ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA LATA 2015-2016
W RAMACH REALIZACJI
RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

23 LIPCA 2015 ROKU

Załącznik nr 2 do Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą

1. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH
Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zadanie 1. Wspieranie rozwoju wszystkich form nauczania języka polskiego, w tym jako języka obcego.
Zakładany rezultat: wzrost liczby ośrodków nauczania języka polskiego.
Zadanie 2. Wspieranie działalności Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy
i umiejętności – także metodycznych – nauczycieli nauczających języka polskiego i wiedzy o Polsce poza
granicami kraju.
Zakładany rezultat: objęcie doskonaleniem zawodowym nauczycieli w państwach i ośrodkach
o priorytetowym znaczeniu dla polityki polonijnej.
Zadanie 3. Wspieranie – we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rozwoju
uniwersyteckich studiów o Polsce, katedr polonistyki i lektoratów języka polskiego za granicą, a także
propagowanie studiów na polskich wyższych uczelniach.
Zakładany rezultat: podniesienie atrakcyjności studiowania na kierunkach związanych z nauczaniem języka
i kultury polskiej, wzrost ilości decydujących się na podjęcie studiów w Polsce dla osób polskiego
pochodzenia.

Cel B - Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.

Zadanie 1. Wspieranie realizacji projektów kulturalnych istotnych dla umacniania polskości za granicą.
Zakładany rezultat: Dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców projektów kulturalnych realizowanych ze
środków MSZ.
Zadanie 2. Współpraca ze środowiskami Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą na rzecz promocji kultury
polskiej służąca m.in. tworzeniu pozytywnego wizerunku społeczności polskich w krajach zamieszkania.
Zakładany rezultat: wysoka aktywność środowisk polskich i polonijnych na rzecz promowania polskiej kultury.
Zadanie 3. Aktywizowanie Polonii i Polaków za granicą na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego
w krajach jej zamieszkania.
Zakładany rezultat: Partycypacja Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą w projektach związanych
z ochroną polskiego dziedzictwa kulturalnego w krajach jej zamieszkania.
Zadanie 4. Działania, we współpracy z Polonią i Polakami za granicą i ROPWIM, na rzecz ochrony miejsc
pamięci narodowej za granicą.
Zakładany rezultat: Bardziej aktywny udział Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą w działaniach na rzecz
ochrony polskich miejsc pamięci narodowej za granicą.
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Zadanie 5. Umacnianie tożsamości Polonii i Polaków za granicą i ich poczucia wspólnoty z krajem poprzez
prowadzenie polityki historycznej oraz pielęgnowanie tradycji wolnościowych i niepodległościowych.
Zakładany rezultat: Zaangażowanie przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą w działania na rzecz
utrwalania i pielęgnacji tradycji wolnościowych i niepodległościowych.

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie
wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Zapewnienie obywatelom RP przebywającym za granicą odpowiedniej opieki konsularnej –
zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, Konstytucją RP oraz ustawą o funkcjach konsulów.
Zakładany rezultat: Adekwatna do sytuacji liczba interwencji konsularnych przedstawiona w dorocznym
Raporcie polskiej służby konsularnej.
Zadanie 2. Wspieranie i inspirowanie aktywności rodaków za granicą, służącej budowie ich prestiżu i pozycji,
a także pozwalającej na skuteczny udział w promocji spraw polskich na wszelkich płaszczyznach (politycznej,
kulturowej, naukowej, gospodarczej, turystycznej, sportowej, medialnej, etc.)
Zakładany rezultat: aktywny udział Polonii i Polaków za granicą w realizacji projektów służących promowaniu
pozytywnego wizerunku Polski w krajach ich zamieszkania.
Zadanie 3. Propagowanie inicjatyw zmierzających do szerokiego udziału przedstawicieli Polonii i Polaków za
granicą w życiu politycznym i społecznym krajów zamieszkania. Budowanie jej wizerunku jako
konstruktywnego czynnika w stosunkach dwustronnych, a także czynnika wzbogacającego kulturowo kraje
zamieszkania Polonii i Polaków za granicą.
Zakładany rezultat: poprawa wizerunku Polonii i Polaków za granicą w krajach ich zamieszkania.
Zadanie 4. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w działaniach związanych z obroną dobrego imienia
Polski i Polaków.
Zakładany rezultat: aktywny udział Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą w działaniach na rzecz obrony
dobrego imienia Polski i Polaków.
Zadanie 5. Opracowanie i wdrożenie oferty pozwalającej na włączenie w większym wymiarze w życie
polonijne Polaków i osób polskiego pochodzenia niezrzeszonych w organizacjach Polonii i Polaków
zamieszkałych za granicą, między innymi poprzez wspieranie rozwoju mediów skierowanych do środowisk
polonijnych oraz realizację projektów skierowanych do odbiorcy masowego.
Zakładany rezultat: pogłębienie integracji Polonii i Polaków za granicą przez realizację przedsięwzięć
adresowanych do masowego odbiorcy polonijnego.
Zadanie 6. Opracowanie i wdrożenie oferty pozwalającej na szersze włączenie w życie polonijne
reprezentantów młodego pokolenia, która objęłaby projekty realizowane tak w Polsce, jak i za granicą, oraz
uwzględniałaby profil tej grupy poprzez zastosowanie nowoczesnych środków komunikowania się i działania.
Zakładany rezultat: włączenie się na większą skalę młodego środowiska w życie polskiej Polonii i Polaków
mieszkających za granicą.
Zadanie 7. Wspieranie rozwoju tradycyjnych mediów polonijnych zaangażowanych w integrowanie
środowisk polonijnych i kształtowanie rzetelnego wizerunku Polski, m.in. poprzez ich unowocześnianie
i przenoszenie w wirtualną przestrzeń komunikowania masowego.
Zakładany rezultat: jakościowy rozwój mediów polonijnych, skutecznie docierających do odbiorcy.
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Zadanie 8. Nadanie priorytetowego charakteru pomocy dla rozwoju portali internetowych tworzonych
i prowadzonych w celu integrowania społeczności polskiej.
Zakładany rezultat: poszerzenie kręgu odbiorców i lepsza integracja Polonii i środowisk Polaków
mieszkających za granicą.
Zadanie 9. Finansowanie szkoleń niezbędnych dla doskonalenia kwalifikacji dziennikarzy polonijnych i ich
warsztatu zawodowego.
Zakładany rezultat: poprawa jakości mediów funkcjonujących w środowiskach Polonii i Polaków za granicą.

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób
polskiego pochodzenia.

Zadanie 1. Promowanie w środowiskach miejscowego biznesu polonijnego Polski jako potencjalnego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej.
Zakładany rezultat: uwzględnienie przedsiębiorców polskiego pochodzenia w działalności promocyjnej
placówek oraz zainteresowanych podmiotów krajowych.
Zadanie 2. Zapewnienie jak najlepszych warunków do przeprowadzania wyborów organizowanych za granicą
w celu wzmocnienia więzi łączących obywateli RP przebywających poza krajem z Polską.
Zakładany rezultat: wzrost liczby polskich obywateli uczestniczących w głosowaniach za granicą.

Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską
Zadanie 1. Finansowanie dorocznej akcji wyjazdów dzieci i młodzieży polonijnej na kolonie i obozy
edukacyjno-wypoczynkowe w Polsce.
Zakładany rezultat: wzmacnianie bezpośredniego kontaktu najmłodszego pokolenia polskiej Diaspory
z Polską.
Zadanie 2. Współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców polonijnych w zakresie wspólnej promocji rozwoju
stosunków ekonomicznych Polski z krajami zamieszkania Polonii i Polaków za granicą.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności Polonii i Polaków za granicą w sferze relacji gospodarczych Polski z ich
państwami zamieszkania.
Zadanie 3. Współpraca i stymulowanie powstawania i rozwoju biznesowych stowarzyszeń Polonii i Polaków
zamieszkałych za granicą (kluby, izby, organizacje wyspecjalizowane).
Zakładany rezultat: wzrost aktywności polonijnych środowisk biznesowych w sferze współpracy z Polską.
Zadanie 4. Wspieranie inicjatyw samorządowych służących Polonii i Polakom za granicą.
Zakładany rezultat: wzmacnianie więzów Polonii i Polaków mieszkających za granicą z samorządami
krajowymi działającymi na poziomie lokalnym i regionalnym.
Zadanie 5. Wspieranie inicjatyw obejmujących współpracę środowisk naukowych polskich i zagranicznych,
w którą są zaangażowane Polonia i Polacy mieszkający za granicą lub które jej służą.
Zakładany rezultat: wzmocnienie kontaktów profesjonalnych między polskimi środowiskami naukowymi
i uczonymi polskiego pochodzenia lub Polakami zamieszkałymi za granicą.
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Zadanie 6. Optymalizacja kierunków nadawania oraz oferty programowej państwowych programów
telewizyjnych i radiowych emitowanych specjalnie dla odbiorców za granicą. Wykorzystanie internetu do
emisji programów radiowych i telewizyjnych adresowanych do Polonii i Polaków za granicą.
Zakładany rezultat: dotarcie do większej liczby odbiorców z ciekawszym przekazem o Polsce, jej kulturze
i sytuacji społeczno-politycznej.
Zadanie 7. Dalsze rozwijanie – w państwach, gdzie jest to celowe i możliwe - formuły polonijnych rad
konsultacyjnych działających przy placówkach dyplomatyczno-konsularnych.
Zakładany rezultat: rozwój jakościowy - i stosownie do potrzeb także ilościowy – rad konsultacyjnych przy
placówkach.
Zadanie 8. Umożliwienie środowiskom polonijnym udziału w przedsięwzięciach sportowych organizowanych
w Polsce.
Zakładany rezultat: integracja środowisk polonijnych z Krajem na płaszczyźnie sportowej.
Zadanie 9. Podjęcie działań – we współpracy z Polską Organizacja Turystyczną – na rzecz zwiększenia udziału
Polonii i Polaków z zagranicy w ruchu turystycznym do Polski.
Zakładany rezultat: wzrost liczby Polaków i osób pochodzenia polskiego odwiedzających Polskę.
Zadanie 10. - Wspieranie rozwoju współpracy miast partnerskich w Polsce i w państwach zamieszkiwania
Polonii i Polaków za granicą.
Zakładany rezultat: wzmocnienie kontaktów przedstawicieli Polonii i Polaków z zagranicy ze wspólnotami
lokalnymi w Polsce, pogłębianie wiedzy o życiu codziennym kraju.

