oświatę 
i kulturę, propozycje tych organizacji dotyczą przede wszystkim wsparcia dla polskich szkół 
i nauczycieli języka polskiego, finansowania polskich podręczników oraz organizowanie przez 
polskie placówki kulturalne z zagranicy imprez dla Polonii. Spośród postulatów natury finan-
sowej wypada tu odnotować dofinansowanie imigrantów z Polski i udzielanie im pomocy 
prawnej, albowiem nieznajomość prawa kraju osiedlenia jest dla imigrantów z Polski rzeczą 
bardzo dotkliwą, tym bardziej że opłaty za porady prawne na Zachodzie są o wiele wyższe niż 
w Polsce.

Dla omawianych organizacji nowym postulatem jest monitorowanie przestrzegania prawa 
i respektowania zasady równego traktowania. Podobnie rzecz się ma z postulatem szkolenia 
działaczy polonijnych.
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Opieka Senatu nad Polonią i Polakami za granicą  
w ocenie krajowych organizacji pozarządowych i organizacji polonijnych

I. Model opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Wśród odpowiedzi nadesłanych przez polskie organizacje pozarządowe oraz organizacje 
polonijne i polskie funkcjonujące poza granicami kraju pojawiły się postulaty dotyczące mo-
delu opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, które do-
tyczyły głównie relacji między Senatem a środowiskami polskimi i polonijnymi za granicą, 
monitorowania potrzeb tych środowisk i procedury zlecania i finansowania zadań polonijnych.

1. Relacja: Senat – Polonia i Polacy za granicą („nic o nas bez nas”)

Głosy w sprawie przyszłych relacji izby wyższej Parlamentu z Polonią i Polakami poza grani-
cami kraju wskazywały na potrzebę centralnego kierowania kontaktami i koordynowania współ-
pracy pomiędzy Polską i Polonią, pomiędzy Polonią na całym świecie oraz skupienia środków na 
wspieranie Polonii i Polaków za granicą w jednym ośrodku władzy. Zaproponowano, aby Senat 
RP był koordynatorem działań w obszarze współpracy z Polonią i Polakami za granicą prowa-
dzonych w różnych instytucjach państwowych oraz organizacjach pozarządowych. Postulowa-
no także kontynuację debat w Senacie RP poświęconych polityce wobec Polonii i Polaków za 
granicą oraz konsultacje z przedstawicielami środowisk polonijnych i polskich poza granicami 
kraju zróżnicowanych pokoleniowo i pochodzących z różnych regionów świata. W tym obszarze 
pojawił się również wniosek o reprezentację Polonii w polskim parlamencie.

Z kolei w odniesieniu do przyszłych relacji Senatu z Polonią i Polakami za granicą zwra-
cano uwagę na konieczność stworzenia wieloletniej strategii, precyzyjnego określenia harmo-
nogramu i metod działania, a także powiązania dofinansowania z określonymi priorytetami.

2. Monitorowanie potrzeb i kondycji środowisk polonijnych

Ponadto wskazywano na potrzebę dotyczącą prowadzenia analiz sytuacji w środowiskach 
Rodaków poza granicami kraju w celu określenia, jaki rodzaj wsparcia powinien być realizo-
wany w Polsce, a jaki w krajach zamieszkania, a także w celu rozróżnienia potrzeb Wschodu 
i Zachodu. Podkreślono także potrzebę badań nad współczesnymi przeobrażeniami społecz-
ności polonijnych. 

3. Procedura zlecania i finansowania zadań polonijnych

Wśród nadesłanych odpowiedzi pojawiły się liczne wnioski odnoszące się do kształtu pro-
cedury konkursowej. W tej grupie postulatów powtarzały się głosy dotyczące uproszczenia 
wymogów formalnych i procedur, przyspieszenia przekazywania dotacji, informowania o za-
łożeniach programowych z wyprzedzeniem i większej dostępności wiedzy o wynikach kon-
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kursu, a także ustanowienia projektów wieloletnich, modułowych czy kontynuowanie wcze-
śniej realizowanych zadań.

Jeśli chodzi o kwestię wyboru podmiotów współpracujących z Senatem w ramach konkursu, 
a także form tej współpracy, przesłane opinie były bardzo zróżnicowane. Przykładowo obok postu-
latu o przyznawaniu dotacji tylko za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych pojawił 
się postulat o współpracy Senatu z organizacjami polonijnymi, to znaczy bezpośredniej współpracy 
z lokalnymi środowiskami, i możliwości składania wniosków bezpośrednio do Senatu.

Jednocześnie wskazywano na potrzebę współpracy z małymi organizacjami i dotowania 
małych zadań, zwiększenia liczby podmiotów polonijnych otrzymujących wsparcie z Polski 
i otwarcia konkursu dla wszystkich chętnych podmiotów, także nieposiadających doświadcze-
nia w tym zakresie, wspierania projektów skierowanych do małych grup odbiorców i dotarcia 
z projektami do małych miejscowości, jak również wspierania dużych doświadczonych orga-
nizacji pozarządowych i długoletnie finansowanie. Wśród nadesłanych odpowiedzi pojawił się 
również dezyderat wspierania parafii katolickich. Wnioskowano także o ograniczenie apliko-
wania na te same projekty przez różne podmioty.

Postulowano również udział w komisji konkursowej oceniającej wnioski przedstawicieli 
polskich organizacji pozarządowych.

Poruszono kwestie sposobu finansowania projektów skierowanych do Polonii i Polaków za 
granicą.

W ramach nadesłanych odpowiedzi proponowano także likwidację regrantingu na rzecz wspie-
rania małych podmiotów przez Senat RP, zniesienie bariery 100 000 zł dla projektu, rezygnację 
z wymogu wysokiego zaangażowania finansowego w projekt ze strony organizacji partnerskiej 
na rzecz wliczania w koszty własne projektu pracy społecznej. Pojawił się również postulat spra-
wiedliwego podziału środków przeznaczonych na Polonię w świecie w zależności od liczebności 
przedstawicieli Polonii w danym państwie oraz zapewnienia długofalowej stabilności finansowej.

II. Wsparcie środowisk i organizacji polonijnych

Kolejnym obszarem, jaki wyłania się z odpowiedzi nadesłanych przez środowiska polskie 
i polonijne na zaproszenie do konsultacji Marszałka Senatu, jest szeroko rozumiane wsparcie 
środowisk i organizacji polonijnych.

1. Wsparcie w zakresie finansowania, szkoleń i wymiany informacji

Postulaty wysuwane w ramach tego kierunku można generalnie podzielić na postulaty doty-
czące finansowego wsparcia struktur organizacji, dofinansowywania działalności organizacji 
oraz odnoszące się do rozmaitych szkoleń mających na celu zwiększenie profesjonalizacji 
działań podejmowanych przez organizacje w różnych obszarach, przede wszystkim w obsza-
rze zarządzania organizacjami, promocji podejmowanych przez nie działań (w tym promocji 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii), pozyskiwania funduszy, podnoszenia kompe-
tencji niezbędnych do realizacji projektów i współpracy z sektorem instytucji państwowych 
i innymi partnerami.

W tym obszarze tematycznym znalazły się opinie mówiące o konieczności powstania ogól-
nodostępnych kanałów informacyjnych i baz danych. Zawierać one powinny informacje doty-
czące polskich organizacji funkcjonujących za granicą, reprezentujących polskie środowiska, 
i organizacji działających w Polsce, a także o możliwości współpracy i źródłach finansowania 
wspólnych projektów. Dzięki takim kanałom informacyjnym i bazom danych zwiększyłyby 
się możliwości podejmowania wspólnych działań pomiędzy organizacjami polskimi i polonij-
nymi za granicami naszego kraju i w Polsce. Wymiana informacji, zdaniem podmiotów od-
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powiadających w ramach konsultacji, mogłaby zostać zapewniona także dzięki konferencjom 
polonijnym organizowanym w krajach funkcjonowania środowisk polskich i polonijnych.

Wśród nadesłanych odpowiedzi zwracano uwagę na potrzebę pomocy merytorycznej or-
ganizacjom polonijnym ze strony organizacji z Polski, jak i potrzebę udzielania poparcia dla 
liderów polonijnych.

