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Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu 

IX Kadencji, aprobując działania Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

realizowane w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą, wyrażają 

przekonanie, że w tych działaniach należy uwzględnić niżej wymienione 

uwagi oraz postulaty. 

  

1. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej wyrażają przekonanie, 

że Senat RP winien podjąć się roli koordynatora polityki państwa 

w sprawach opieki nad Polonią i Polakami za granicą, 

tak aby wypracować spójną strategię działania wszystkich polskich 

instytucji zajmujących się przedmiotową problematyką. 

 

2. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej zwracają się do Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej o uaktualnienie „Rządowego programu 

współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020”. 

 

3. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej uważają, że obszarem 

priorytetowym dla Senatu RP powinna być edukacja polonijna  

na wszystkich szczeblach i promocja polskich wartości kulturowych  

i patriotycznych. 

 

4. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej postulują zwiększenie 

pomocy przeznaczonej dla Polaków na Wschodzie, zwłaszcza poprzez 

stałe i na stałym poziomie finansowanie wiodących instytucji polskich. 



5. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej apelują o wspieranie przez 

władze Rzeczypospolitej Polskiej działań na rzecz dobrego imienia 

Polski na świecie, zauważając przy tym, że Polonia i Polacy za granicą 

także pozostają odpowiedzialni za wyżej wymienione działania. 

 

6. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej sugerują, aby wszystkie 

instytucje państwowe, a zwłaszcza polskie placówki dyplomatyczno-

konsularne, wspierały integrację i jedność wśród Polonii i Polaków  

za granicą. 

 

7. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej postulują podtrzymywanie 

kontaktów polskich władz państwowych z organizacjami Polaków 

na Wschodzie i na całym świecie. 

 

8. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej podkreślają, że Zarząd 

Główny Związku Polaków na Białorusi zwraca się do Senatu RP 

o wsparcie w obronie szkolnictwa polskiego, a także 

o kontynuowanie priorytetowych projektów edukacyjnych, 

kompleksowo uwzględniających wszelkie potrzeby młodzieży 

i nauczycieli, we współpracy z partnerami wskazanymi przez 

Związek Polaków na Białorusi. 

 

9. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej sygnalizują potrzebę 

ustalenia priorytetów w finansowaniu polskojęzycznych mediów 

w Republice Litewskiej, tak aby polskie media patriotyczne 

wspierające Związek Polaków na Litwie zostały objęte wsparciem. 

 

10. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej zwracają uwagę 

na potrzebę rozważenia wcześniejszego rozpoczęcia i przyspieszenia 

procedur związanych ze zlecaniem zadań w zakresie opieki nad Polonią 

i Polakami za granicą, w celu jak najwcześniejszego rozpoczęcia 

finansowania działań w kolejnych latach budżetowych. 

 



11. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej dostrzegają konieczność 

zracjonalizowania liczby organizacji pozarządowych otrzymujących 

dotacje na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami 

za granicą. 

 

12. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej sygnalizują potrzebę podjęcia 

inicjatyw wspierających zgłaszanie i rozpatrywanie ofert realizacji zadania 

publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. 

Do takich inicjatyw należy zaliczyć ułatwienia w składaniu ofert, a także 

pomoc polskich organizacji pozarządowych w przygotowaniu projektów 

przez organizacje polonijne i polskie za granicą. 

 

13. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej uważają, że należy zapewnić 

jak największą przejrzystość rozdziału środków, przyznawanych przez 

Senat RP polskim organizacjom pozarządowym, pomiędzy ostatecznych 

beneficjentów poprzez udostępnianie informacji o takim podziale 

w szczególności w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celów projektów. 

 