ZADANIA SZCZEGÓLNE DLA OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH
LITWA

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zadanie 1. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji programu
przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia w Polsce.
Zakładany rezultat: zwiększenie potencjału mniejszości polskiej poprzez wzrost liczby osób narodowości
polskiej z wyższym wykształceniem.
Zadanie 2. Działania na rzecz utrzymania stanu posiadania szkolnictwa mniejszości polskiej w systemie
edukacyjnym Litwy oraz odpowiedniego standardu bazy lokalowej szkół z polskim językiem nauczania.
Zakładany rezultat: utrzymanie szkolnictwa polskojęzycznego na poziomie adekwatnym do potrzeb
mniejszości polskiej.
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Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polskiej mniejszości i Polaków za granicą poprzez
podnoszenie efektywności ich działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach
zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Monitorowanie sytuacji mniejszości polskiej na Litwie, szczególnie pod kątem realizacji przez
władze RL umów międzynarodowych i tworzenia wewnętrznej infrastruktury prawnej w dziedzinie praw
mniejszości narodowych.
Zakładany rezultat: okresowy raport MSZ przedkładany Międzyresortowemu Zespołowi do Spraw Polonii
i Polaków za Granicą podsumowujący sytuację mniejszości polskiej na Litwie, zawierający rekomendacje dla
rządu.
Zadanie 2. Podejmowanie działań w obronie praw osób należących do mniejszości polskiej na Litwie
w przypadku stwierdzenia ich naruszenia.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskiej.
Zadanie 3. Zabieganie – w sytuacjach tego wymagających – o uzyskanie poparcia dla należytego
zabezpieczenia praw osób należących do mniejszości polskiej na Litwie na forum organizacji
międzynarodowych.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskiej.
Zadanie 4. Inicjowanie i finansowanie szkoleń dla działaczy mniejszości polskiej na Litwie mających na celu
rozwój ich wiedzy i umiejętności w zakresie zabiegania o należyte zabezpieczenie praw osób należących do
mniejszości polskiej.
Zakładany rezultat: organizacja – przy wsparciu organizacji pozarządowych – 2-3 szkoleń rocznie dla
przedstawicieli mniejszości polskiej.
Zadanie 5. Organizacja – przy uwzględnieniu celów polskiej polityki zagranicznej, proporcjonalnie do potrzeb
i możliwości – konsultacji międzyrządowych z partnerami litewskimi poświęconych przeglądowi sytuacji osób
należących do mniejszości polskiej.
Zakładany rezultat: realizacja przez władze litewskie postulatów zgłaszanych przez środowiska polskie na
Litwie.
Zadanie 6. Upowszechnianie wśród polskiej mniejszości wiedzy o standardach w dziedzinie funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego i roli organizacji pozarządowych dla jego rozwoju.
Zakładany rezultat: podniesienie efektywności działania mniejszości polskiej wobec władz litewskich.
Zadanie 7. Propagowanie idei integracji europejskiej oraz wartości UE rozumianych jako wspólny interes
wszystkich obywateli państw członkowskich.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności stowarzyszeń polonijnych w popularyzowaniu idei europejskich.

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.

Zadanie 1. Finansowanie projektów związanych z długotrwałym pobytem edukacyjnym młodzieży uczącej się
lub studiującej w Polsce.
Zakładany rezultat: pogłębienie związków młodzieży kształcącej się w RP z Polską.
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Zadanie 2. Popularyzacja wśród osób polskiego pochodzenia Ustawy o Karcie Polaka jako szczególnego
rozwiązania prawnego służącego ściślejszemu powiązaniu Polski z jej mniejszością.
Zakładany rezultat: pobudzenie zainteresowania uzyskaniem Karty Polaka przez Polaków na Litwie.
Zadanie 3. Doskonalenie procedur konsularnych związanych z realizacją Ustawy o Karcie Polaka.
Zakładany rezultat: uproszczenie – tam, gdzie jest to celowe i możliwe – procedury wydawania Kart Polaka.

Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Promocja w środowiskach biznesowych i politycznych mniejszości polskiej możliwości współpracy
gospodarczej i handlowej z Polską (między innymi w zakresie inwestycji, wymiany handlowej, udziału
w misjach handlowych).
Zakładany rezultat: zwiększenie zaangażowania Polaków na Litwie we współpracę gospodarczą między Polską
a Litwą.
Zadanie 2. Podjęcie działań – we współpracy z Polską Organizacja Turystyczną – na rzecz zwiększenia udziału
mniejszości polskiej na Litwie w ruchu turystycznym do Polski.
Zakładany rezultat: wzrost liczby Polaków z Litwy odwiedzających turystycznie Polskę.

BIAŁORUŚ

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zadanie 1. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji programu
przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia w Polsce.
Zakładany rezultat: zwiększenie potencjału mniejszości polskiej poprzez wzrost liczby osób narodowości
polskiej z wyższym wykształceniem.
Zadanie 2. Działania na rzecz rozwoju szkolnictwa mniejszości polskiej w systemie edukacyjnym Białorusi.
Zakładany rezultat: Utrzymanie szkolnictwa polskojęzycznego na poziomie adekwatnym do potrzeb
mniejszości polskiej.
Zadanie 3. Wspieranie finansowe i merytoryczne rozwoju szkolnictwa społecznego.
Zakładany rezultat – wzrost liczby osób uczących się języka polskiego w społecznych punktach nauczania.

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polskiej mniejszości i Polaków za granicą poprzez
podnoszenie efektywności ich działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach
zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
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Zadanie 1. Monitorowanie sytuacji osób należących do mniejszości polskiej na Białorusi, szczególnie pod
kątem realizacji przez władze RB umów międzynarodowych i tworzenia wewnętrznej infrastruktury prawnej
w dziedzinie praw mniejszości narodowych.
Zakładany rezultat: okresowy raport MSZ przedkładany Międzyresortowemu Zespołowi do Spraw Polonii
i Polaków za Granicą podsumowujący sytuację mniejszości polskiej na Białorusi, zawierający rekomendacje
dla rządu.
Zadanie 2. Podejmowanie działań w obronie praw osób należących do mniejszości polskiej na Białorusi
w przypadku stwierdzenia ich naruszenia.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskiej.
Zadanie 3. Zabieganie – w sytuacjach tego wymagających – o uzyskanie poparcia dla należytego
zabezpieczenia praw osób należących do mniejszości polskiej na Białorusi na forum organizacji
międzynarodowych.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskiej.
Zadanie 4. Inicjowanie i finansowanie szkoleń dla działaczy mniejszości polskiej na Białorusi mających na celu
rozwój ich wiedzy i umiejętności w zakresie zabiegania o należyte zabezpieczenie praw osób należących do
mniejszości polskiej.
Zakładany rezultat: organizacja – przy wsparciu organizacji pozarządowych – 2-3 szkoleń rocznie
dla przedstawicieli mniejszości polskiej.
Zadanie 5. Organizacja – przy uwzględnieniu celów polskiej polityki zagranicznej, proporcjonalnie do potrzeb
i możliwości – konsultacji międzyrządowych ze stroną białoruską poświęconych przeglądowi sytuacji osób
należących do mniejszości polskiej.
Zakładany rezultat: realizacja przez władze białoruskie postulatów zgłaszanych przez środowiska polskie
na Białorusi.
Zadanie 6. Upowszechnianie wśród polskiej mniejszości wiedzy o standardach w dziedzinie funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego i roli organizacji pozarządowych dla jego rozwoju.
Zakładany rezultat: podniesienie efektywności działania mniejszości polskiej wobec władz białoruskich.

