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podzielajC}C Oplllly srodowisk polonijnych, ze tyfko partnerska wsp6/praca w/adz 

Rzeczypospolitej Polskiej i Polonii mote przyczynic si(j do wykorzystania potencjalu prawie 

dwudziestomilionowej rzeszy os6b polskiego pochodzenia, zapraszam Panstwa do wsp6lnego 

wypracowania nowego modelu zlecania realizacji zadan publicznych w zakresie opieki Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni'l i Polakami za granicC}. 

Historia polskiego parlamentaryzmu po 1989 roku nierozerwalnie zwiC}zana jest z opiek'l 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad rodakami w swiecie. Szczeg6lna rola Senatu 

w podtrzymywaniu tozsamosci narodowej Polak6w mieszkajC}cych na obczyznie wywodzi siy 

z miydzywojennej tradycji patronowania wychodzstwu. To z inicjatywy marszalka Senatu I kadencji 

Andrzeja Stelmachowskiego, Izba wyzsza sprawuje opieky nad Poloni'l i Polakami za graniq. 

Zdecydowalo o tym przekonanie, ze to wlasnie Senat rna ku temu szczeg6lny mandat narodu 

wyrazony w wolnych wyborach. W ten spos6b Senat kontynuuje tradycjy II Rzeczypospolitej. 

Kazda z osmiu kadencji odrodzonego Senatu odcisnyla piytno na relacjach z rodakami 

w swiecie. Rok 2012 przyni6sl zmiany w dzialalnosci Izby na rzecz Polonii i Polak6w poza 

granicami. Srodki budzetowe na ten eel znalazly siy w gestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

W IX kadencji Senatu, kt6ra rozpoczyla siy 12 listopada 2015 roku, opieka Senatu .nad Poloni'l 

i Polakami za granic'l ponownie bydzie miala tak:Ze wymiar finansowy. W trosce o stabilnosc 

procedowania i wsp6lpracy z Panstwem, 23 grudnia 2015 roku podpisalem z wiceministrem spraw 

zagranicznych oswiadczenie uwzglydniajC}ce Senat w rozpoczytej w MSZ procedurze konkursowej 

narok 2016. 



Senat juz teraz chcialby prawidlowo rozpoznac wsp6lczesne potrzeby Polonii i Polak6w 

za granicq tak, by w efekcie stworzyc model opieki oraz procedury finansowania, kt6re pozwolq 

je skutecznie zaspokoic i kreowac sp6jnq polityk(( polonijnq. 

W zwiqzku z tym zwracam siy z prosbq do srodowisk polonijnych oraz wsp6lpracujqcych 

z nimi organizacji pozarzqdowych o wyrazenie opinii, zgloszenie propozycji i uwag dotyczqcych 

PaiJ.stwa doswiadczen z realizacji zadan publicznych w zakresie opieki nad Poloniq i Polakami 

za gramcq oraz wsp6lpracy z organami wladzy publicznej w ostatnim cwiercwieczu. Bydzie 

to pomocne w ocenie kondycji srodowisk 

we wzajemnych relacjach na przyszlosc. 

organizacji oraz wyzwaiJ., jakie rysujq siy 

Odpowiedzi przeslane do Kancelarii Senatu bydq przedmiotem naszych analiz i posluzq 

wypracowaniu mozliwie najlepszego sposobu finansowania opieki nad Poloniq i Polakami za granicq 

na nast((pne lata. Proszy kierowac je do konca marca 2016 roku na adres korespondencyjny: 

Kancelaria Senatu 
Biuro Analiz i Dokumentacji 
Zesp61 ds. Polonijnych 
ul. Wiejska 6 
00-902 Warszawa 

lube-mail: 
Polonia@senat.gov.pl 
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