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 Zgodnie z Zarządzeniem nr 15 szefa Kancelarii Senatu jego organem doradczym jest 

Zespół Finansów Polonijnych (ZFP)1. Na mocy decyzji szefa z 7 marca 2008 roku w skład 

Zespołu weszło pięcioro pracowników Kancelarii Senatu i przedstawiciele2: 

 Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  

 Ministerstwa Edukacji Narodowej,  

 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwoje 

 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

 Zespół w latach 2008 – 2011 odbył 58 posiedzeń, z czego: 

 16 w 20083; 

 14 w 20094; 

 14 w 20105 i 

 14 w 2011 roku 6. 

 Każde posiedzenie zakończone było protokołem. Biuro Polonijne Kancelarii Senatu 

przekazywało protokoły szefowi Kancelarii Senatu. Na tej podstawie szef sporządzał własne 

stanowisko dotyczące wniosków, które kierował do Komisji Spraw Emigracji i Łączności  

z Polakami za Granicą oraz Prezydium Senatu. Stanowisko szefa in gremio było zgodne  

z ustaleniami Zespołu, co może świadczyć o tym, iż wspólna praca przedstawicieli Kancelarii 

                                                 
1 Zob. § 5, ust. 1. Zarządzenia nr 15 szefa Kancelarii Senatu z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zasad 
postępowania Kancelarii Senatu w sprawach wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią  
i Polakami za granicą i przyznanie dotacji na ich wykonanie, http://ww2.senat.pl/lok/indexs.html,  
dostęp: 20 stycznia 2012 roku. 
2 Zob. Decyzja szefa Kancelarii Senatu z 7 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Finansów Polonijnych 
http://ww2.senat.pl/lok/indexs.html, dostęp: 20 stycznia 2012 roku. 
3 Protokoły posiedzeń Zespołu Finansów Polonijnych z 2008 roku w teczce akt Biura Polonijnego Kancelarii 
Senatu  035/2008, a w wersji ektronicznej w repozytorium pod adresem: N:\BPOL\H_Biuro\2008\035 - 
Posiedzenia Zespołu Finansów, dostęp: 20 stycznia 2012 roku. 
4 Protokoły posiedzeń Zespołu Finansów Polonijnych z 2009 roku w teczce akt Biura Polonijnego Kancelarii 
Senatu  035/2009, a w wersji ektronicznej w e-Biurze pod adresem: H:\E-BIURO\2009\035 - Posiedzenie 
Zespołu Finansów Polonijnych, dostęp: 20 stycznia 2012 roku. 
5 Protokoły posiedzeń Zespołu Finansów Polonijnych z 2010 roku w teczce akt Biura Polonijnego Kancelarii 
Senatu  035/2010, a w wersji ektronicznej w e-Biurze pod adresem: H:\E-BIURO\2010\035 - Posiedzenia 
Zespołu Finansów Polonijnych, dostęp: 20 stycznia 2012 roku. 
6 Protokoły posiedzeń Zespołu Finansów Polonijnych z 2011 roku w teczce akt Biura Polonijnego Kancelarii 
Senatu  035/2011, a w wersji ektronicznej w e-Biurze pod adresem: H:\E-BIURO\2011\035 – Posiedzenia 
Zespołu Finansów Polonijnych, dostęp: 20 stycznia 2012 roku. 
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Senatu oraz różnych resortów była dobrze wykonana i nie wzbudzała zasadniczych 

zastrzeżeń.  

 Biuro Polonijne Kancelarii Senatu od drugiej połowy 2006 roku wdraża własny 

(autorski) projekt elektronicznego biura (e-Biura), w ramach którego od 2009 digitalizowane 

są wnioski składane przez krajowe organizacje pozarządowe ubiegające się o przyznanie 

środków na realizację zadań związanych z działaniami na rzecz Polonii i Polaków za granicą. 

Wszystkie wnioski, początkowo w formie papierowych kopii, a od 2009 roku poczynając,  

już w formie zdigitalizowanej, były przekazywane członkom Zespołu Finansów Polonijnych 

przede wszystkim do zaopiniowania, ale też i do wykorzystania w pracach reprezentowanych 

przez nich resortów7. Resorty te, dysponując większością (ok. 60%) środków przeznaczanych 

przez państwo polskie na wspieranie Polonii i Polaków za granicą, realizują bowiem 

różnorakie zadania na rzecz polskiej diaspory, o których Senat w podobny sposób nie jest 

informowany. 

 Należy podkreślić, że zarządzenie nr 15 szefa Kancelarii Senatu, w związku  

z wykonywaniem zadań związanych z wnioskami organizacji pozarządowych, w § 4 nakłada 

wprost na Biuro Polonijne obowiązek współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w 

pierwszym rzędzie oraz „w zależności od merytorycznej zawartości wniosku, z innymi 

właściwymi urzędami administracji publicznej”8. Takie podejście do tego zagadnienia 

dowodnie pokazuje, że Senat, poprzez podległy Marszałkowi urząd (Kancelarię Senatu), 

wykonujący zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością izby9, w sprawach 

dotyczących udzielania pomocy Polonii i Polakom za granicą blisko współpracował przede 

wszystkim z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ministerstwo to bowiem, zgodnie  

z ustawą o działach administracji rządowej, koordynuje politykę zagraniczną państwa 

polskiego oraz współpracę z Polakami zamieszkałymi za granicą10. O bliskiej współpracy 

