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REALIZACJA W 2011 ROKU 
PRZEZ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

CELÓW STRATEGICZNYCH I PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ 
ZAPISANYCH W RZĄDOWYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY  

Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Z PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU 

 

W Rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą na  potrzeby realizacji 
celów strategicznych programu wyodrębniono cztery zasadnicze grupy krajów 
zamieszkiwania Polaków: 
 
I.2. Grupy docelowe: 
 

I. Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa; 

II. Pozostałe kraje byłego ZSRR i niektóre kraje Europy Środkowej; 

III. Kraje zamieszkiwania tzw. „starej emigracji”; 

IV. Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

W tabeli 1. pokazano kwoty, jakie ze środków cz. 03 budżetu państwa, której dysponentem 

jest szef Kancelarii Senatu, przyznano decyzjami Prezydium na realizację zadań 

programowych.   

  

Tabela 1.  
Środki przyznane decyzjami Prezydium Senatu z cz. 03 budżetu państwa 

na realizację zadań o charakterze programowym w czterech grupach państw wyodrębnionych 
w Rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą z 2007 roku 

I. BIAŁORUŚ, CZECHY, LITWA, ŁOTWA 

NAZWA PAŃSTWA 
ŚRODKI NA ZADANIA  

O CHARAKTERZE 

PROGRAMOWYM 

ŚRODKI NA ZADANIA  
O CHARAKTERZE 

INWESTYCYJNYM 

Białoruś niedostępne niedostępne

Czechy 932 321 zł 405 193 zł

Litwa 7 413 208 zł 5 559 647 zł

Łotwa 925 459 zł 435 590 zł

RAZEM 9 270 988 zł 6 400 430 zł

II. POZOSTAŁE KRAJE BYŁEGO ZSRR I NIEKTÓRE KRAJE EUROPY ŚRODKOWEJ 

Armenia 163 890 zł

Azerbejdżan 13 114 zł

Estonia 50 396 zł

Gruzja 307 754 zł 5 700 zł

Kazachstan 376 239 zł

Rosja 2 459 205 zł 48 800 zł
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Kirgistan 182 688 zł

Mołdawia 599 773 zł

Ukraina 9 318 809 zł 3 245 111 zł

Uzbekistan 46 112 zł

Słowacja 78 815 zł 4 000 zł

Węgry 305 134 zł 190 097 zł

RAZEM 13 901 929 zł 3 493 708 zł

III. KRAJE STAREJ EMIGRACJI 

Ameryka Łacińska 472 334 zł

Australia 108 120 zł

Francja 121 540 zł

Kanada 630 236 zł

USA 664 264 zł 115 408 zł

Wielka Brytania 1 226 048 zł

RAZEM  3 222 542 zł 115 408 zł

IV. KRAJE UE 

Niemcy 870 845 zł 29 400 zł

Szwecja 218 929 zł

Norwegia 8 863 zł

Dania 83 540 zł

Finlandia 17 128 zł

Irlandia 219 353 zł

Austria 173 540 zł

Belgia 185 581 zł

Holandia 102 716 zł

Hiszpania 205 834 zł

Włochy 268 288 zł

Bułgaria 169 924 zł 44 043 zł

Rumunia 297 456 zł 2 076 942 zł

Cypr 12 500 zł

Grecja 30 128 zł

Luksemburg 18 000 zł

Słowenia 1 588 zł

RAZEM 2 884 213 zł 2 150 385 zł
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 W programie wyszczególniono też cele strategiczne polityki polonijnej. Poniżej 
pokazano, czy i w jakiej mierze są one zgodne z priorytetami finansowania zadań na 2011 rok 
przyjętymi przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

1.3 Cele strategiczne polityki polonijnej 

1. Ochrona wynikających z prawa międzynarodowego i umów dwustronnych praw 
przysługujących polskim mniejszościom narodowym. 

KOMENTARZ: 

Cel tożsamy z priorytetem nr 1 Senatu na 2011 r.: 

„wspieranie działań ukierunkowanych na upowszechnianie wiedzy o międzynarodowych 

standardach ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem społeczeństw państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów 

objętych programem Partnerstwa Wschodniego.” 