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.
Zadanie 1. Finansowanie projektów związanych z długotrwałym pobytem edukacyjnym młodzieży uczącej się
lub studiującej w Polsce.
Zakładany rezultat: pogłębienie związków młodzieży kształcącej się w RP z Polską.
Zadanie 2. Popularyzacja wśród osób polskiego pochodzenia Ustawy o Karcie Polaka jako szczególnego
rozwiązania prawnego służącego ściślejszemu powiązaniu Polski z jej mniejszością.
Zakładany rezultat: stopniowy wzrost liczby osób aplikujących o wydanie Karty Polaka.
Zadanie 3. Doskonalenie procedur konsularnych związanych z realizacją Ustawy o Karcie Polaka.
Zakładany rezultat: uproszczenie – tam, gdzie jest to celowe i możliwe – procedury wydawania Kart Polaka.
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Zadanie 4. Kontynuacja, w ramach UE, polityki wizowej zmierzającej do liberalizacji ruchu osobowego
z państwami byłego ZSRR, m.in. pod kątem zapewnienia ich obywatelom pochodzenia polskiego możliwości
podtrzymywania jak najszerszych kontaktów z krajem pochodzenia.
Zakładany rezultat: zapewnienie członkom mniejszości polskiej na Białorusi jak najlepszych warunków do
utrzymywania kontaktu z Polską.

UKRAINA

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zadanie 1. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji programu
przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia w Polsce.
Zakładany rezultat: zwiększenie potencjału mniejszości polskich poprzez wzrost liczby osób narodowości
polskiej z wyższym wykształceniem.
Zadanie 2. Zabieganie w kontaktach z władzami Ukrainy o rozwój szkolnictwa dla mniejszości polskiej
w systemie edukacyjnym tego państwa.
Zakładany rezultat: utrzymanie szkolnictwa polskojęzycznego na poziomie adekwatnym do potrzeb
mniejszości polskich.

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polskiej mniejszości i Polaków za granicą poprzez
podnoszenie efektywności ich działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach
zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.

Zadanie 1. Monitorowanie sytuacji osób należących do mniejszości polskich, szczególnie pod kątem realizacji
przez wadze Ukrainy umów międzynarodowych i tworzenia wewnętrznej infrastruktury prawnej w dziedzinie
praw mniejszości narodowych.
Zakładany rezultat: okresowy raport MSZ o sytuacji mniejszości polskich przedkładany Międzyresortowemu
Zespołowi do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, zawierający rekomendacje dla rządu.
Zadanie 2. Podejmowanie działań w obronie praw osób należących do mniejszości polskich w przypadku
stwierdzenia ich naruszenia.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskiej.
Zadanie 3. Zabieganie – w sytuacjach tego wymagających – o uzyskanie poparcia dla należytego
zabezpieczenia praw osób należących do mniejszości polskich na forum organizacji międzynarodowych.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskiej.
Zadanie 4. Inicjowanie i finansowanie szkoleń dla działaczy mniejszości polskich mających na celu rozwój ich
wiedzy i umiejętności w zakresie zabiegania o należyte zabezpieczenie praw należących do nich osób.
Zakładany rezultat: organizacja – przy wsparciu organizacji pozarządowych - 3-5 szkoleń rocznie dla
przedstawicieli mniejszości polskiej.
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Zadanie 5. Organizacja – przy uwzględnieniu celów polskiej polityki zagranicznej, proporcjonalnie do potrzeb
i możliwości – konsultacji międzyrządowych ze stroną ukraińską poświęconych przeglądowi sytuacji osób
należących do mniejszości polskiej.
Zakładany rezultat: realizacja przez władze ukraińskie postulatów zgłaszanych przez środowiska polskie
na Ukrainie.
Zadanie 6. Upowszechnianie wśród polskiej mniejszości wiedzy o standardach w dziedzinie funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego i roli organizacji pozarządowych dla jego rozwoju.
Zakładany rezultat: podniesienie efektywności działania mniejszości w krajach pobytu.
Zadanie 7. Propagowanie idei integracji europejskiej oraz wartości UE rozumianych jako wspólny interes
wszystkich obywateli państw członkowskich.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności stowarzyszeń mniejszości polskiej w popularyzowaniu idei
europejskich.
Zadanie 8. Opracowanie i wdrożenie oferty pozwalającej na włączenie w większym wymiarze w życie
polonijne osób polskiego pochodzenia nie znających języka polskiego.
Zakładany rezultat: włączenie w jak największym wymiarze w życie polonijne Polonii i Polaków mieszkających
za granicą nie znających języka polskiego.

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.

Zadanie 1. Finansowanie projektów związanych z długotrwałym pobytem edukacyjnym młodzieży uczącej się
lub studiującej w Polsce.
Zakładany rezultat: pogłębienie związków młodzieży kształcącej się w RP z Polską.
Zadanie 2. Popularyzacja wśród osób polskiego pochodzenia Ustawy o Karcie Polaka jako szczególnego
rozwiązania prawnego służącego ściślejszemu powiązaniu Polski z jej mniejszością.
Zakładany rezultat: stopniowy wzrost liczby osób aplikujących o wydanie Karty Polaka.
Zadanie 3. Doskonalenie procedur konsularnych związanych z realizacją Ustawy o Karcie Polaka.
Zakładany rezultat: uproszczenie – tam, gdzie jest to celowe i możliwe – procedury wydawania Kart Polaka.
Zadanie 4. Kontynuacja polityki wizowej, w ramach UE, zmierzającej do utrzymania, a w miarę możliwości
rozwijania, liberalizacji ruchu osobowego z państwami byłego ZSRR.
Zakładany rezultat: zapewnienie członkom mniejszości polskich na Ukrainie jak najlepszych warunków do
utrzymania kontaktu z Polską.

Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.

Zadanie 1. Promocja w środowiskach biznesowych i politycznych mniejszości polskich możliwości współpracy
gospodarczej i handlowej z Polską (między innymi w zakresie inwestycji, wymiany handlowej, udziału
w misjach handlowych).
Zakładany rezultat: rozwój współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą.
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Zadanie 2. Realizacja projektów mających zdynamizować aktywność gospodarczą polskiej mniejszości oraz jej
współpracę z Polską.
Zakładany rezultat: pogłębienie współpracy gospodarczej miedzy Polską a Ukrainą.

REPUBLIKA CZESKA, ŁOTWA, RUMUNIA, SŁOWACJA, WĘGRY, MOŁDAWIA

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zadanie 1. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji programu
przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia w Polsce.
Zakładany rezultat: zwiększenie potencjału mniejszości polskich poprzez wzrost liczby osób narodowości
polskiej z wyższym wykształceniem.
Zadanie 2. Zabieganie w kontaktach z władzami Republiki Czeskiej, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Węgier
i Mołdawii o rozwój szkolnictwa dla mniejszości polskiej w systemach edukacyjnych tych państw.
Zakładany rezultat: utrzymanie szkolnictwa polskojęzycznego na poziomie adekwatnym do potrzeb
mniejszości polskich.

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polskiej mniejszości i Polaków za granicą poprzez
podnoszenie efektywności ich działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach
zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.

Zadanie 1. Monitorowanie sytuacji osób należących do mniejszości polskich, szczególnie pod kątem realizacji
umów międzynarodowych przez miejscowe władze.
Zakładany rezultat: okresowy raport MSZ o sytuacji mniejszości polskich przedkładany Międzyresortowemu
Zespołowi do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, zawierający rekomendacje dla rządu.
Zadanie 2. Podejmowanie działań w obronie praw osób należących do mniejszości polskich w przypadku
stwierdzenia ich naruszenia.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskiej.
Zadanie 3. Zabieganie – w sytuacjach tego wymagających – o uzyskanie poparcia dla należytego
zabezpieczenia praw osób należących do mniejszości polskich na forum organizacji międzynarodowych.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskiej.
Zadanie 4. Inicjowanie i finansowanie szkoleń dla działaczy mniejszości polskich mających na celu rozwój ich
wiedzy i umiejętności w zakresie zabiegania o należyte zabezpieczenie praw należących do nich osób.
Zakładany rezultat: organizacja – przy wsparciu organizacji pozarządowych - 3-5 szkoleń rocznie dla
przedstawicieli mniejszości polskiej.
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Zadanie 5. Organizacja – przy uwzględnieniu celów polskiej polityki zagranicznej, proporcjonalnie do potrzeb
i możliwości – konsultacji międzyrządowych poświęconych przeglądowi sytuacji osób należących do
mniejszości polskiej.
Zakładany rezultat: realizacja przez władze kraju zamieszkania postulatów zgłaszanych przez środowiska
polskiej mniejszości.
Zadanie 6. Upowszechnianie wśród polskich mniejszości wiedzy o standardach w dziedzinie funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego i roli organizacji pozarządowych dla jego rozwoju.
Zakładany rezultat: podniesienie efektywności działania mniejszości w krajach pobytu.
Zadanie 7. Propagowanie idei integracji europejskiej oraz wartości UE rozumianych jako wspólny interes
wszystkich obywateli państw członkowskich.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności stowarzyszeń mniejszości polskiej w popularyzowaniu idei
europejskich.
Zadanie 8. Opracowanie i wdrożenie oferty pozwalającej na włączenie w większym wymiarze w życie
polonijne osób polskiego pochodzenia nie znających języka polskiego.
Zakładany rezultat: włączenie w jak największym wymiarze w życie polonijne Polonii i Polaków mieszkających
za granicą nie znających języka polskiego.

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.