2. Wspieranie decyzji o powrocie do kraju (doradztwo prawne, szkolenia zawodowe, 
akulturacyjne, dotyczące procedury repatriacyjnej)

Często poruszaną kwestią jest potrzeba wspierania powrotów do kraju (repatriacja i po-
wrót przedstawicieli emigracji ekonomicznej). Podmioty wyrażające swoją opinię w ra-
mach konsultacji przedstawiały konkretne rozwiązania, których realizacja pomogłaby 
osobom powracającym do Polski. Wśród postulatów w tym obszarze pojawia się m.in. 
zapotrzebowanie na pomoc prawną, która mogłaby się odbywać w punktach porad praw-
nych, do których w razie potrzeby mogliby zgłaszać się przedstawiciele Polonii przyby-
wający do Polski.

Z nadesłanych odpowiedzi wynika, że niezbędne są szkolenia w zakresie procedury repa-
triacyjnej, wiedzy na temat uznawalności w Polsce wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
zdobytych za granicą, uzyskania emerytury w Polsce oraz przepisów podatkowych. Wspomi-
na się także o potrzebie szkoleń czy warsztatów o charakterze edukacyjnym (czasami nawet 
psychologicznym) na temat przebiegu procesów akulturacji i integracji osób powracających ze 
społeczeństwem polskim. Uczestnicy konsultacji kierują również do rządu postulat stworzenia 
odpowiednich programów dających podstawy do osiedlania się w Polsce młodych ludzi ze 
środowisk polskich i polonijnych.

Wśród odpowiedzi znalazły się głosy sygnalizujące konieczność dalszego wspierania reali-
zacji ustawy o Karcie Polaka, a dokładnie merytorycznej kontroli wniosków o jej przyznanie. 
Zgłaszano postulaty dotyczące uproszczenia procedury przywracania obywatelstwa polskiego 
przedstawicielom emigracji niepodległościowej.

3. Wsparcie integracji środowisk polskich i polonijnych

Podjęcie działań na rzecz integracji polskich i polonijnych środowisk poza Polską, jak 
i podtrzymywanie więzi z Polską jest kolejnym zagadnieniem często poruszanym w odpowie-
dziach na list Marszałka. Akcentowana jest tu potrzeba podjęcia inicjatyw ułatwiających pozy-
skanie i utrzymanie kontaktów w różnych dziedzinach: gospodarczej, kulturalnej, naukowej, 
sportowej, między przedstawicielami środowisk polonijnych, a zwłaszcza przedstawicielami 
młodego pokolenia.

4. Ochrona praw mniejszości

Postulaty wyłaniające się z nadesłanych odpowiedzi dotyczą również ochrony praw mniej-
szości. Szczególnie podkreślana jest waga działań służących ochronie tych praw w relacjach 
Polski z państwami występowania mniejszości polskiej takimi jak: Litwa, Białoruś, Ukraina. 
Pojawiają się również głosy mówiące o potrzebie poruszania problematyki mniejszości pol-
skiej i jej obecności w mediach.

III. Edukacja i nauka

Realizując priorytetowy program wspierania szkolnictwa polskiego oraz promowania języ-
ka i kultury polskiej poza granicami, Senat – zdaniem przedstawicieli Polonii – powinien zle-
cać do realizacji zadania będące systemowym wsparciem szkół polskojęzycznych za granicą. 
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Izba wyższa powinna energicznie reagować na potrzeby dydaktyczne, metodyczne i lokalowe 
społecznych szkół języka polskiego i przedmiotów ojczystych poza granicami. Wsparcie dla 
nich winno być kierowane za pośrednictwem zarówno doświadczonych polskich organizacji 
pozarządowych, obejmujących swymi działaniami wszystkie obszary geograficzne za granicą 
zamieszkiwane przez Polonię i Polaków, jak i mniejszych jednostek zainteresowanych głów-
nie obszarem państw powstałych po rozpadzie ZSRR.

1. Pobyty edukacyjne w kraju i za granicą

Na szeroki wachlarz postulatów dotyczących wspierania pobytów edukacyjnych za granicą 
składają się takie propozycje jak: konieczna obecność rówieśników z Polski, organizacja ko-
lonii, obozów oraz pobytów edukacyjnych w Polsce (np. wymiana międzyszkolna) dla dzieci 
i młodzieży objętych projektem. Wyjazdy powinny stanowić nagrodę, służyć doskonaleniu 
języka polskiego, a także integracji dzieci polonijnych z ich rówieśnikami w Ojczyźnie. Nie-
wielka liczba miejsc mogłaby być przeznaczana jako rodzaj zachęty dla dzieci i młodzieży 
nieobjętej projektem do podjęcia nauki w polskich szkołach. System rekrutacji powinien być 
jednolity, przejrzysty i sprawiedliwy. Powinien obowiązywać we wszystkich placówkach edu-
kacyjnych objętych projektem. Dofinansowanie powinno obejmować głównie pobyty uczniów 
objętych projektem, a koszty dotyczące dzieci ze szkół w Polsce należałoby pokrywać z in-
nych źródeł. Postuluje się również dłuższe pobyty (6 miesięcy) u polskich rodzin. Przedstawi-
ciele organizacji polskich na Białorusi wnioskują nawet o wsparcie przyjazdów (wakacyjnych) 
do Polski całych rodzin. Organizacja przyjazdów (pobytów mających charakter szkół letnich, 
obozów wakacyjnych, warsztatów, pobytów edukacyjnych) do Polski dzieci i młodzieży, stu-
dentów, nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej powinna uwzględniać obecność rówie-
śników z Polski.

2. Pomoc dydaktyczna i metodyczna

Wśród głosów środowisk polskich i polonijnych dotyczących pomocy dydaktycznej i me-
todycznej pojawiały się takie, które kładły nacisk na finansowanie polskich nowoczesnych 
podręczników (w wersji papierowej) opracowanych w Polsce oraz interaktywnych materiałów 
edukacyjnych dostępnych na platformach on-line, wsparcie szkół polonijnych w zasoby dy-
daktyczne, podręczniki przygotowujące do podjęcia studiów w Polsce (język polski, wiedza 
o społeczeństwie), wyposażanie polskich placówek edukacyjnych i organizacji polonijnych 
w książki, podręczniki, odpowiednie pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, zwiększanie 
nauczania na odległość za pomocą Internetu.

Podstawowe wsparcie finansowe powinno dotyczyć wydatków bezpośrednio obejmujących 
proces nauczania, np. pomoce metodyczne i materiały edukacyjne, bieżące utrzymanie lokali, 
w których prowadzona jest nauka, wyposażenie uzupełniające sal lekcyjnych, niewielkie re-
monty, częściowe pokrycie wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli, transport i ubezpieczenie. 
Wsparcie polskich szkół i wsparcie nauczycieli języka polskiego powinno przyjmować przede 
wszystkim postać programów dokształcających dla nauczycieli szkół polonijnych, rzetelnej 
wiedzy metodycznej przekazywanej szkołom polonijnym. Należy również uwzględnić potrze-
bę finansowania nauczycieli z Polski, którzy podjęliby się nauki języka polskiego za granicą. 
Pomoc powinna obejmować organizację konferencji, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli. 
Wspieranie szkół społecznych, np. dopłaty do czynszu i pensji dla nauczycieli, opracowanie 
standardów jakości nauczania i organizacji szkół polonijnych, jak i szkolenia w Polsce nauczy-
cieli to jeden z ważniejszych subobszarów edukacyjnych, który musi uzyskać wsparcie izby 
wyższej Parlamentu.
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3. Nauka, konkursy i olimpiady wiedzy o języku, literaturze i kulturze Polski

Polonia i Polacy zamieszkali za granicą wysuwają liczne postulaty dotyczące wsparcia 
nauczania języka polskiego (również dzieci pracowników migrujących), które odnoszą się 
do przedmiotów nauczania i treści nauczania. Zgodnie z oczekiwaniami edukacja powinna 
mieć charakter patriotyczny. Rodacy za granicą wyrażają potrzebę wsparcia nauczania języka 
polskiego jako języka ojczystego i obcego oraz propagowania nauczania w języku polskim 
przedmiotów ojczystych (aktualna wiedza o Polsce, geografia, historia). W trakcie konsul-
tacji został również podniesiony postulat wsparcia działalności pozalekcyjnej – konkursów, 
olimpiad, dyktand oraz sportu polonijnego. Za istotne uważa się właśnie organizację wyda-
rzeń uzupełniających, służących podniesieniu atrakcyjności, takich jak konkursy i olimpiady 
językowe, zajęcia pozalekcyjne, kolonie, półkolonie i wycieczki organizowane (w krajach za-
mieszkania), ściśle powiązanych z realizowanym programem edukacyjnym. Kształcenie elit 
polonijnych powinno uwzględniać wiedzę na temat polskiego dziedzictwa za granicą i naj-
nowszej wiedzy dotyczącej dziejów kultury polskiej. Zgodnie z nadesłanymi odpowiedziami 
nacisk powinien być położony na rozwijanie nauki języka polskiego i nauki w języku polskim 
w systemie szkół publicznych innych państw, a także na wspieranie tworzenia nowych szkół 
społecznych, zwłaszcza w krajach migracji poakcesyjnej.