 

2. Utrzymanie polskości za granicą, zwłaszcza w krajach zwartego zamieszkiwania diaspory, 
m.in. poprzez wspieranie procesów służących wzmacnianiu środowisk polskich, podnoszenie 
ich prestiżu, wspieranie edukacji i kultury. Zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego  
za granicą. 

KOMENTARZ: 

Cel tożsamy z priorytetem nr 2, 4 i 5 Senatu na 2011 r.: 

2) wspieranie działań środowisk polskich i polonijnych ukierunkowanych na rozwój 

szkolnictwa polskiego oraz promowanie języka i kultury polskiej poza granicami, 

służących zachowaniu więzi z Polską oraz potrzebom edukacyjnym ich dzieci; 

4) wspieranie aktywności własnej środowisk polskich i polonijnych w świecie, służącej 

dokumentowaniu i ochronie polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami oraz 

propagowanie wśród młodego pokolenia Polonii i Polaków w świecie wiedzy o polskich 

osiągnięciach w dziedzinie kultury; 

5) promowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i obywatelskiej przedstawicieli 

środowisk polonijnych i polskich za granicą w życiu publicznym krajów zamieszkania. 

 

3. Ułatwienie powrotu do kraju Polakom i osobom polskiego pochodzenia, zwłaszcza  
z państw, w których następuje szybka asymilacja, a także z tych, do których nastąpiła 
migracja zarobkowa po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 

KOMENTARZ: 

Senat RP bezpośrednio nie finansuje takiego lub podobnego zadania, jednakże może  
na niego oddziaływać poprzez własną aktywność legislacyjną. 
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4. Utworzenie propolskiego lobby oraz promocja Polski za granicą. 

KOMENTARZ: 

Oddziaływanie pośrednie – poprzez wspieranie organizacji polskich i polonijnych 
funkcjonujących w krajach zamieszkiwania diaspory. 

 

Również rządowe „podstawowe kierunki działań” porównano z realizowanymi przez Senat 
kierunkami działania. Podano też kwoty, jakie na każdy z nich wydatkowano ze środków  
cz. 03 budżetu państwa – Kancelaria Senatu.  

 
1.4 Podstawowe kierunki działań 

1.4.1 Kierunek 1. Ochrona praw osób polskiego pochodzenia oraz opieka nad nową 

emigracją 

1. Monitoring sytuacji mniejszości polskich, szczególnie pod kątem umów 
międzynarodowych, i ich realizacji przez kraje zamieszkiwania diaspory oraz podejmowanie 
działań w razie naruszania praw mniejszości. 

KOMENTARZ: 

Kierunek zbieżny z kierunkiem wspieranie organizacji w podkierunku 1d: 

1d) doradztwo prawne, pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich i lokalnych oraz 
w realizacji uprawnień wynikających z przepisów lokalnych (743 845 zł). 

 

2. Działania na rzecz zapewnienia Polonii i Polakom za granicą możliwości rozwijania 
wszechstronnych kontaktów z krajem. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie organizacji w podkierunku 1e: 

1e) wspieranie integracji ruchu polonijnego (1 266 662 zł). 

 

3. Zapewnienie niezbędnej pomocy najnowszej migracji pracowniczej przez polskie 
instytucje rządowe. 

4. Doskonalenie systemu organizacji opieki konsularnej, w tym ukierunkowanej na nową 
migrację do państw UE. 

 

1.4.2. Kierunek 2. Oświata, szkolnictwo wyższe i sport 

1. Zapewnienie najnowszej emigracji dostępu do nauki języka polskiego i historii Polski oraz 
polskich egzaminów maturalnych z tych przedmiotów. 

2. Zapewnienie dostępu do programów wspomagających naukę języka, historii i kultury 
polskiej w systemie nauczania przez Internet. 