Zadanie 1. Finansowanie projektów związanych z długotrwałym pobytem edukacyjnym młodzieży uczącej się
lub studiującej w Polsce.
Zakładany rezultat: pogłębienie związków młodzieży kształcącej się w RP z Polską.
Zadanie 2. (dot. Łotwy i Mołdawii). Popularyzacja wśród osób polskiego pochodzenia Ustawy o Karcie
Polaka jako szczególnego rozwiązania prawnego służącego ściślejszemu powiązaniu Polski ze środowiskami
polskimi w tych krajach.
Zakładany rezultat: stopniowy wzrost liczby osób aplikujących o wydanie Karty Polaka.
Zadanie 3. (dot. Mołdawii) Doskonalenie procedur konsularnych związanych z realizacją Ustawy o Karcie
Polaka.
Zakładany rezultat: uproszczenie – tam, gdzie jest to celowe i możliwe – procedury wydawania Kart Polaka.
Zadanie 4. (dot. Mołdawii) Kontynuacja polityki wizowej, w ramach UE, zmierzającej do utrzymania,
a w miarę możliwości rozwijania, liberalizacji ruchu osobowego z państwami byłego ZSRR.
Zakładany rezultat: zapewnienie członkom mniejszości polskich na Ukrainie i w Mołdawii jak najlepszych
warunków do utrzymania kontaktu z Polską.

Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
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Zadanie 1. Promocja w środowiskach biznesowych i politycznych mniejszości polskich możliwości współpracy
gospodarczej i handlowej z Polską (między innymi w zakresie inwestycji, wymiany handlowej, udziału
w misjach handlowych).
Zakładany rezultat: rozwój współpracy gospodarczej Polski z państwami zamieszkania mniejszości.
Zadanie 2. Realizacja projektów mających zdynamizować aktywność gospodarczą polskich mniejszości oraz
ich współpracę z Polską.
Zakładany rezultat: pogłębienie współpracy gospodarczej miedzy Polską a państwami zamieszkania
mniejszości.

WIELKA BRYTANIA, NIEMCY, HOLANDIA, IRLANDIA, AUSTRIA, NORWEGIA,
FRANCJA, SZWECJA, WŁOCHY, BELGIA, DANIA, ISLANDIA, HISZPANIA,
SZWAJCARIA

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zadanie 1. Priorytetowe traktowanie rozwoju nauczania języka polskiego, w języku polskim oraz wiedzy
o Polsce w państwach wzmożonej migracji obywateli RP.
Zakładany rezultat: stopniowy wzrost w krajach wzmożonej migracji polskich obywateli liczby dzieci
i młodzieży uczących się języka polskiego.

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie
wiedzy o przysługujących im prawach.

Zadanie 1. Działania na rzecz obywateli RP podejmujących zatrudnienie w krajach UE/EFTA, których prawa
zostały naruszone bądź zagrożone.
Zakładany rezultat: Zapewnienie przez służbę konsularna właściwego poziomu pomocy prawnej obywatelom
RP pracującym w państwach UE/EFTA;
Zadanie 2. Kompleksowa ochrona praw Polaków pracujących w UE oraz państwach EFTA.
Zakładany rezultat: Realizacja działań określonych w Planie działania na rzecz ochrony praw polskich
pracowników na rynkach pracy państw członkowskich UE oraz państw należących do EFTA (2012). Doroczne
sprawozdanie z realizacji planu opracowane przez MSZ we współpracy z MPiPS.
Zadanie 3. Wspieranie działalności – na poziomie adekwatnym do potrzeb oraz możliwości budżetowych –
centrów informacyjno-doradczych oraz krajowych organizacji pozarządowych świadczących podobne usługi
w krajach przebywania znaczącej liczby polskich pracowników migrujących.
Zakładany rezultat: zapewnienie polskim migrantom jak najszerszego dostępu do centrów informacyjnodoradczych,
Zadanie 4. Wspieranie rozwoju badań nad migracją obywateli RP do państw UE/EFTA.
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Zakładany rezultat: powstanie opracowań naukowych prezentujących kompleksowy obraz polskich
migrantów oraz służących racjonalizacji polityki rządu.
Zadanie 5. Wspieranie organizacji konferencji i seminariów poświęconych problematyce migracyjnej.
Zakładany rezultat: Popularyzacja problematyki migracyjnej w środowiskach Polonii i Polaków za granicą oraz
specjalistów i działaczy krajowych.
Zadanie 6. Monitorowanie sytuacji Polonii i Polaków za granicą pod kątem umów międzynarodowych i ich
realizacji przez władze państwa, które zamieszkują.
Zakładany rezultat: okresowy raport MSZ nt sytuacji Polonii i Polaków za Granicą przedkładany
Międzyresortowemu Zespołowi do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, zawierający rekomendacje dla rządu.
Zadanie 7. Upowszechnianie wśród polskiej migracji wiedzy o standardach w dziedzinie funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego i roli organizacji pozarządowych dla jego rozwoju.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności społecznej migrantów.
Zadanie 8. Propagowanie idei integracji europejskiej oraz wartości UE rozumianych jako wspólny interes
wszystkich obywateli państw członkowskich.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności stowarzyszeń polonijnych w popularyzowaniu idei europejskich.
Zadanie 9. Opracowanie i wdrożenie oferty pozwalającej na włączenie w większym wymiarze w życie
polonijne osób polskiego pochodzenia nieznających języka polskiego.
Zakładany rezultat: włączenie w jak największym wymiarze w życie polonijne Polonii i Polaków mieszkających
za granicą nie znających języka polskiego.

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.
Zadanie 1. Wspieranie szkolnictwa polonijnego dla dzieci migrantów polskich.
Zakładany rezultat: przygotowanie dzieci i młodzieży polskiej do ewentualnego powrotu do Polski pod
względem znajomości języka polskiego i likwidowania różnic programowych w stosunku do szkół polskich
w Kraju.
Zadanie 2. Zapewnienie migrantom polskim jak najszerszego dostępu do kultury polskiej.
Zakładany rezultat: podtrzymanie więzi kulturowej migrantów z Polską.
Zadanie 3. Wspieranie organizacji staży i praktyk w polskich przedsiębiorstwach dla studentów polskich
studiujących za granicą.
Zakładany rezultat: umocnienie więzi studentów polskich studiujących za granicą z Polską.
Zadanie 4. Działania – we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – na rzecz objęcia jak największej
grupy dzieci polskich migrantów akcją wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych do Polski.
Zakładany rezultat: podtrzymanie związków dzieci i młodzieży polonijnej z Krajem.
Zadanie 5. Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi konsularnej wobec obywateli RP.
Zakładany rezultat: pozytywna ocena działalności urzędów konsularnych jako części administracji publicznej
RP przez Polonię i Polaków za granicą.
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Zadanie 6. Promowanie Polski w środowiskach miejscowego biznesu przedstawicieli Polonii i Polaków
zamieszkałych za granicą jako ewentualnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Zakładany rezultat: uwzględnienie przedsiębiorców polskiego pochodzenia w działalności promocyjnej
placówek oraz zainteresowanych podmiotów krajowych.

Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Promocja w środowiskach biznesowych Polonii i Polaków mieszkających za granicą możliwości
współpracy gospodarczej i handlowej z Polską (między innymi w zakresie inwestycji, wymiany handlowej,
udziału w misjach handlowych).
Zakładany rezultat: wzrost zaangażowania Polonii i Polaków mieszkających za granicą w rozwijanie
współpracy gospodarczej krajów zamieszkania z Polską.
Zadanie 2. Realizacja projektów mających zdynamizować aktywność gospodarczą Polonii i Polaków
zamieszkałych za granicą oraz ich współpracę z Polską.
Zakładany rezultat: pogłębienie współpracy gospodarczej miedzy krajami zamieszkania Polonii i Polaków
z zagranicy a Polską.

USA, KANADA, AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz
popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Podejmowanie działań w obronie praw obywateli RP oraz osób polskiego pochodzenia przez
miejscowe władze w przypadku stwierdzenia ich naruszenia.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji obywateli RP oraz osób polskiego pochodzenia.
Zadanie 2. Opracowanie i wdrożenie oferty pozwalającej na włączenie w większym wymiarze w życie
polonijne osób polskiego pochodzenia nie znających języka polskiego.
Zakładany rezultat: włączenie w jak największym wymiarze w życie polonijne Polonii i Polaków mieszkających
za granicą nie znających języka polskiego.

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia
Zadanie 1. Działania – we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – na rzecz objęcia jak największej
grupy dzieci polskich migrantów akcją wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych do Polski.
Zakładany rezultat: podtrzymanie związków dzieci i młodzieży polonijnej z Krajem.
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Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Promocja w środowiskach biznesowych Polonii i Polaków mieszkających za granicą możliwości
współpracy gospodarczej i handlowej z Polską (między innymi w zakresie inwestycji, wymiany handlowej,
udziału w misjach handlowych).
Zakładany rezultat: wzrost zaangażowania Polonii i Polaków mieszkających za granicą w rozwijanie
współpracy gospodarczej krajów zamieszkania z Polską.
Zadanie 2. Realizacja projektów mających zdynamizować aktywność gospodarczą Polonii i Polaków
zamieszkałych za granicą oraz ich współpracę z Polską.
Zakładany rezultat: pogłębienie współpracy gospodarczej miedzy krajami zamieszkania Polonii i Polaków
z zagranicy a Polską.
Zadanie 3. Promocja współpracy akademickiej, w tym wzmacnianie relacji między naukowcami polskiego
pochodzenia i ośrodkami badawczymi w RP oraz popularyzacja studiów na polskich uczelniach wśród
przedstawicieli Polonii i Polaków z zagranicy.
Zakładany rezultat: wzrost zaangażowania Polonii i Polaków mieszkających za granicą w rozwijanie
bezpośredniej współpracy naukowej oraz wzmocnienie więzi między „młodą Polonią” a Polską.