Wśród nadesłanych odpowiedzi pojawił się też ogólny postulat przyznawania stypendiów. 
Stypendia studenckie w Polsce mogą dotyczyć obywateli polskich, którzy cały cykl edukacji 
ukończyli za granicą, posiadaczy Karty Polaka studiujących na zasadach obowiązujących oby-
wateli polskich oraz studentów polonijnych zwolnionych przez uczelnię z opłaty czesnego.

4. Uczelnie wyższe

Nadesłane dezyderaty podnoszą również kwestię wspieranie katedr i lektoratów języka 
polskiego, kursów językowych dla dorosłych, tworzenia centrów kultury i edukacji w języku 
polskim, opieki nad katedrami polskimi na renomowanych zagranicznych uczelniach. Istot-
ny wymiar pomocy dydaktycznej i metodycznej stanowi od kilku lat kurs języka polskiego 
i propagowania kultury polskiej na Uniwersytecie w Toronto oraz na Uniwersytecie Manitoba 
w Winnipeg, w Kanadzie.

5. Działania w Polsce

Wśród postulatów dotyczących wspierania edukacji i nauki pojawiły się również dezydera-
ty wskazujące na konieczność realizacji pewnych projektów w Polsce. 

Niezależnie od rozwoju szkolnictwa władze Rzeczypospolitej powinny motywować do po-
wrotów, usprawniać politykę informacyjną, przygotowywać polskie szkoły na przyjęcie dzieci 
z doświadczeniem migracyjnym (powroty), ustanawiać staże naukowe w Polsce oraz progra-
my stypendialne dla nauczycieli akademickich pochodzenia polskiego w celu zatrudnienia ich 
na polskich uczelniach. Środowiska polonijne i polskie za granicą widzą również konieczność 
wprowadzenia ułatwień w studiowaniu młodzieży z Kartą Polaka. Należy promować uczenie 
się w Polsce już na poziomie szkół średnich, w tym zawodowych, oraz wprowadzić bezpłatne 
kursy języka polskiego dla repatriantów na terenie Polski. Rodacy dopominają się również 
o zwiększenie limitów dla Polonii, która chciałaby studiować w Polsce, jak również o wsparcie 
katedr i lektoratów ze strony konsulatów i ambasad RP w zakresie formalno-organizacyjnym 
oraz uporządkowanie zasad nostryfikacji dyplomów. Konieczne jest ponadto popularyzowanie 
możliwości osiedlania się w Polsce osób pochodzenia polskiego.

Opieka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w obszarze 
edukacji nie może odbywać się w oderwaniu od współpracy z Ministerstwem Edukacji Naro-
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dowej i podlegającymi mu jednostkami oraz organami doradczymi jak np. Ośrodkiem Roz-
woju Polskiej Edukacji za Granicą czy Radą Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Na-
rodowej. Również konieczny jest udział w pracach Senatu stowarzyszeń szkół i nauczycieli 
w poszczególnych krajach. Ponadto dezyderatem skierowanym do rządu polskiego jest powo-
łanie pełnomocników do spraw edukacji przy Ambasadach RP.

IV. Wspieranie polskiej kultury

Kolejnym wyłonionym obszarem tematycznym jest wspieranie polskiej kultury. W tym 
obszarze znalazły się zarówno działania realizowane poza granicami Polski, jak i te mające 
miejsce w Polsce.

1. Wspieranie ośrodków kultury polskiej za granicą, twórczej aktywności Polonii i Polaków za 
granicą, organizacja wydarzeń kulturalnych

Postulaty sformułowane przez Polonię i Polaków za granicą i przedstawicieli polskich 
organizacji pozarządowych dotyczyły tworzenia i wspierania ośrodków kultury polskiej za 
granicą, wspierania organizacji polskich i polonijnych wydarzeń kulturalnych za granicą, 
w tym dofinansowania imprez, festiwali, uroczystości polonijnych, programów kulturalnych 
i zespołów artystycznych. Kolejną ważną grupą postulatów było wspieranie szeroko pojętej 
wymiany kulturalnej pomiędzy Polonią i Polakami za granicą a Polską. Postulaty te doty-
czyły takich działań jak zapraszanie do ośrodków polonijnych grup artystycznych z Polski, 
zapraszanie przedstawicieli organizacji polonijnych do uczestnictwa w wydarzeniach kul-
turalnych w Polsce czy upowszechnianie i wspieranie w kraju kultury polskiej powstającej 
na obczyźnie.

W ramach odpowiedzi na list Marszałka zwracano również uwagę na potrzebę wspierania 
twórczej aktywności Polonii i Polaków za granicą i podtrzymywania ich kontaktów z kulturą 
polską, ze szczególnym uwzględnieniem angażowania i wspierania młodzieży w zachowaniu 
ich więzów kulturowych, historycznych i emocjonalnych z Polską.

2. Dokumentacja i digitalizacja dziedzictwa archiwalnego, ochrona polskiego dziedzictwa poza 
granicami kraju

W obszarze związanym z kulturą pojawiło się również wiele głosów dotyczących koniecz-
ności dokumentacji i digitalizacji dziedzictwa archiwalnego, nagrywania relacji biograficz-
nych i relacji żyjących świadków historii. Szczególną uwagę zwracano na kwestie związane ze 
wsparciem materialnym i aktywnym działaniem na rzecz zabezpieczenia polskiego dziedzic-
twa kulturowego, jak również upamiętniania tradycji niepodległościowych i ochrony miejsc 
pamięci narodowej na Wschodzie.

3. Wspieranie działań promujących Polskę oraz kształtujących pozytywny wizerunek Polski 
i Polaków w świecie

Oprócz działań związanych ze wspieraniem polskiej kultury w nadesłanych odpowiedziach 
wyodrębniono postulaty dotyczące wspierania działań promujących Polskę i kształtujących 
pozytywny wizerunek Polski i Polaków. W tej domenie wskazywano na takie potrzeby jak 
promowanie polskich i polonijnych osiągnięć gospodarczych, naukowych i kulturalnych, 
organizacja światowych konferencji polonijnych oraz publikowanie wydawnictw dla Polonii, 
opracowanie kompendium wiedzy o Polsce i Polakach oraz propagowanie aktualnej wiedzy 
o Polsce. Zwrócono także uwagę na potrzebę pozytywnej obecności polskich mniejszości zza 
wschodniej granicy w masowych środkach przekazu.
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V.  Wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych  
     i polskich za granicą

Kolejne postulaty zgłaszane przez polskie organizacje pozarządowe, a także organizacje 
polonijne i polskie poza granicami kraju formułowane w ramach odpowiedzi na zaproszenie 
Marszałka Senatu do konsultacji koncentrują się wokół kwestii wsparcia kształtowania postaw 
obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich poza granicami kraju.

1.  Kształtowania postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia

Szczególny nacisk kładziono na konieczność kształtowania postaw obywatelskich, zwłasz-
cza wśród młodzieży polonijnej, na wzmocnienie jej podmiotowości, ale także na potrzebę 
docenienia potencjału, jaki tkwi w młodym pokoleniu Polonii i Polaków mieszkających za 
granicą.

Pojawiały się również liczne głosy akcentujące potrzebę działań mających na celu zwięk-
szenie świadomości obywatelskiej wśród środowisk polskich i polonijnych oraz na populary-
zację wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego.