3. Rozszerzanie dostępu Polaków za granicą do nauczania w polskim systemie edukacji 
poprzez rozwijanie sieci szkół i punktów konsultacyjnych przy ambasadach. 
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4. Wspieranie rozwoju oświaty polskojęzycznej w systemach edukacyjnych państwa 
zamieszkania Polonii i Polaków za granicą, działanie na rzecz wprowadzenia do nich 
nauczania języka polskiego jako języka ojczystego. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie oświaty w podkierunku 2c i 2f: 

2c) pomoc dydaktyczna i metodyczna (5 435 553 zł); 

2f) konkursy i olimpiady wiedzy o języku, literaturze i kulturze Polski (433 680 zł). 

 

5. Wspieranie finansowe i metodyczne organizacji prowadzących społeczną oświatę polską, 
w szczególności szkoły sobotnie. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie oświaty w podkierunku 2a: 

2a) pomoc szkołom polskim i placówkom oświatowym w utrzymaniu i rozwoju 

infrastruktury (961 960) oraz inwestycje i zakupy środków trwałych (4 480 868 zł,  

co daje kwotę 5 442 828 zł). 

 

6. Stworzenie strategii inwestycyjnej w zakresie wspierania polskiej oświaty na świecie. 

 

7. Stworzenie strategii rozwoju sportu polonijnego i polonijnych klubów sportowych. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie oświaty w podkierunku 2e: 

2e) wychowanie przez sport (1 672 757 zł). 

 

8. Rozwijanie turystyki jako formy oddziaływania na środowiska polonijne, w szczególności 
na młodzież polonijną. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie oświaty w podkierunku 2d: 

2d) pobyty edukacyjne w kraju i za granicą (10 707 522 zł) 

 

9. Wspieranie nauczania języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach 
akademickich. 

 

10. Rozwijanie polityki stypendialnej. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie oświaty w podkierunku 2b: 

2b) stypendia (6 985 293 zł). 
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1.4.3. Kierunek 3. Kultura, dziedzictwo narodowe i polityka historyczna 

1. Stwarzanie Polonii i Polakom za granicą warunków do jak najszerszego dostępu do dóbr 
kultury polskiej. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie kultury w podkierunku 3a: 

3a) wspieranie instytucji i placówek kultury polskiej poza granicami (1 197 550 zł)  

oraz  inwestycje i zakupy środków trwałych (1 691 175 zł, co daje kwotę - 2 888 725 zł). 

 

2. Budzenie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, w szczególności rozwijanie 
aktywności młodego pokolenia. 

3. Promowanie polskiej kultury i języka za granicą. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie kultury w podkierunku 3b: 

3b) wspieranie imprez promujących kulturę polską (6 414 267 zł) 

 

4. Badanie, archiwizowanie i restaurowanie polskich zabytków architektury, sztuki  
i piśmiennictwa poza granicami kraju. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie kultury w podkierunku 3d: 

3d) dokumentowanie śladów polskości (798 894 zł) oraz inwestycje i zakupy środków 

trwałych (100 000 zł, co daje kwotę - 898 894 zł). 

 

5. Animowanie i dofinansowanie działań kulturalnych i społecznych polskiej diaspory. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie kultury w podkierunku 3c: 

3c) pomoc dydaktyczna i metodyczna dla animatorów kultury polskiej (841 862 zł). 

 

6. Opieka nad miejscami pamięci narodowej za granicą. 

7. Stworzenie strategii rozbudowy sieci Domów Polskich. 

8. Utworzenie w wybranych kresowych zabytkach kultury miejsc kontaktu i wymian 
młodzieży, w atrakcyjnej formie przedstawiających polskie dziedzictwo na tych terenach. 

9. Naprawianie historycznych niesprawiedliwości i zróżnicowania statusu kombatantów. 

10. Uhonorowanie kombatantów i ofiar represji zamieszkałych za granicą. 
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1.4.4. Kierunek 4. Media polonijne 

1. Podejmowanie działań sprzyjających powstawaniu mediów polonijnych. 

2. Tworzenie i wspieranie publikacji prasowych oraz mediów elektronicznych w krajach 
zwartego zamieszkiwania Polaków. Wspieranie mediów internetowych w pozostałych 
państwach. 