POZOSTAŁE PAŃSTWA EUROPEJSKIE

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zadanie 1. Wspieranie rozwoju wszystkich form nauczania języka polskiego, w tym jako języka obcego.
Zakładany rezultat: liczba uczniów języka polskiego oraz szkół polskich na poziomie porównywalnym
do 2014 r. z uwzględnieniem czynnika demograficznego.
Zadanie 2. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji programu
przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia w Polsce.
Zakładany rezultat: zwiększenie potencjału Polonii poprzez wzrost liczby osób narodowości polskiej
z wyższym wyksztalceniem.

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności jej
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie
wiedzy o przysługujących im prawach.

Zadanie 1. Działania na rzecz obywateli RP podejmujących zatrudnienie w krajach UE/EFTA, których prawa
zostały naruszone bądź są zagrożone.
Zakładany rezultat: Zapewnienie przez służbę konsularną właściwego poziomu pomocy obywatelom RP
pracującym w państwa UE/EFTA.
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Zadanie 2. Kompleksowa ochrona praw Polaków pracujących w UE oraz państwach EFTA.
Zakładany rezultat: Realizacja działań określonych w Planie działania na rzecz ochrony praw polskich
pracowników na rynkach pracy państw członkowskich UE oraz państw należących do EFTA (2012). Doroczne
sprawozdanie z realizacji planu opracowuje MSZ we współpracy z MPiPS.
Zadanie 3. Monitorowanie sytuacji osób należących do mniejszości polskich, szczególnie pod kątem realizacji
umów międzynarodowych przez miejscowe władze.
Zakładany rezultat: okresowy raport MSZ o sytuacji mniejszości polskich przedkładany Międzyresortowemu
Zespołowi do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, zawierający rekomendacje dla rządu.
Zadanie 4. Podejmowanie działań w obronie praw osób należących do mniejszości polskich w przypadku
stwierdzenia ich naruszenia.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą.
Zadanie 5. Inicjowanie i finansowanie szkoleń dla Polonii i Polaków za granicą mających na celu rozwój ich
wiedzy i umiejętności w zakresie zabiegania o należyte zabezpieczenie praw obywateli RP i/lub osób
polskiego pochodzenia.
Zakładany rezultat: organizacja – przy wsparciu organizacji pozarządowych - 3-5 szkoleń rocznie dla
przedstawicieli środowisk polonijnych.
Zadanie 6. Upowszechnianie wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą wiedzy o standardach
w dziedzinie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i roli organizacji pozarządowych dla jego
rozwoju.
Zakładany rezultat: poprawa standardów funkcjonowania Polonii i Polaków mieszkających za granicą.
Zadanie 7. Propagowanie idei integracji europejskiej oraz wartości UE rozumianych jako wspólny interes
wszystkich obywateli państw członkowskich.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności stowarzyszeń polonijnych w popularyzowaniu idei europejskich.
Zadanie 8. Opracowanie i wdrożenie oferty pozwalającej na włączenie w większym wymiarze w życie
polonijne osób polskiego pochodzenia nie znających języka polskiego.
Zakładany rezultat: włączenie w jak największym wymiarze w życie polonijne Polonii i Polaków mieszkających
za granicą nie znających języka polskiego.

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia
Zadanie 1. Umożliwienie Polonii i Polakom za granicą jak najszerszego dostępu do kultury polskiej.
Zakładany rezultat: podtrzymywanie więzi kulturowej reprezentantów Polonii z Polską.
Zadanie 2. Działania – we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – na rzecz objęcia jak największej
grupy dzieci polskich migrantów akcją wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych do Polski.
Zakładany rezultat: podtrzymanie związków dzieci i młodzieży polonijnej z Krajem.

Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
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Zadanie 1. Promocja w środowiskach biznesowych Polonii i Polaków mieszkających za granicą możliwości
współpracy gospodarczej i handlowej z Polską (między innymi w zakresie inwestycji, wymiany handlowej,
udziału w misjach handlowych).
Zakładany rezultat: wzrost zaangażowania Polonii i Polaków mieszkających za granicą w rozwijanie
współpracy gospodarczej krajów zamieszkania z Polską.
Zadanie 2. Realizacja projektów mających zdynamizować aktywność gospodarczą Polonii i Polaków
zamieszkałych za granicą oraz ich współpracę z Polską.
Zakładany rezultat: pogłębienie współpracy gospodarczej miedzy krajami zamieszkania Polonii i Polaków
z zagranicy a Polską.

ROSJA, KRAJE KAUKAZU I AZJI CENTRALNEJ

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zadanie 1. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji programu
przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia w Polsce.
Zakładany rezultat: zwiększenie potencjału Polonii poprzez wzrost liczby osób narodowości polskiej
z wyższym wykształceniem.

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz
popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.

Zadanie 1. Monitorowanie sytuacji osób pochodzenia polskiego, szczególnie pod kątem przestrzegania przez
miejscowe władze prawa wewnętrznego i realizacji umów międzynarodowych w dziedzinach ochrony praw
mniejszości narodowych i praw człowieka.
Zakładany rezultat: okresowy raport MSZ o sytuacji mniejszości polskich przedkładany Międzyresortowemu
Zespołowi do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, zawierający rekomendacje dla rządu.
Zadanie 2. Podejmowanie działań w obronie praw osób pochodzenia polskiego w przypadku stwierdzenia
ich naruszenia.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób pochodzenia polskiego w ich krajach pobytu.
Zadanie 3. Zabieganie – w sytuacjach tego wymagających – o uzyskanie poparcia dla należytego
zabezpieczenia praw osób pochodzenia polskiego na forum organizacji międzynarodowych.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób pochodzenia polskiego w ich krajach zamieszkania.
Zadanie 4. Inicjowanie i finansowanie szkoleń dla działaczy polonijnych mających na celu rozwój ich wiedzy
i umiejętności w zakresie zabiegania o należyte zabezpieczenie praw należących do nich osób.
Zakładany rezultat: organizacja – przy wsparciu organizacji pozarządowych – 2-3 szkoleń rocznie dla działaczy
polonijnych.
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Zadanie 5. Organizacja – stosownie do potrzeb i możliwości – konsultacji międzyrządowych poświęconych
przeglądowi sytuacji osób pochodzenia polskiego.
Zakładany rezultat: realizacja przez władze kraju zamieszkania postulatów zgłaszanych przez osoby polskiego
pochodzenia.
Zadanie 6. Upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o standardach w dziedzinie funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego i roli organizacji pozarządowych dla jego rozwoju.
Zakładany rezultat: Podniesienie efektywności działania Polonii i Polaków mieszkających za granicą w krajach
pobytu.
Zadanie 7. Opracowanie i wdrożenie oferty pozwalającej na włączenie w większym wymiarze w życie
polonijne osób polskiego pochodzenia nieznających języka polskiego.
Zakładany rezultat: włączenie w jak największym wymiarze w życie polonijne Polonii i Polaków mieszkających
za granicą nie znających języka polskiego.

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.

Zadanie 1. Finansowanie projektów związanych z długotrwałym pobytem edukacyjnym młodzieży uczącej się
lub studiującej w Polsce.
Zakładany rezultat: pogłębienie związków młodzieży kształcącej się w RP z Polską.
Zadanie 2. Promowanie Polski w środowiskach miejscowego biznesu przedstawicieli Polonii i Polaków za
granicą jako ewentualnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Zakładany rezultat: uwzględnienie przedsiębiorców polskiego pochodzenia w działalności promocyjnej
placówek oraz zainteresowanych podmiotów krajowych.
Zadanie 3. Popularyzacja wśród osób polskiego pochodzenia Ustawy o Karcie Polaka jako szczególnego
rozwiązania prawnego służącego ściślejszemu powiązaniu Polski z osobami polskiego pochodzenia.
Zakładany rezultat: stopniowy wzrost liczby osób aplikujących o wydanie Karty Polaka.
Zadanie 4. Doskonalenie procedur konsularnych związanych z realizacją Ustawy o Karcie Polaka.
Zakładany rezultat: uproszczenie – tam, gdzie jest to celowe i możliwe – procedury wydawania Kart Polaka.
Zadanie 5. Kontynuacja polityki wizowej, w ramach UE, zmierzającej do utrzymania, a w miarę możliwości
liberalizacji ruchu osobowego z państwami byłego ZSRR.
Zakładany rezultat: zapewnienie osobom polskiego pochodzenia zamieszkującym kraje byłego ZSRR jak
najlepszych warunków do utrzymania kontaktu z Polską.

Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Promocja w środowiskach biznesowych Polonii i Polaków mieszkających za granicą możliwości
współpracy gospodarczej i handlowej z Polską (między innymi w zakresie inwestycji, wymiany handlowej,
udziału w misjach handlowych).
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Zakładany rezultat: wzrost zaangażowania Polonii i Polaków mieszkających za granicą w rozwijanie
współpracy gospodarczej krajów zamieszkania z Polską.
Zadanie 2. Realizacja projektów mających zdynamizować aktywność gospodarczą Polonii i Polaków
zamieszkałych za granicą oraz ich współpracę z Polską.
Zakładany rezultat: pogłębienie współpracy gospodarczej miedzy krajami zamieszkania Polonii i Polaków
z zagranicy a Polską.