Podsumowując, w obszarze dotyczącym postaw obywatelskich postulowano szeroko ujętą 
aktywizację rodaków w wymiarze obywatelskim, społecznym i patriotycznym, również poza 
środowiskami polonijnymi. Pojawiła się propozycja włączania aktywnych działaczy polonij-
nych w skład polskiego korpusu dyplomatycznego.

2. Wspieranie rozwoju zawodowego i kształtowania postaw przedsiębiorczości  
wśród Polonii i Polaków za granicą

W tej sferze wyspecyfikowano potrzebę działań na rzecz wzmocnienia pozycji społecznej 
i ekonomicznej Polaków w ich krajach zamieszkania poprzez wspieranie małego i średniego 
biznesu, współpracy biznesowej, turystycznej i agroturystyki. Jako ważną dziedzinę wskazano 
kształtowanie postaw przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju karier w miejscu zamieszkania, 
wspieranie awansu zawodowego migrantów, a także ich udział w programach stażowych i sty-
pendialnych w polskich firmach. Podkreślano zapotrzebowanie na ośrodki doradztwa zawodo-
wego, szkolenia, warsztaty i konsultacje zawodowe oraz motywujące do powrotu i usprawnie-
nie polityki informacyjnej w sprawach podatkowych i emerytalnych.

VI. Media polonijne

Po przeanalizowaniu wyrażonych w nadesłanych listach do Marszałka Senatu współcze-
snych potrzeb Polonii i Polaków za granicą za priorytetowy uznać należy również program 
wspierania mediów polonijnych. W opinii rodaków Senat powinien kierować się szczegól-
ną troską o rozwój mediów tradycyjnych (papierowych) i cyfrowych, a co za tym idzie, 
o zwiększanie ich dostępności za granicą. Wskazywano tu na polskojęzyczne gazety, cza-
sopisma, periodyki, postulowano stworzenie efektywnych i ogólnodostępnych kanałów in-
formacyjnych i baz danych dla polskich organizacji na Wschodzie na temat działających 
w Polsce organizacji ukierunkowanych na współpracę z Polakami i Polonią. Proponowano 
budowę nowoczesnych kanałów telewizyjnych, także w przestrzeni internetowej, promowa-
nie niskokosztowych mediów obywatelskich, zwiększenie dostępu do informacji o Polsce 
oraz rozwój polityki informacyjnej Polski.

Dofinansowanie powinno być przeznaczone na wspieranie bieżącego funkcjonowania me-
diów, jak np. zakup papieru, druk, emisja, koszty redakcyjne, utrzymanie portalu. Wsparcie 
powinno również służyć modernizacji oraz poprawie jakości mediów, zwiększeniu liczby od-
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biorców, a także zasięgu oddziaływania przy zastosowaniu nowoczesnych technologii komu-
nikacyjnych.

VII. Pomoc charytatywna i socjalna

Spośród postulatów, jakie napłynęły w ramach konsultacji polonijnych, można wyróżnić 
także te dotyczące pomocy charytatywnej i socjalnej dla najbardziej potrzebujących.

Wśród wniosków odnoszących się do kwestii pomocy socjalnej formułowano wnioski 
o pomoc w bardzo podstawowych sprawach, takich jak leczenie czy pomoc osobom starszym.

Często wskazywano także na konieczność pomocy Polakom, którzy powrócili do Ojczyzny. 
Pomoc ta powinna być zróżnicowana, w tym finansowa, a także pomoc w znalezieniu pracy.

W odniesieniu do obszaru pomocy podkreślano również potrzebę działań z zakresu pomocy 
humanitarnej na terenach dotkniętych np. skutkami klęsk żywiołowych czy działaniami wo-
jennymi.

VIII. Postulaty wobec innych niż Senat organów władzy publicznej

Wśród głosów skierowanych do Senatu RP znalazły się także postulaty dotyczące roli 
i funkcjonowania organów władzy publicznej. Dotyczyły one zarówno Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, w tym działalności placówek dyplomatyczno-konsularnych i instytutów kul-
tury polskiej, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wyrażano postulaty powołania pełnomocników do spraw edukacji przy ambasadach RP, 
usprawnienia działalności polskich placówek dyplomatycznych, zobowiązania ich do działań 
na rzecz Polonii; zwiększenia limitów na studiach w Polsce dla Polonii, wsparcia ze strony 
konsulatów i ambasad RP w zakresie formalno-organizacyjnym, uporządkowania zasad no-
stryfikacji dyplomów, ujednolicenia programu grantowego obsługiwanego przez polskie pla-
cówki dyplomatyczne na świecie. Działacze polonijni akcentowali znaczącą rolę placówek 
dyplomatycznych, samorządów i instytucji państwowych w usprawnieniu współpracy z orga-
nizacjami polonijnymi. Proponowali m.in. włączenie samorządowych instytucji kultury czy 
oświaty w działania mające na celu nawiązywanie kontaktów lokalnych organizacji pozarzą-
dowych ze środowiskami Polaków na Wschodzie.

Wskazywano także na potrzebę prowadzenia bieżącego monitoringu położenia polskiej 
mniejszości i aktywnego reagowania na zaistniałe problemy z wykorzystaniem m.in. instru-
mentów dyplomacji publicznej i skutecznej opieki konsularnej.
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Załącznik nr 2

Organizacje krajowe, do których skierowano korespondencję w sprawie konsultacji

Lp. Nazwa organizacji Miejscowość
1. Agencja VIP-ART Poznań
2. Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz
3. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Warszawa
4. Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie Olsztyn
5. Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia Stryszawa
6. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Drohiczyn
7. Caritas Diecezji Ełckiej Ełk
8. Caritas Polska Warszawa
9. Centrum Dialogu Kostiuchnówka Łódź

10. Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego Łódź
11. Chorągiew Stołeczna ZHP Warszawa
12. Diecezja Bydgoska Bydgoszcz
13. Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne Włocławek
14. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw Lublin
15. Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy Lublin
16. Fabryka Sztuki w Łodzi Łódź
17. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja 

Techniczna
Warszawa

18. Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie Rzeszów
19. Forum Dialogu Warszawa
20. Fundacja „Instytut Innowacji” Warszawa
21. Fundacja „Oświata Polska za Granicą” Warszawa
22. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” Warszawa
23. Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom Warszawa
24. Fundacja Alfa Wrocław
25. Fundacja Arkadia Inspiration Garden Łódź
26. Fundacja Autokreacja Warszawa
27. Fundacja AVE Warszawa
28. Fundacja AVE Patria Ożarów Mazowiecki
29. Fundacja Beit Warszawa Postępowa Społeczność Żydowska w Polsce Warszawa
30. Fundacja Bliżej Polski Warszawa
31. Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych Warszawa
32. Fundacja Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce Warszawa
33. Fundacja Culture Shock Warszawa
34. Fundacja dla Polonii Warszawa
35. Fundacja Dzieci – Dzieciom Kobyłka
36. Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii Warszawa
37. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego Warszawa
38. Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej Filipów
39. Fundacja Dziedzictwo Nasze Węgorzewo
40. Fundacja Dziedzictwo Wielkiego Xięstwa Litewskiego Warszawa
41. Fundacja Edukacja dla Demokracji Warszawa
42. Fundacja Edukacja i Przyszłość Biała Podlaska
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Lp. Nazwa organizacji Miejscowość
43. Fundacja Fabryka UTU Toruń
44. Fundacja Family Center Bytom
45. Fundacja Human LEX Instytut Ełk
46. Fundacja HumanDOC Warszawa
47. Fundacja im. Stefanii Woytowicz Jasło
48. Fundacja Instytut Spraw Publicznych Warszawa
49. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich Warszawa
50. Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS Zgorzelec
51. Fundacja Inteligentny Start Wrocław
52. Fundacja Kresy Historii Warszawa
53. Fundacja Kresy-Syberia Warszawa
54. Fundacja Kultury Polskiej Warszawa
55. Fundacja Laja Cieszyn
56. Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Radziejowice
57. Fundacja Magellan Wrocław
58. Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji Warszawa
59. Fundacja MOSTY Otwock
60. Fundacja Multi Ocalenie Warszawa
61. Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego Łódź
62. Fundacja na rzecz Mediów Polskojęzycznych Zagranicą WZ Warszawa
63. Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny Białystok
64. Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich Wrocław
65. Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa
66. Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi Warszawa
67. Fundacja Nieprzetartego Szlaku Jabłonna
68. Fundacja Ochrony i Promocja Dóbr Kultury NIKE Warszawa
69. Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa Warszawa
70. Fundacja Okno na Wschód Białystok
71. Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Warszawa
72. Fundacja Ośrodka KARTA Warszawa
73. Fundacja Oświatowa im. Ks. Stanisława Konarskiego Kraków
74. Fundacja Polacy Znad Niemna Białystok
75. Fundacja Polesie Wschód Racibórz
76. Fundacja Politechniki Warszawskiej Warszawa
77. Fundacja Polonia Gospodarcza Świata Warszawa
78. Fundacja Polonia Razem Poznań
79. Fundacja Polonia Semper Fidelis Warszawa
80. Fundacja Polonia-Ruthenia Ząbki
81. Fundacja Polska-Europa-Polonia Warszawa
82. Fundacja Polskie Kresy Wschodnie-Dziedzictwo i Pamięć Warszawa
83. Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie Warszawa
84. Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA Poznań
85. Fundacja Pomost Kielce
86. Fundacja Pro Musica Bona Kraków
87. Fundacja Prospołeczna PODUCHA Łódź
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Lp. Nazwa organizacji Miejscowość
88. Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna Serce Dzieciom Gdynia
89. Fundacja Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju Pszczyna
90. Fundacja Righteous For The World Marki
91. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Warszawa
92. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji
Kraków