Senatu z MSZ i innymi resortami świadczy również korespondencja pomiędzy szefem 

Kancelarii oraz ministrami właściwymi do spraw zagranicznych, edukacji, nauki  

                                                 
7 Potwierdzają to dokumenty o sygn. 035 Biura Polonijnego Kancelarii Senatu z lat 2007 – 2011 dotyczące 
posiedzeń Zespołu Finansów Polonijnych (zaproszenia, listy obecności, protokoły).  
8 Zarządzenie nr 15 szefa Kancelarii Senatu z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zasad postępowania Kancelarii 
Senatu, sieć intranet: http://ww2.senat.pl/lok/indexs.html, dostęp: 23 stycznia 2011 roku.     
9 Por. §1. Statutu Kancelarii Senatu, http://www.senat.gov.pl/kancelaria/statut-kancelarii-senatu/, dostęp: 23 
stycznia 2011 roku. 
10 Por. Tekst ujednolicony ustawy z dnia 4 września o działach administracji rządowej, 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070650437, dostęp: 23 stycznia 2012 roku.  
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i szkolnictwa wyższego oraz kultury. U progu nowej, VII kadencji, szef Kancelarii Senatu 

zwrócił się do ministrów wymienionych resortów z prośbą o delegowanie swoich 

przedstawicieli do „stałego uczestnictwa w pracach Zespołu Finansów Polonijnych”, 

ponieważ „koordynacja działań dobrze służy realizacji polityki Państwa, a także zwiększa 

efektywność wykorzystania środków budżetowych przeznaczanych co roku na zlecanie zadań 

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą” 11. Wszyscy ministrowie pozytywnie 

odpowiedzieli na tę prośbę. Ich przedstawiciele regularnie i aktywnie uczestniczyli  

w pracach ZFP, dzięki czemu w opiniach tego gremium dokonywało się swoiste scalanie 

wiedzy różnych instytucji państwowych działających na rzecz środowisk polskich  

i polonijnych w świecie.  

 Potwierdzenie aktywnego udziału przedstawicieli MSZ w pracach Zespołu oraz 

„obsłudze merytorycznej senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami  

za Granicą” znaleźć można zarówno w ministerialnych raportach o pracy polskiej służby 

konsularnej w 200712 i 2008 roku13, jak też i w licznych dokumentach senackich14. Również  

z informacji ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej 

przedstawionej Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej 8 kwietnia 2010 roku15 wynika 

jednoznacznie, że współpraca kierowanego przez niego resortu z Senatem RP przynosi dobre 

efekty. Minister R. Sikorski, wskazując na zaprezentowany mediom w końcu 2009 roku 

                                                 
11 Pisma szefa Kancelarii Senatu o sygn. SK-110-13/07 z 12 grudnia 2007 roku do ministrów: spraw 
zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji narodowej 
12 W „Raporcie o pracy polskiej służby konsularnej w 2007 r.” (Warszawa, maj 2008 r.) na s. 23 napisano:  
MSZ prowadziło szeroką współpracę z innymi instytucjami polskimi w zakresie działalności na rzecz środowisk 
polskich za granicą, biorąc aktywny udział w pracach m. in. senackiego Zespołu ds. Finansów Polonijnych, 
Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą (np. udział w opracowaniu obszernego raportu 
o polityce polonijnej w lat 1989 – 2005), Międzyresortowego Zespołu ds. Migracji, Komisji Kwalifikacyjnej 
MNiSzW ds. stypendiów dla młodzieży polonijnej, Rady Programowej TV „Polonia”, uczestnicząc w obsłudze 
merytorycznej senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz sejmowej Komisji 
Łączności z Polakami za Granicą.  
13 W „Raporcie o pracy polskiej służby konsularnej w 2008 r.” (Warszawa, luty 2009 r.) na s. 19 napisano:  
MSZ prowadziło szeroką współpracę z innymi instytucjami krajowymi w zakresie działań na rzecz środowisk 
polskich za granicą, biorąc aktywny udział w pracach m. in. senackiego Zespołu ds. Finansów Polonijnych, 
Międzyresortowego Zespołu ds. Migracji, Komisji Kwalifikacyjnej MNiSzW ds. stypendiów dla młodzieży 
polonijnej, Komisji Stypendialnej Fundacji „Semper Polonia", Rady Programowej TV „Polonia", uczestnicząc  
w obsłudze merytorycznej senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, sejmowej 
Komisji Łączności z Polakami za Granicą, itd. 
14 O „obsłudze merytorycznej senackiej Komisji…” zob. m. in.: „Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w VII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” z września 2011 
roku. 
15 Zob. Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP VI kadencji: 6 kadencja, 64 posiedzenie, 2 dzień 
(08-04-2010),  19 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej 
polityki zagranicznej w 2010 roku. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski,  
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf, dostęp: 23 stycznia 2012 roku.  
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„Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą”16, mówił o jego nowatorstwie („To pierwsze  

od wielu lat tak kompleksowe przedstawienie tej problematyki”) oraz podkreślał owocną 

współpracę różnych podmiotów przy tworzeniu tego opracowania („Jest to efekt współpracy 

z instytucjami państwowymi, zwłaszcza Senatem, z organizacjami polskimi i polonijnymi 

oraz organizacjami pozarządowymi”).  

 

 (-) Romuald Łanczkowski 

Warszawa, 23 stycznia 2012 roku 

 
16 Informacja rzecznika prasowego MSZ o tym wydarzeniu pod adresem:  
http://www.msz.gov.pl/Raport,o,sytuacji,Polonii,i,Polakow,za,granica,32339.html  
oraz fotoreportaż z konferencji prasowej na stronie internetowej MSZ: 
http://www.msz.gov.pl/Raport,o,sytuacji,Polonii,i,Polakow,za,granica,32359.html,  
dostęp: 23 stycznia 2011 roku 
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