BRAZYLIA, ARGENTYNA

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zadanie 1. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji programu
przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia w Polsce.
Zakładany rezultat: Dofinansowania 3-5 wyjazdów na kilkutygodniowe kursy języka i kultury polskiej
prowadzonych przez polskie uczelnie.

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie
wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Opracowanie i wdrożenie oferty pozwalającej na włączenie w większym wymiarze w życie
Diaspory osób polskiego pochodzenia nieznających języka polskiego.
Zakładany rezultat: włączenie w jak największym wymiarze w życie polonijne Polonii i Polaków mieszkających
za granicą nie znających języka polskiego.

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia

Zadanie 1. Objęcie jak największej grupy dzieci polonijnych projektami, w ramach których realizowane
są przyjazdy dzieci i młodzieży polonijnej do Polski służące podtrzymaniu związków z krajem
urodzenia/pochodzenia.
Zakładany rezultat: pogłębienie związków z Polską.

POZOSTAŁE PAŃSTWA

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród Polonii
i olaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
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Zadanie 1. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji programu
przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia w Polsce.
Zakładany rezultat: Dofinansowania 3-5 wyjazdów na kilkutygodniowe kursy języka i kultury polskiej
prowadzonych przez polskie uczelnie.

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie
wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Opracowanie i wdrożenie oferty pozwalającej na włączenie w większym wymiarze w życie
polonijne osób polskiego pochodzenia nieznających języka polskiego.
Zakładany rezultat: włączenie w jak największym wymiarze w życie polonijne Polonii i Polaków mieszkających
za granicą nie znających języka polskiego.
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2. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród Polonii
i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zadanie 1. Podnoszenie poziomu wykształcenia młodych osób polskiego pochodzenia poprzez umożliwienie
im podjęcia kształcenia w uczelniach polskich w ramach rządowego programu stypendialnego.
Zakładany rezultat: Zapewnienie bezpłatnego kształcenia (finansowanie z budżetu państwa) oraz świadczeń
stypendialnych na pokrycie kosztów utrzymania dla ok. 2 500 studentów, doktorantów i stażystów
pochodzenia polskiego w szczególności w ramach Programu stypendialnego dla cudzoziemców pochodzenia
polskiego podejmujących w Polsce studia I, II, III stopnia lub jednolite studia magisterskie, lub
uczestniczących w rocznych stażach naukowych (obywatele Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji,
Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu, Turkmenistanu oraz
Węgier).
Rocznie na realizację zadania przeznacza się ok. 19 mln zł na świadczenia stypendialne oraz ok. 22 mln zł na
pokrycie kosztów kształcenia.
Zadanie 2. Propagowanie – we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – oferty studiów uczelni
polskich wśród osób pochodzenia polskiego w ramach kampanii promocyjnej Ready, Study, Go! Poland
poprzez portal informacyjny www.go-poland.pl oraz udział w zagranicznych targach edukacyjnych.
Zakładany rezultat: Wzrost liczby osób pochodzenia polskiego podejmujących kształcenie w polskich
uczelniach.
Zadanie 3. Wspieranie nauczania języka polskiego (polonistyk i lektoratów języka polskiego)
w zagranicznych ośrodkach akademickich dla osób pochodzenia polskiego
Zakładany rezultat: Skierowanie rocznie ok. 100 lektorów, specjalistów w dziedzinie języka i kultury polskiej
do ok. 30 krajów
Łączne nakłady na nauczanie języka polskiego za granicą kształtują się na poziomie ok. 4,5 mln zł rocznie,
obejmują również nieodpłatne zaopatrzenie zagranicznych ośrodków w materiały metodyczno-dydaktyczne
do nauczania języka polskiego jako obcego.
Zadanie 4. Organizacja letnich kursów języka polskiego i kultury polskiej dla osób posiadających polskie
pochodzenie.
Zakładany rezultat: Umożliwienie udziału w kursach języka polskiego i kultury polskiej rocznie ok. 160
osobom pochodzenia polskiego organizowanych przez uczelnie polskie, wyłaniane w drodze konkursu.
Nakłady obejmują dofinansowanie części dydaktycznej kursów oraz świadczeń stypendialnych dla
uczestników, odpowiednio w kwocie ok. 250 tys. zł oraz 375 tys. zł.
Zadanie 5. Umożliwienie łatwiejszego uzyskiwania poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego
osobom pochodzenia polskiego w formie państwowych certyfikatów.
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Zakładany rezultat: Poszerzenie dostępności możliwości uzyskania certyfikatów znajomości języka polskiego
jako obcego dla osób pochodzenia polskiego dzięki zmianom w systemie certyfikacji, co wpłynie
na zwiększenie liczby osób przystępujących do egzaminów i uzyskujących poświadczenie.
W grupie ok. 2000 osób przystępujących w ciągu roku do egzaminów blisko 40% stanowią osoby z polskim
pochodzeniem. Łączny koszt funkcjonowania systemu to kwota ok. 1 mln zł.

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie
wiedzy o przysługujących im prawach.

Zadanie 1. Diagnoza stanu polskiego potencjału naukowego w środowisku polonijnym i bazy danych
naukowców polonijnych.
Zakładany rezultat: Analiza, ilu naukowców polskich i polonijnych oraz w jakich obszarach tematycznych
działa w poszczególnych krajach UE, mająca na celu umożliwienie wykorzystania potencjału naukowego
i finansowego środowisk polonijnych do ściślejszej i bardziej efektywnej współpracy z krajem.

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.

Zadanie 1. Uruchomienie i przeprowadzenie konkursu POLONEZ dla naukowców przyjeżdżających
z zagranicy, w tym Polaków i osób pochodzenia polskiego, którzy chcą prowadzić badania w polskich
jednostkach naukowych (staże naukowe 12-24 miesięcy).
Zakładany rezultat: Wspieranie aktywności rodaków, służącej budowie ich prestiżu i pozycji, a także
przyciągnięcie do Polski naukowców, którzy prowadzą badania na najwyższym światowym poziomie.
Zadanie 2. Ogłoszenie i przeprowadzenie kolejnych edycji konkursu „Diamentowy Grant” dla polskich
studentów i absolwentów uczelni zagranicznych.
Zakładany rezultat: Wspieranie powrotów polskich studentów do kraju i zapewnienie im dogodnych
warunków do prowadzenia badań i podjęcia studiów doktoranckich bez konieczności posiadania stopnia
magistra.

ZADANIA SZCZEGÓLNE DLA OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH
LITWA
Zadanie 1. Wspieranie kształcenia młodzieży polonijnej podejmującej studia w kraju zamieszkania.
Zakładany rezultat: Przyznanie rocznie stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania grupie ok. 120 studentów
filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, kształcących się na I stopniu (kierunek informatyka, ekonomia).
Roczny koszt realizacji zadania to 500 tys. zł.
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BRAZYLIA, ARGENTYNA
Zadanie 1. Przystąpienie do programu stypendialnego Rządu Brazylii „Nauka bez granic” zakładającego
wsparcie rozwoju nauki, techniki i innowacji Brazylii m.in. dla obywateli pochodzenia polskiego w celu
podjęcia przez nich kształcenia w uczelniach polskich.
Zakładany rezultat: Wspieranie mobilności studentów pochodzenia polskiego, wzmacnianie ich rozwoju
zawodowego oraz więzi z krajem pochodzenia.
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3. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zadanie 1. Kierowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą.
Zakładany rezultat: wsparcie nauczania języka polskiego i w języku polskim prowadzonego w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz szkołach organizacji Polaków.
Zadanie 2. Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących
nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych
w języku polskim za granicą.
Zakładany rezultat:
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego i wiedzy
o Polsce na wszystkich etapach edukacji;
- upowszechnienie jednolitego standardu nauczania uzupełniającego w zakresie języka polskiego
i wiedzy o Polsce w oparciu o Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą.
Zadanie 3. Przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych.
Zakładany rezultat: zaopatrzenie zainteresowanych szkół organizacji Polaków, szkół funkcjonujących w
systemach oświaty innych państw oraz innych podmiotów organizujących za granicą nauczanie języka
polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w niezbędne podręczniki i pomoce
dydaktyczne służące temu nauczaniu.
Zadanie 4. Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej.
Zakładany rezultat: stworzenie dzieciom i młodzieży polonijnej warunków dla doskonalenia znajomości
języka polskiego oraz nawiązywania relacji z rówieśnikami z Polski w ramach organizowanych kolonii
i obozów edukacyjnych.

Cel B. Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.

Zadanie 1. Wspieranie kulturotwórczej roli nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce za granicą.
Zakładany rezultat: zorganizowanie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą konkursów
tematycznych umacniających polską tożsamość.
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Cel C – Wzmacnianie pozycji środowisk polskich z granicą poprzez podnoszenie sprawności ich
funkcjonowania, widoczności i aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania
i świadomości przysługujących praw.

Zadanie 1. Wzmacnianie polskich środowisk oświatowych za granicą.
Zakładany rezultat:
wzmocnienie polskich środowisk oświatowych za granicą, w tym
reprezentowanych w Radzie Oświaty Polonijnej, organie pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej.
Zadanie 2. Udział przedstawicieli MEN w przedsięwzięciach organizowanych przez polskie środowiska
oświatowe za granicą.
Zakładany rezultat:
utrzymywanie bieżących kontaktów z polskimi środowiskami oświatowymi za granicą;
wymiana doświadczeń i aktualizacja wiedzy na temat nauczania języka polskiego i w języku polskim.