93. Fundacja Rozwoju Społecznego Wiedzy THINK! Warszawa
94. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur Iława
95. Fundacja Semper Polonia Warszawa
96. Fundacja Sempre a Frente Lublin
97. Fundacja Sławek Warszawa
98. Fundacja Sto Pociech Warszawa
99. Fundacja Studio Wschód Wrocław

100. Fundacja Sustinae Kraków
101. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo Lublin
102. Fundacja Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa Wałbrzych
103. Fundacja Szkoła Liderów Warszawa
104. Fundacja TAK – Temat Aktualny Kultura Warszawa
105. Fundacja Wileńszczyzna Warszawa
106. Fundacja Wolność i Demokracja Warszawa
107. Fundacja Wsparcie Warszawa
108. Fundacja Wspierania Kultury Our ‘PL’ace Foundation Poznań
109. Fundacja Wspieranie Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja Kraków
110. Fundacja Zatrzymać Czas Szczecin
111. Fundacji „Oświata Polska za Granicą” Warszawa
112. Gdańska Fundacja Dobroczynności Gdańsk
113. Gmina Błędów Błędów
114. Gmina Głogówek Głogówek
115. Gmina Kęty Kęty
116. Gmina Kłodzko Kłodzko
117. Gmina Miasta Mrągowo Mrągowo
118. Gmina Miejska Bolesławiec Bolesławiec
119. Gmina Piła Piła
120. Gmina Zakliczyn Zakliczyn
121. Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Nasutów
122. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego
Warszawa

123. Instytut Wschodnich Inicjatyw Kraków
124. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin
125. Katolickie Liceum Akademickie im. Władysława Jagiełły w Toruniu Toruń
126. Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa
127. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

we Wrocławiu
Wrocław

128. Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa Toruń
129. La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu Warszawa
130. Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek Dobre Miasto
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Lp. Nazwa organizacji Miejscowość
131. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku Ełk
132. Miasto Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski
133. Międzyszkolny Klub Sportowy Padwa Zamość
134. Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy Słupca
135. Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci (OTTRAD) 

SZANSA Warszawa-Ochota
Warszawa

136. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku Nowy Sącz
137. Opolskie Bractwo Rycerskie Opole
138. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL Opole
139. Ośrodek Kultury TKACZ oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych 

TRZCINA
Tomaszów Mazowiecki

140. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Biała Podlaska
141. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Chełm
142. Piastun – Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Opole
143. Polski Komitet Olimpijski Warszawa
144. Polski Związek Szachowy Warszawa
145. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Warszawa
146. Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego Kraków
147. Polskie Towarzystwo Heraldyczne Warszawa
148. Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji Warszawa
149. Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa Warszawa
150. Powiat Bełchatowski Bełchatów
151. Powiat Rzeszowski Rzeszów
152. Powiat Staszowski Staszów
153. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej Ciechanów
154. Racławickie Towarzystwo Kulturalne Racławice
155. Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku Płock
156. Rybnicki Klub Piłkarski Szkółka Piłkarska ROW Rybnik Rybnik
157. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Rzeszów
158. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach Kielce
159. Stowarzyszenie APERTO Koszalin
160. Stowarzyszenie Art Avanti Zamość
161. Stowarzyszenie Artystyczne PianoClassic Kraków
162. Stowarzyszenie Auschwitz Memento Oświęcim
163. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego Płock
164. Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu Fontis et Futura Białystok
165. Stowarzyszenie Europejska Wspólnota Gospodarcza Polonii Warszawa
166. Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego Sucha Beskidzka
167. Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej Kraków
168. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Kraków
169. Stowarzyszenie Grupa Twórcza Ocochodzi Chorzów
170. Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód Kielce
171. Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości 

Narodowych w Polsce Czeremosz
Węgorzewo

172. Stowarzyszenie INTERCITY Poznań
173. Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli Pniewy
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Lp. Nazwa organizacji Miejscowość
174. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Kosem Krzesk
175. Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne Jagiellonia Puławy
176. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK Warszawa
177. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera Gostyń
178. Stowarzyszenie Multikulti Poznań
179. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pogodne Życie Końskowola
180. Stowarzyszenie Odra-Niemen Wrocław
181. Stowarzyszenie OrthNet Białystok
182. Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej Kraków
183. Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza Warszawa
184. Stowarzyszenie Pokolenie Katowice
185. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk” Puławy
186. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas Przemyśl
187. Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY Kraków
188. Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska 

Czysty Świat
Poznań

189. Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kraków
190. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Inspiracja Złocieniec
191. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej Wrocław
192. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej Przedbórz
193. Stowarzyszenie Rozwoju Orawy Jabłonka
194. Stowarzyszenie Rozwój Podtatrza Poronin
195. Stowarzyszenie Scena Kultury Warszawa
196. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS Łódź
197. Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu 

Śląskiego
Katowice

198. Stowarzyszenie Teatralne – Teatr Artystyczny ANTRAKT Poznań
199. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie 

AKTYWNI
Białystok

200. Stowarzyszenie Wspólnota Polska Warszawa
201. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Lubelski Oddział 

Wojewódzki w Zielonej Górze
Zielona Góra

202. Stowarzyszenie Zacheusz Ełk
203. Tarnowska Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy Tarnów
204. Teatr im. H.CH. Andersena Lublin
205. Toruński Okręgowy Związek Żeglarski Toruń
206. Towarzystwo Amicus Białystok
207. Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna Gdańsk
208. Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Zarząd  Terenowy w Górach Mokrych Przedbórz
209. Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Warszawa
210. Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego Lublin
211. Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie Kraków
212. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków
213. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań
214. Uniwersytet Jagielloński Kraków
215. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin
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Lp. Nazwa organizacji Miejscowość
216. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń
217. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków
218. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce
219. Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
220. Uniwersytet Śląski Katowice
221. Uniwersytet w Białymstoku Białystok
222. Uniwersytet Warszawski Warszawa
223. Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna Warszawa
224. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ostrowite
225. Województwo Kujawsko-Pomorskie Toruń
226. Województwo Podkarpackie / Stowarzyszenie Wspólnota Polska Rzeszów
227. Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy 

Międzynarodowej FREYA
Wrocław

228. Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Wrocław
229. Wschodnia Fundacja Kultury Akcent Lublin
230. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Rzeszów
231. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Lublin
232. Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska Bydgoszcz
233. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Kielce
234. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Warszawa
235. Związek Sybiraków Rzeczpospolitej Polskiej Wrocław
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Załącznik nr 3

Organizacje polonijne, do których skierowano korespondencję w sprawie konsultacji