3. Stworzenie wortalu internetowego wszechstronnie informującego o sprawach Polonii 

4. Zapewnienie Polonii rzetelnej informacji o Polsce. 

5. Zapewnienie jak najszerszego dostępu do Telewizji Polonia i Polskiego Radia  
dla Zagranicy. 

 
 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie mediów (5): 

5) upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego 

wizerunku Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności 

programowej i infrastruktury redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism 

polonijnych i portali internetowych (8 619 218 zł) oraz inwestycje i zakupy środków 

trwałych (11 734 zł, co daje kwotę  – 8 630 952 zł). 

 

1.4.5. Kierunek 5. Organizacje diaspory 

1. Wspieranie organizacji diaspory. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie organizacji w podkierunku 1b: 

1b) wspieranie działalności programowej (3 875 927 zł). 

 

2. Tworzenie propolskiego lobby poprzez pozyskiwanie przedstawicieli Polonii do wspierania 
polskich interesów państwowych i narodowych w sprawach, w których są one zgodne  
z interesami państw ich zamieszkania, w szczególności w USA i Kanadzie. 

3. Dążenie do podniesienia rangi i znaczenia Polonii i mniejszości polskich za granicą  
w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym państw 
zamieszkania. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie postaw obywatelskich w podkierunku 4a, 4b 
i 4c: 

4a) popularyzowanie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim (306 320 zł); 

4b) obchody rocznic i świąt narodowych (515 707 zł); 
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4c) wspieranie rozwoju i aktywizacja organizacji młodzieżowych i harcerskich 

(2 122 000 zł). 

 

1.4.6. Kierunek 6. Pomoc Polakom na Wschodzie, repatriacja, migracje 

1. Szczególna pomoc Polakom na Wschodzie, zwłaszcza w krajach zwartego zamieszkiwania, 
m.in. w odbudowie polskiej inteligencji, rozwoju szkolnictwa polskojęzycznego, polskich 
mediów i rozwoju inicjatyw gospodarczych. 

2. Wprowadzenie systemu Karty Polaka. 

KOMENTARZ: 

Kierunek tożsamy z kierunkiem wspieranie organizacji w podkierunku 1c: 

1c) wspieranie realizacji ustawy o Karcie Polaka (4 000 zł) 

 

3. Rozwinięcie akcji repatriacyjnej obejmującej tereny dawnego ZSRR, za wyjątkiem krajów 
zwartego zamieszkiwania polskiej mniejszości. 

4. Ułatwienie przyjazdu i osiedlenia się w Polsce wszystkim zainteresowanym osobom 
polskiego pochodzenia. 

 

1.4.7 Kierunek 7. Współpraca gospodarcza i aktywizacja przedsiębiorczości 

polonijnej 

1. Wspieranie rozwoju aktywności gospodarczej Polonii w krajach zamieszkania oraz  
w kontaktach gospodarczych z Polską. 

2. Skoordynowanie aktywności struktur polonijnych, w szczególności izb gospodarczych tak, 
by współdziałały przy realizacji interesów polskiej polityki zagranicznej w wymiarze 
gospodarczym. 

3. Korzystanie z kontaktów i wpływów elit polonijnych dla lepszej promocji gospodarki 
polskiej. 

4. Wspieranie tworzenia organizacji gospodarczych bezpośrednio współpracujących z Polską 
jako łącznika między elitami ekonomiczno-finansowymi kraju osiedlenia Polaków  
a przedsiębiorcami w Polsce. 

5. Włączanie samorządów lokalnych do działalności polonijnej w formie ofert 
inwestycyjnych kierowanych do Polaków mieszkających za granicą, a wywodzących się  
z danego regionu. 

6. Uwzględnianie w działalności polskich ośrodków informacji turystycznej (POIT) oferty 
skierowanej do Polonii poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych takich jak: festyny, 
prezentacje, seminaria i inne. 

 

 

SPORZĄDZONO: 
 17 STYCZNIA 2012 ROKU 

W BIURZE POLONIJNYM KANCELARII SENATU 