Cel D – Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.

Zadanie 1. Upowszechnianie informacji umożliwiających uczniom powracającym z zagranicy adaptację
w polskim systemie oświaty.
Zakładany rezultaty: wyposażenie rodziców, uczniów powracających i szkół w Polsce w wiedzę dotyczącą
możliwości podjęcia i kontynuacji nauki w polskim systemie oświaty.
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4. MINISTERSTWO GOSPODARKI

ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich działania,
wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy
o przysługujących im prawach.

Zadanie 1. Inicjowanie działań integracyjnych środowisk gospodarczych polonijnych (m.in. wyszukiwanie
przedstawicieli Polonii i Polaków mieszkających za granicą zajmujących ważne miejsca w strukturach
biznesowych i około biznesowych krajów zamieszkiwania) i tworzenie polonijnych organizacji
biznesowych.
Zakładany rezultat: poprzez wzrost świadomości narodowej Polonii i Polaków mieszkających za granicą,
stymulowanie możliwości rozwoju współpracy gospodarczej z Polską i obecności polskich firm na rynkach
ich krajów zamieszkiwania.
Zadanie 2. Współpraca z lokalnymi mediami i prasą polonijną jak również kraju zamieszkania Polonii
i Polaków z zagranicy poprzez zamieszczanie informacji o polskiej gospodarce i jej sukcesach.
Zakładany rezultat: większy dostęp bezpośrednich informacji o Polsce dla szerszego grona Polonii
i Polaków z zagranicy oraz osób polskiego pochodzenia nie mówiących po polsku.
Zadanie 3. Rozpowszechnienie informacji o gospodarce polskiej, bilateralnej wymianie handlowej
i możliwościach polskiego rynku w formie ulotek, biuletynów informacyjnych rozpowszechnianych przez
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadach i konsulatach.
Zakładany rezultat: zwiększenie zainteresowania osób polskiego pochodzenia aktualną sytuacja
gospodarczą Polski, możliwościami nawiązania bezpośredniej współpracy, poszerzenia wiedzy.

Cel E – Rozwój kontaktów – młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych, sportowych
oraz współpracy samorządów – z Polską.

W zakresie zwiększenia współpracy gospodarczej i wymiany handlowej Polski z krajem zamieszkania
Polonii i Polaków przebywających za granicą w układzie bilateralnym:
Zadanie 1. Promocja w polonijnych środowiskach biznesowych możliwości współpracy gospodarczej,
inwestycyjnej i handlowej z Polską (m.in. w zakresie wymiany handlowej, inwestycji, możliwości udziału w
kursach i stażach w Polsce, udziału w targach, konferencjach i misjach handlowych do Polski).
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Zakładany rezultat: wzrost aktywności Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą i ich zaangażowania
w rozwijanie bezpośredniej współpracy gospodarczej kraju zamieszkania z Polską.
Zadanie 2. Tworzenie mechanizmów finansowych wspierających rozwój współpracy gospodarczej
i handlowej przedstawicieli Polonii z Polską (np. poprzez zwiększenie dostępności polskich kredytów
udzielanych przez BGK i inne instytucje).
Zakładany rezultat: wzrost eksportu towarów i usług z Polski.
Zadanie 3. Współpraca z polonijnym środowiskiem biznesowym w zakresie promocji współpracy
regionalnej i sektorowej (inteligentne specjalizacje) w oparciu o programy promocyjne POIR.
Zakładany rezultat: stworzenie "korytarzy" współpracy dla wybranych specjalizacji.
Zadanie 4. Współpraca ze środowiskami polonijnych stowarzyszeń i organizacji gospodarczych
w zakresie wspierania polskich przedsiębiorstw wchodzących na rynki krajów zamieszkania Polonii.
Zakładany rezultat: wzrost zainteresowania polskich firm wejściem za zagraniczne rynki
W zakresie ułatwiania wejścia firmom polonijnym na rynek
o możliwościach prowadzenia biznesu czy zatrudnienia w kraju:

krajowy oraz wymiany informacji

Zadanie 1. Wychodzenie naprzeciw potrzebom środowisk biznesu polonijnego (głównie informacyjnym –
dotyczy w dużym stopniu działalności WPHI: np. współorganizacja wyjazdów przedsiębiorców polonijnych
do Polski, przygotowanie programów pobytu i spotkań, wynajdywanie potencjalnych partnerów w Polsce,
przygotowywanie materiałów informacyjnych).
Zakładany rezultat: wzrost współpracy gospodarczej i handlowej biznesu polonijnego z Polską.
Zadanie 2. Stworzenie systemu praktyk i dokształcania przedstawicieli Polonii i Polaków z zagranicy
w polskich firmach i instytucjach otoczenia biznesu z możliwością późniejszego zatrudnienia w polskich
firmach działających w ich krajach zamieszkiwania.
Zakładany rezultat:
integracja biznesu z Polski z przedstawicielami środowisk polonijnych.
Przygotowywanie kadr dla polskich firm podejmujących działalność biznesową w ich krajach
zamieszkiwania.
W zakresie rozwijania kontaktów gospodarczych i pogłębiania współpracy :
Zadanie 1. Wyszukiwanie Polaków zatrudnionych w instytucjach państwowych, bankach, korporacjach,
instytucjach badawczo-rozwojowych, uczelniach, itp. Kraju zamieszkania i zachęcanie ich do współpracy
z krajem ojczystym.
Zakładany rezultat: zwiększenie efektu promocyjnego Polski i jej osiągnięć w kraju zamieszkania Polonii
i Polaków przebywających za granicą.
Zadanie 2. Współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców polonijnych w zakresie wspólnej promocji
rozwoju stosunków ekonomicznych Polski z ich krajami zamieszkania.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności Polonii i Polaków za granicą w sferze relacji gospodarczych Polski
z krajami ich zamieszkania.
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Zadanie 3. Współpraca i stymulowanie powstawania i rozwoju biznesowych polonijnych stowarzyszeń
(kluby, izby gospodarcze, stowarzyszenia i organizacje specjalistyczne).
Zakładany rezultat: wzrost aktywności polonijnych środowisk biznesowych w sferze współpracy z Polską.
Zadanie 4. Wspieranie inicjatyw samorządowych służących Polonii i Polakom za granicą.
Zakładany rezultat: wzmocnienie więzów Polonii i Polaków z zagranicy z samorządami krajowymi
działającymi na poziomie lokalnym i regionalnym.
Zadanie 5. Ścisła współpraca WPHI z różnymi instytucjami i organizacjami promocyjno- gospodarczymi
w kraju zamieszkania Polonii i Polaków z zagranicy oraz udział w imprezach promocyjnych przez nich
organizowanych celem dotarcia do osób polskiego pochodzenia nie mówiących po polsku.
Zakładany rezultat: dotarcie z informacją gospodarczą o Polsce do osób polskiego pochodzenia
nie mówiących po polsku.

29

Załącznik nr 2 do Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą

5. MINISTERSTWO SPRAW WĘWNĘTRZNYCH

ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.

Zadanie 1. Ewaluacja działań i procedur przewidzianych przez ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, (Dz. U. z 2014 r. poz.1650) wprowadzających uproszczony tryb legalizacji pobytu przez
cudzoziemców polskiego pochodzenia.
Zakładany rezultat: ocena stosowanych rozwiązań skutkująca ewentualną propozycją zmian systemowych.
Zadanie 2. Ocena działań i procedur wprowadzonych przez ustawę z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie
polskim (Dz. U. z 2012 r. poz.161), która umożliwiła nabywanie obywatelstwa polskiego w uproszczonym
trybie przez cudzoziemców polskiego pochodzenia, w tym przywrócenie obywatelstwa polskiego.
Zakładany rezultat: ocena stosowanych rozwiązań skutkująca ewentualną propozycją zmian systemowych.
Zadanie 3. Ewaluacja działań i procedur wprowadzonych przez ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, (Dz. U. z 2014 r. poz.1650) wprowadzających uproszczony tryb legalizacji pobytu dla
posiadaczy Karty Polaka.
Zakładany rezultat: ocena stosowanych rozwiązań skutkująca ewentualną propozycją zmian systemowych.

ZADANIA SZCZEGÓLNE DLA OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH
ROSJA, KRAJE KAUKAZU I AZJI CENTRALNEJ

Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.

Zadanie 1. Wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie polityki repatriacyjnej.
Zakładany rezultat: wzrost liczby ofert warunków do osiedlenia się dla repatriantów.
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6. MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Cel B – Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.