Lp. Nazwa organizacji polonijnej/osoba Kraj Miejscowość
1. Związek Polaków w Argentynie Argentyna Buenos Aires
2. Związek Polaków w Armenii „Polonia” Armenia Erywań
3. Rada Naczelna Polonii Australijskiej Australia Goodna Qld
4. Kosciuszko Heritage Australia Pennant Hills
5. Dział Szkolny Federacji Organizacji Polskich 

w Wiktorii
Australia Wiktoria

6. Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii Australia Wiktoria
7. Polski Festiwal na Federation Square Australia Richmond

8. Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum 
Polonii”

Austria Wiedeń

9. Związek Polaków w Austrii „Strzecha” Austria Wiedeń
10. Stowarzyszenie „Polonia – Azerbejdżan” Azerbejdżan Baku
11. Rada Polonii Belgijskiej Belgia Bruksela
12. Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia 

i Obwodu Brzeskiego
Białoruś Brześć

13. Polska Macierz Szkolna Białoruś Grodno
14. Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi Białoruś Grodno
15. Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi Białoruś Grodno
16. Wspólnota Obywateli Polskiego Pochodzenia w Tuzli Bośnia  

i Hercegowina
Tuzla

17. Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko- 
-Polskiej „Braspol”

Brazylia Brasil

18. Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko- 
-Polskiej „Braspol”

Brazylia Kurytyba

19. Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowego 
im. Władysława Warneńczyka

Bułgaria Sofia

20. Polskie Towarzystwo Kulturalne „Polonez” Chorwacja Kastel Stari
21. Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik” Chorwacja Zagrzeb
22. Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych 

w Czarnogórze
Czarnogóra Bijelo Polje

23. Klub Polski w Pradze Czechy Praga
24. Kongres Polaków w Republice Czeskiej Czechy Czeski Cieszyn
25. Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Czechy Czeski Cieszyn
26. „Polonus” – Klub Polski w Brnie Czechy Brno
27. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice 

Czeskiej
Czechy Czeski Cieszyn

28. Federacja Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich 
w Danii „Polonia”

Dania Næstved

29. Związku Polaków w Estonii „Polonia” Estonia Tallinn
30. Zjednoczenie Polskie w Helsinkach Finlandia Vantaa
31. Federacja Polonii Francuskiej Francja Paryż
32. Kongres Polonii Francuskiej Francja Sallaumines
33. Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej Francja Vitry Sur Seine
34. Zrzeszenie Polaków w Grecji „Mieszko” Grecja Pireus
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35. Związek Polaków Południowej Gruzji w Achalcyche Gruzja Achalcyche
36. Stowarzyszenie Dom Polski im. Ludwika 

Młokosiewicza w Lagodechi
Gruzja Lagodechi

37. Polska Szkoła w Tbilisi im. Królowej Jadwigi Gruzja Tbilisi
38. Związek Polaków w Gruzji Gruzja Tbilisi
39. Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” Hiszpania Getafe-Madrid
40. Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne 

„Forum”
Hiszpania Madryt

41. Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury 
Lokomotywa

Holandia Amsterdam

42. EuroPolonia - Fundacja Holandia Badhoevedorp
43. Forum Szkół Polskich w Holandii Holandia Eindhoven
44. STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii Holandia GJ Zoetermeer
45. Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy Irlandia Belfast
46. MyMind Irlandia Cork
47. Together Razem Centre Irlandia Cork
48. Centrum Polskiej Społeczności „Biblary” Irlandia Dublin
49. Polska Macierz Szkolna Irlandia Dublin
50. Towarzystwo Irlandzko-Polskie Irlandia Dublin
51. Kongres Polonii Kanadyjskiej Kanada Toronto
52. Rada Polonii Świata Kanada Toronto
53. Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich Kanada Toronto
54. Związek Nauczycielstwa Polskiego Kanada Toronto
55. Centrum Kultury Polskiej w Ałmaty Kazachstan Ałmaty
56. Stowarzyszenie Społeczne „Polacy” w Astanie Kazachstan Astana
57. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Jasnej Polanie
Kazachstan Jasna Polana

58. Kargandyjskie Polskie Wojewódzkie Stowarzyszenie 
„Polonia”

Kazachstan Karaganda

59. Społeczne Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Polaków 
Obwodu Akmolińskiego”  w Kokszetau

Kazachstan Kokszetau

60. Związek Polaków w Kazachstanie w Pawłodarze Kazachstan Pawłodar
61. Stowarzyszenie Polaków Rejonu Astrachańskiego 

„Polonia“ w Pierwomajce
Kazachstan Pierwomajka

62. Północno-Kazachstańskie Wojewódzkie Centrum 
Kultury Polskiej „Kopernik“ w Pietropawłowsku

Kazachstan Pietropawłowsk

63. Południowo-Kazachstańskie Obwodowe Polskie 
Centrum Kultury „Ojczyzna”

Kazachstan Szymkient

64. Tałdykorgańskie Kulturalno-Oświatowe Centrum 
„Polonia”

Kazachstan Tałdykorgan

65. Dżambulskie Obwodowe Polskie Centrum Kultury Kazachstan Taraz
66. Wschodnio-Kazachstańskie Obwodowe Polskie 

Centrum Kultury
Kazachstan Ust-Kamieniogorsk

67. Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Odrodzenie” w Kirgistanie

Kirgistan Biszkek

68. Druskiennicki Oddział ZPL Litwa Druskieniki
69. Dom Polski w Ejszyszkach Litwa Ejszyszki
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70. Jezioroski Oddział ZPL Litwa Jeziorosy
71. Kiejdański Oddział „Lauda” Litwa Kiejdany
72. Kłajpedzki Oddział ZPL Litwa Kłajpeda
73. Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie Litwa Niemenczyn
74. Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie Litwa Rudomino
75. Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego Litwa Soleczniki
76. Solecznicki Oddział Rejonowy ZPL Litwa Soleczniki
77. Szyłucki Oddział ZPL Litwa Szyłuty
78. Szyrwincki Oddział ZPL Litwa Szyrwinty
79. Święciański Oddział ZPL Litwa Święciany
80. Trocki Oddział Rejonowy ZPL Litwa Troki
81. Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki Litwa Wilno
82. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie Litwa Wilno
83. Dom Kultury Polskiej w Wilnie Litwa Wilno
84. Fundacja „Kultura Wilna” Litwa Wilno
85. Józef Kwiatkowski, poseł do Sejmasu Litwa Wilno
86. Klub Sportowy „Polonia” Litwa Wilno
87. Klub Studentów Polskich Litwa Wilno
88. Michał Mickiewicz, poseł do Sejmasu Litwa Wilno
89. Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia” Litwa Wilno
90. Polski Klub Sztuki Teatralnej Litwa Wilno
91. Polski Teatr w Wilnie Litwa Wilno
92. Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie Litwa Wilno
93. Polskie Studio Teatralne Litwa Wilno
94. Rita Tamaszunienie, posłanka do Sejmasu Litwa Wilno
95. Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy Litwa Wilno
96. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie Litwa Wilno
97. Wileński Zarząd Miejski ZPL Litwa Wilno
98. Wileńskie Forum Rodziców Polskich Litwa Wilno
99. Zespół Tańca Ludowego „Zgoda” Litwa Wilno

100. Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie Litwa Wilno
101. Związek Prawników Polaków na Litwie Litwa Wilno
102. Wisagiński Oddział ZPL Litwa Wisaginas
103. Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu Łotwa Daugavpils
104. Związek Polaków na Łotwie Łotwa Daugavpils
105. Oddział ZPŁ w Jełgavie Łotwa Jełgawa
106. Oddział ZPŁ w Krasławiu „Strumień” Łotwa Krasław
107. Oddział ZPŁ w Rezekne Łotwa Rezekne
108. Polskie Stowarzyszenie Klub Polonia – Macedonia Macedonia Skopje
109. Klub Kultury Polskiej Mołdawia Bielce
110. Stowarzyszenie „Dom Polski” Mołdawia Bielce
111. Centrum Polonez – Stowarzyszenie Organizacji 

Polonijnych
Mołdawia Kiszyniów

112. Społeczna Organizacja „Polska Wiosna” w Mołdawii Mołdawia Kiszyniów
113. Towarzystwo Polaków Kiszyniowa „Odrodzenie” Mołdawia Kiszyniów
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114. Związek Polskiej Młodzieży Mołdawia Kiszyniów
115. Stowarzyszenie Polaków Gagauzji Mołdawia Komrat
116. Stowarzyszenie Polaków „Polonia” w Rybnicy Mołdawia Rybnica
117. Społeczna Organizacja Jasna Góra Mołdawia Tiraspol
118. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech Niemcy Berlin
119. Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” Niemcy Berlin
120. Rada Polska Związek Krajowy Berlin Niemcy Berlin
121. Polska Rada w Niemczech – Zrzeszenie Federalne Niemcy Bonn
122. Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, 

Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech
Niemcy Herdorf-Dermbach

123. Polska Macierz Szkolna w Niemczech Niemcy Mönchengladbach
124. Związek Polaków w Niemczech Niemcy Mönchengladbach
125. Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów 

w Niemczech
Niemcy Rösrath

126. Kongres Polonii Niemieckiej Niemcy Wadgassen
127. Związek Polaków w Norwegii Norwegia Askim
128. Stowarzyszenie „Razem” w Bergen Norwegia Bergen
129. Stowarzyszenie Narodowo-Kulturalne „Polonia” 

w Abakanie
Rosja Abakan

130. Archangielska Regionalna Organizacja Społeczna 
„Polonia”

Rosja Archangielsk

131. Społeczne Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie 
„Dom Polski”

Rosja Briańsk

132. Czelabińska Regionalna Organizacja Społeczna 
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne,,Solaris”,,Solaris”

Rosja Czelabińsk

133. Stowarzyszenie Polonijne im. Frederyka Chopina 
w Czerniachowsku

Rosja Czerniachowsk

134. Polska Kulturalna Autonomia „Ogniwo” w Irkucku Rosja Irkuck
135. Jarosławska Regionalna Kulturalno-Oświatowa 

Organizacja „Dom Polski”
Rosja Jarosław

136. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Polaros” 
w Jekaterynburgu

Rosja Jekaterynburg

137. Wspólnota Kultury Polskiej w Kaliningradzie Rosja Kaliningrad
138. Towarzystwo Polskiej Kultury Narodowej „Orzeł 

Biały”
Rosja Kazań

139. Narodowo-Kulturalne Centrum „Jednośc” 
w Krasnodarze

Rosja Krasnodar

140. Kurski Miejski Związek Polskiej Kultury Kursk Rosja Kursk
141. Regionalna Społeczna Organizacja Zachowania 

Tożsamości, Języka, Kultury Polaków 
Krasnojarskiego Kraju

Rosja Lesosibirsk

142. Związek Polaków na Kaukaskich Mineralnych 
Wodach

Rosja Mineralne Wody

143. Polskie Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie 
„Polonia Minusińska”

Rosja Minusińsk

144. Kongres Polaków w Rosji Rosja Moskwa
145. Polski Teatr w Moskwie Rosja Moskwa
146. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” Rosja Murmańsk
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147. Polska Narodowo-Kulturalna Autonomia „Jadwiga” Rosja Nazrań
148. Regionalna Społeczna Organizacja Stowarzyszenie 

Kultury Polskiej „Polonez”
Rosja Niżnyj Nowgorod

149. Obwodowe Polskie Stowarzyszenie Kulturalno- 
-Oświatowe „Polonia Kuzbasu”

Rosja Nowokuźnieck

150. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Dom Polski” 
w Nowosybirsku

Rosja Nowosybirsk

151. Omska Obwodowa Organizacja Społeczna Polskie 
Centrum Kulturalno-Oświatowe „Polonez”

Rosja Omsk

152. Omskie Obwodowe Polskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe „Rodzina”

Rosja Omsk

153. Polskie Kulturalno-Oświatowe Centrum „Czerwone 
Maki”

Rosja Orenburg

154. Wspólnota Kultury Polskiej w Oziersku im. Jana 
Kochanowskiego

Rosja Oziersk

155. Permskie Centrum Polskiej Kultury Rosja Perm
156. Regionalna Narodowo-Kulturalna Autonomia 

Polaków „Polonia Karelska” w Pietrozawodsku
Rosja Pietrozawodsk

157. Organizacja Polonijna w Rostowie n. Donem Rosja Rostów nad Donem
158. Przedstawicielstwo SWP w FR „Dom Polski” w Sankt 

Petersburgu
Rosja Sankt Petersburg

159. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” 
w Sankt Petersburgu

Rosja Sankt Petersburg

160. Związek Polaków w Sankt Petersburgu  
im. Bp. Antoniego Maleckiego

Rosja Sankt Petersburg

161. Narodowo Kulturalne Centrum „Dom Polski” 
w Saratowie

Rosja Saratów

162. Stowarzyszenie „Dom Polski” w Smoleńsku Rosja Smoleńsk
163. Centrum Polskiej Kultury i Oświaty „Latarnik” 

w Tiumieniu
Rosja Tiumeń

164. Centrum Kultury Polskiej „Dom Polski” Rosja Tomsk
165. Tomskie Narodowe Centrum Polskiej Kultury „Biały 

Orzeł”
Rosja Tomsk

166. Stowarzyszenie Kultury Polskiej „Nadzieja” w Ułan-Ude Rosja Ułan-Ude
167. Miejska Narodowo-Kulturalna Społeczna Organizacja 

Polaków w Usolu „Syberia”
Rosja Usole Syberyjskie

168. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” Rosja Wielki Nowgorod
169. Parafia Rzymsko-Katolicka w Wierszynie Rosja Wierszyna
170. Związek Polaków Północnej Osetii „Dom Polski” Rosja Władykaukaz
171. Władywostocka Organizacja Społeczna „Dom Polski” Rosja Władywostok
172. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” Rosja Wołogda
173. Stowarzyszenie Kultury Polskiej „Nowa Kropla” 

w Wołgogradzie
Rosja Wołgograd

174. Miejscowa Organizacja Społeczna „Polonia 
Żeleznogorska”

Rosja Żeleznogorsk

175. Regionalna Społeczna Organizacja Obwodu 
Stawropolskiego Zjednoczone Polskie Serca

Rosja Żeleznowodsk

176. Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu RPA Johannesburg
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177. Rada Polonii w Republice Południowej Afryki RPA Randburg
178. Związek Polaków w Rumunii Rumunia Suczawa
179. Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Serbskiej  

YU POLONIA RS
Serbia Belgrad

180. Klub Polski – Stowarzyszenie Polaków i Ich 
Przyjaciół na Słowacji

Słowacja Bratysława

181. Oddział Waszyngtoński Fundacji Kościuszkowskiej USA Washington
182. Klub Miłośników Żywego Słowa Szwajcaria Brugg
183. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych Szwecja Asmundtorp
184. Chorus Polonicus Gothoburgensis Szwecja Göteborg
185. Polskie Ognisko PIAST w Landskronie Szwecja Landskrona
186. Zrzeszenie Organizacji Polskich w Szwecji Szwecja Malmö
187. Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego  

LS – Kaszuby
Szwecja Sztokholm

188. Towarzystwo Polaków „Ogniwo” Szwecja Sztokholm
189. Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe 

Stowarzyszenie Polaków
Ukraina Bar

190. Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo 
„Odrodzenie”

Ukraina Berdiańsk

191. Polskie Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Ukraina Biełgorod Dniestrowski
192. Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Zgoda” Ukraina Borysław
193. Towarzystwo Kultury Polskiej im. Zawiszy Ukraina Bóbrka
194. Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo  

im. bł. Marceliny Darowskiej
Ukraina Brzeżany

195. Stowarzyszenie Kultury Polskiej Ukraina Charków
196. Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” Ukraina Chersoń
197. Chmielnicki Oddział Zjednoczenia Nauczycieli 

Polskich
Ukraina Chmielnicki

198. Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej  
im. A. Mickiewicza

Ukraina Czerniowce

199. Towarzystwo Kultury Polskiej im. Stefana Batorego 
w Bursztynie

Ukraina Czukaliwka

200. Związek Polaków „Ognisko” Ukraina Dniepropietrowsk
201. Towarzystwo Kultury Polskiej Donbasu Ukraina Donieck
202. Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania 

Języka i Kultury Polskiej; Zjednoczenie Nauczycieli 
Polskich

Ukraina Drohobycz

203. Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Polaków im. Jana 
Pawła II

Ukraina Emilczyn

204. Towarzystwo Dobroczynne „Polonia” Ukraina Gródek Podolski
205. Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego 

w Iwano-Frankiwsku
Ukraina Iwano - Frankiwsk

206. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Ukraina Iwano-Frankiwsk
207. Towarzystwo Kultury Polskiej „Przyjaźń” Ukraina Iwano-Frankiwsk
208. Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Henryka 

Sienkiewicza Wspólnoty Polskiej Kamieńca Podolskiego
Ukraina Kamieniec Podolski

209. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie/Dom 
Polski

Ukraina Kijów
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210. Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno- 

-Oświatowe im. Adama Mickiewicza
Ukraina Kijów

211. Związek Polaków Miasta Kijowa Ukraina Kijów
212. Związek Polaków na Ukrainie Ukraina Kijów
213. Stowarzyszenie Polaków Regionu Kirowogradzkiego 

„Polonia” im. K. Szymanowskiego
Ukraina Kirowograd

214. Towarzystwo Kultury Polskiej „Pokucie” Ukraina Kołomyja
215. Towarzystwo Kultury Polskiej w Kostopolu Ukraina Kostopol
216. Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. E. Felińskiej Ukraina Kowel
217. Towarzystwo Kultury Polskiej Ukraina Krysowice
218. Towarzystwo Kultury Polskiej im. Juliusza Słowac-

kiego
Ukraina Krzemieniec

219. Stowarzyszenie Polaków „Ojczyzna” Ukraina Krzywy Róg
220. Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Latyczowie Ukraina Latyczów
221. Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała 

Ogińskiego w Lubomlu
Ukraina Luboml

222. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie Ukraina Lwów
223. Lwowski Dziecięcy Hufiec „Barć” Polskiego 

Harcerstwa
Ukraina Lwów

224. Lwowskie Towarzystwa Kultury Polskiej i Integracji 
Europejskiej – Dom Polski

Ukraina Lwów

225. Organizacja Społeczna Lwowski Klub Sportowy 
„Pogoń Lwów”

Ukraina Lwów

226. Polskie Towarzystwo Radiowe, Społeczna Redakcja 
„Radio Lwów”

Ukraina Lwów

227. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – 
Zarząd Główny

Ukraina Lwów

228. Uniwersytet Trzeciego Wieku Ukraina Lwów
229. Parafia p.w. św. Mikołaja Ukraina Łanowice
230. Towarzystwo Kultury Polskiej „Polonia” Ukraina Makijewka
231. Stowarzyszenie Polskiej Kultury „Polonia Semper 

Fidelis” w Mikołajewie
Ukraina Mikołajów

232. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – 
Oddział w Mościskach

Ukraina Mościska

233. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Aster” Ukraina Niżyn
234. Organizacja społeczna „Dom Polski” w Nowej 

Kachowce
Ukraina Nowa Kachowka

235. Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. 
J. Lublińskiego

Ukraina Nowograd Wołyński

236. Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała 
Ogińskiego w Nowowołyńsku

Ukraina Nowowołyńsk

237. Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce” Ukraina Nowy Rozdół
238. Związek Polaków na Ukrainie im. Adama 

Mickiewicza
Ukraina Odessa

239. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej Ukraina Ostróg
240. Rejonowe Stowarzyszenie Polaków „Nadzieja” 

w Pierwomajsku
Ukraina Pierwomajsk



43

Konsultacje polonijne Marszałka Senatu – omówienie wyników

Lp. Nazwa organizacji polonijnej/osoba Kraj Miejscowość
241. Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II 

w Pierwomajsku
Ukraina Pierwomajsk

242. Towarzystwo Kultury Polskiej im. ks. B. Mireckiego Ukraina Podwołoczyska
243. Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

w Połonnem
Ukraina Połonne

244. Związek Miłośników Kultury Polskiej na 
Połtawszczyźnie „Polonia”

Ukraina Połtawa

245. Harcerski Hufiec „Wołyń” Ukraina Równe
246. Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. H. Sienkiewicza Ukraina Równe
247. Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie 

im. Władysława Reymonta
Ukraina Równe

248. Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Prezydenta RP 
L. Kaczyńskiego

Ukraina Smotrycz

249. Kulturalno-Oświatowe Centrum im. K. Makuszyńskiego Ukraina Stryj
250. Centrum Kulturalno-Oświatowe Ukraina Strzałkowice
251. Związek Polaków na Ukrainie Ukraina Symferopol
252. Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Obwodu 

Tarnopolskiego
Ukraina Tarnopol

253. Towarzystwo Kultury Polskiej Rokitnowszczyzny Ukraina Tomaszgród
254. Tulczyńskie Rejonowe Stowarzyszenie „Dom Polski” Ukraina Tulczyn
255. Towarzystwo Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy 

Wołosiewicz
Ukraina Użgorod

256. Konfederacja Polaków Podola z Winnicy Ukraina Winnica
257. Winnicki Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków Ukraina Winnica
258. Winnickie Obwodowe Dobroczynne Stowarzyszenie 

„Świetlica Polska”
Ukraina Winnica

259. Winnickie Polonijne Stowarzyszenie „Kresowiacy” Ukraina Winnica
260. Kulturalno-Oświatowy Rozwój Polaków w Rejonie 

Wołoczyskim
Ukraina Wołoczysk

261. Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury 
Polskiej im. Adama Mickiewicza

Ukraina Zaporoże

262. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej Ukraina Zdołbunów
263. Dom Polski Ukraina Żytomierz
264. Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe 

w Żytomierzu
Ukraina Żytomierz

265. Kongres Polonii Amerykańskiej USA Chicago
266. Muzeum Polskie w Ameryce USA Chicago
267. Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce USA Chicago
268. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce USA Chicago
269. Związek Podhalan w Ameryce Północnej USA Chicago
270. Związek Polek w Ameryce USA Chicago
271. Biblioteka im. Josepha A. Marjańczyka w Polskiej 

Fundacji Kulturalnej
USA Clark

272. Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego 
Wybrzeża

USA Los Angeles

273. Centrala Polskich Szkół Dokształcających USA Nowy Jork
274. Centrum Polsko-Słowiańskie USA Nowy Jork
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Lp. Nazwa organizacji polonijnej/osoba Kraj Miejscowość
275. Fundacja Kościuszkowska USA Nowy Jork
276. Instytut Józefa Piłsudskiego USA Nowy Jork
277. Polska Misja w Orchard Lake USA Orchard Lake
278. Oddział Kongresu Polonii Amerykańskiej w Stanie 

Arizona
USA Phoenix

279. Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
w Uzbekistanie „Świetlica Polska”

Uzbekistan Taszkient

280. Stowarzyszenie „Polska Klasa” Uzbekistan Taszkient
281. Halina Csúcs Lászlóné, poseł na Sejm Węgry Budapeszt
282. Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej na 

Węgrzech
Węgry Budapeszt

283. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema Węgry Budapeszt
284. Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech 

im. św. Wojciecha
Węgry Budapeszt

285. KP Sparta Belfast Wielka Brytania Belfast
286. Zjednoczenie Polek na Emigracji Wielka Brytania Bromley
287. Grupa ds. Oświaty Polonijnej Rady Konsultacyjnej 

przy Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu
Wielka Brytania Edynburg

288. Polska Sztuka w Europie Wielka Brytania Edynburg
289. „Merseyside Polonia” w Manchesterze Wielka Brytania Liverpool
290. Federacja Polskich Zespołów Folklorystycznych Wielka Brytania Londyn
291. Federacja Światowa Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów
Wielka Brytania Londyn

292. Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie Wielka Brytania Londyn
293. Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego Wielka Brytania Londyn
294. Polish Psychologists’ Association Wielka Brytania Londyn
295. Polska Fundacja Kulturalna Wielka Brytania Londyn
296. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii Wielka Brytania Londyn
297. Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy Wielka Brytania Londyn
298. Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) Wielka Brytania Londyn
299. Polskie Centrum Pomocy Rodzinie Wielka Brytania Londyn
300. Stowarzyszenie Techników Polskich Wielka Brytania Londyn
301. Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej Wielka Brytania Londyn
302. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii Wielka Brytania Londyn
303. Związek Harcerstwa Polskiego Wielka Brytania Londyn
304. Związek Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju Wielka Brytania Londyn
305. Poleska Ludoteka Rodzinna Włochy Cerea
306. Związek Polaków we Włoszech Włochy Rzym
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