Zadanie 1. Wspieranie realizacji projektów wydarzeń kulturalnych za granicą realizowanych w ramach
środków MKiDN oraz Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których potencjalnymi
odbiorcami jest również Polonia i Polacy za granicą.
Zakładany rezultat: Dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców projektów wydarzeń kulturalnych
realizowanych za granicą ze środków MKiDN, w tym także do przedstawicieli środowisk polonijnych oraz
Polaków przebywających poza granicami kraju.
Zadanie 2. Przyznawanie przedstawicielom Polonii oraz Polakom za granicą wyróżniającym się
w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego medali „Zasłużony
Kulturze – Gloria Artis” oraz odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez ministra właściwego do spraw
kultury i dziedzictwa narodowego z inicjatywy własnej lub na wniosek uprawionych podmiotów.
Zakładany rezultat: Wzrost aktywności i zaangażowania w sprawy dotyczące polskiej kultury i dziedzictwa
wśród Polaków za granicą oraz utrwalenie pozytywnych wzorców aktywności patriotyczno-obywatelskiej.
Zadanie 3. Przyznawanie, na prośbę organizatorów, patronatów honorowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego najbardziej znaczącym
dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego RP wydarzeniom, w tym także wybranym inicjatywom
środowisk polonijnych i Polaków za granicą.
Zakładany rezultat: wzrost prestiżu oraz rangi wybranych inicjatyw kulturalnych Polonii i Polaków
za granicą oraz utrwalenie pozytywnych wzorców aktywności patriotyczno-obywatelskiej.
Zadanie 4. Dalszy rozwój prowadzonego przez Instytut Adama Mickiewicza portalu Culture.pl jako
kompleksowego źródła wiedzy na temat polskiej kultury, dostępnego w kilku wersjach językowych.
Zakładany rezultat: Wzrost wiedzy Polonii i Polaków za granicą na temat polskiej kultury oraz związanych
z nią wydarzeń na całym świecie.
Zadanie 5. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; realizacja projektów kompleksowej
inwentaryzacji, konserwacji oraz promocji i popularyzacji zabytków kultury polskiej i z Polską związanych.
Zakładany rezultat: Poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego
znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.
Zadanie 6. Objęcie zinstytucjonalizowanym wsparciem organizacji i instytucji polonijnych i emigracyjnych
prowadzących działalność w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą
(w szczególności instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Polskich Muzeów, Archiwów i Bibliotek
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Polskich na Zachodzie); pomoc w zakresie dokumentacji i konserwacji zbiorów i kolekcji zgromadzonych
w tych instytucjach.
Zakładany rezultat: Poprawa stanu przechowywania i dostępności szczególnie cennego komponentu
dziedzictwa kulturowego; poszerzenie kręgu jego odbiorców; wzrost prestiżu instytucji polonijnych
i emigracyjnych w krajach zamieszkania.
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7. MINISTERTSWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH
Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie
wiedzy o przysługujących im prawach.

Zadanie 1. Współpraca z MSZ oraz innymi zaangażowanymi resortami w ramach „Planu działania na rzecz
ochrony praw polskich pracowników na rynkach pracy państw członkowskich UE oraz państw należących do
EFTA.
Zakładany rezultat: poprawa koordynacji międzyresortowej (z uwzględnieniem udziału placówek
dyplomatycznych) w obszarze działań na rzecz Polaków pracujących w państwach UE/EOG i Szwajcarii.
Zadanie 2. Opracowywanie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych materiałów na potrzeby
administracji, z wykorzystaniem m.in. danych gromadzonych przez GUS i przekazywanych przez placówki
dyplomatyczne, nt. aktualnej sytuacji Polaków pracujących za granicą, pojawiających się zagrożeń czy działań
państw przyjmujących mogących mieć wpływ na sytuację Polaków pracujących za granicą.
Zakładany rezultat: stworzenie warunków do skutecznych działań administracyjnych i politycznych mających
na celu ochronę praw Polaków pracujących poza granicami.
Zadanie 3. Przygotowywanie i kolportowanie materiałów informacyjnych (zarówno w formie elektronicznej
jak i drukowanej) nt. m.in. zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą, właściwego
przygotowania się do wyjazdu, warunków pracy za granicą czy specyfiki wyjazdów za pośrednictwem agencji
zatrudnienia.
Zakładany rezultat: poprawa pozycji pracowników na rynku kraju zamieszkania poprzez dostęp do rzetelnej
i aktualnej informacji potrzebnej w związku z wyjazdami do pracy za granicą.

Cel D - Wspieranie powrotu Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób
polskiego pochodzenia.

Zadanie 1. Udzielanie starostom wszechstronnej pomocy w organizacji aktywizacji zawodowej repatriantów.
Zakładany rezultat: finansowanie z rezerwy Funduszu Pracy ewentualnych wniosków składanych przez
samorządy powiatów na aktywizację zawodową repatriantów.
Zadanie 2. Kontynuowanie działania portalu internetowego zielonalinia.gov.pl z komponentem Powroty
(powroty.zielonalinia.gov.pl) funkcjonującego obecnie w ramach Komendy Głównej Ochotniczych Hufców
Pracy, obejmującego bazę ofert pracy oraz informacje m.in. o zatrudnieniu w Polsce, formalnościach przed
powrotem, działalności gospodarczej, podatkach, zdrowiu oraz świadczeniach społecznych.
Zakładany rezultat: zapewnienie obywatelom RP przebywającym za granicą stałego dostępu do
zintegrowanej i aktualnej bazy danych o ofertach pracy i warunkach życia w Polsce.
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8. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH
Cel E – Rozwój kontaktów – młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych, współpraca samorządów – z Polską.

Zadanie 1. Finansowanie dorocznej akcji organizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży polonijnej
w Polsce, w formie kolonii i obozów edukacyjnych, jako podstawowa forma zapewnienia im bezpośrednich
kontaktów z krajem pochodzenia.
Zakładany rezultat: Finansowanie organizacji imprez i obozów sportowych dla dzieci i młodzieży
prowadzonych przez wyłonione w postępowaniu konkursowym organizacje pozarządowe, wyspecjalizowane
we współpracy transgranicznej ze środowiskami polonijnymi – zakładamy udział ok. 800 dzieci i młodzieży
z 8 krajów (głównie zza wschodniej granicy Polski). Na ten cel MSiT przeznacza w 2015 r. kwotę 250 000 PLN
a w 2016 r. kwotę zbliżoną do kwoty z 2015 roku (brak projektu budżetu na 2016 r.).
W 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje zorganizowanie 3. edycji konferencji naukowej „Turystyka
polonijna – stan i potrzeby”.

Zadanie 2. Umożliwienie środowiskom polonijnym udziału w przedsięwzięciach sportowych organizowanych
w Polsce wzmacniających więzi z krajem ojczystym i dającym okazję do spotkań Polonii z różnych krajów.
Zakładany rezultat: Finansowanie organizacji ww. przedsięwzięć sportowych (Światowe Igrzyska Polonijne
Letnie i Zimowe oraz Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej), a także Sejmików Sportu Polonijnego z udziałem
liderów Sportu polonijnego przygotowywanych we współpracy z PKOl – zakładamy udział ok. 1 600
uczestników z 20 – 25 krajów. Na ten cel MSiT przeznacza w 2015 r. kwotę 450 000 PLN, a w 2016 r. kwotę
zbliżoną do kwoty z 2015 roku (brak projektu budżetu na 2016 r.).
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POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Cel E – Rozwój kontaktów – młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych, współpraca samorządów – z Polską.

Polska Organizacja Turystyczna na finansowanie organizacji ww. przedsięwzięć o charakterze promocyjnym
planuje przeznaczyć w 2015 roku kwotę ok. 61.700 PLN. POT rekomenduje realizację niżej przedstawionych
działań, które skierowane będą do środowisk polonijnych na wybranych rynkach.
Wykonawca
POIT w Nowym Jorku

POIT w Paryżu

POIT w Brukseli

POIT w Amsterdamie

POIT w Wiedniu

POIT w Londynie

Razem

Nazwa zadania
Reklama w prasie adresowana do środowisk
polonijnych
Razem: 9.900 PLN
Imprezy promocyjne oraz prezentacja we
współpracy ze środowiskami polonijnymi w Paryżu
Razem: 12.700 PLN
•
Imprezy promocyjne i prezentacje
organizowane we współpracy z organizacjami
polonijnymi w Brukseli
•
Bal Polski w Brukseli
Razem: 10.600 PLN
•
Organizacja stoisk informacyjnych w
Amsterdamie, we współpracy z organizacjami
polonijnymi
•
Prezentacje we współpracy z organizacjami
polonijnymi
Razem: 11.800 PLN
•
Stoiska informacyjne podczas imprez
promocyjnych organizowanych we współpracy z
organizacjami polonijnymi
•
Reklama adresowana do środowisk
polonijnych
Razem: 8.500 PLN
•
Prezentacje dla mediów polonijnych
poświęcone atrakcjom turystycznym Polski
•
Organizacja stoisk informacyjnych podczas
imprez dla środowisk polonijnych w WB i Irlandii
•
Klub Ambasadorów Turystyki Polskiej oraz
Młodzieżowy Klub Ambasadorów Turystyki Polskiej
Razem: 8.200 PLN
61.700 PLN
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9. RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Cel B - Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.

Zadanie 1. Sprawowanie opieki nad polskimi cmentarzami wojennymi i grobami oraz odnajdywanie grobów
wojennych, ekshumacja szczątków poległych na cmentarze wojenne we współpracy z lokalnymi
organizacjami Polonii i Polaków mieszkających za granicą.
Zakładany rezultat: zabezpieczenie polskich miejsc pamięci narodowej. Kształtowanie i umacnianie dumy
z własnego pochodzenia, zachowanie pamięci o Polakach, którzy uczestniczyli w budowaniu swoich ojczyzn.

Cel C – Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie sprawności ich
funkcjonowania, widoczności i aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania
i świadomości przysługujących im praw.

Zadanie 1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski, Polaków i Polonii poprzez:
- podtrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi odpowiednikami Rady;
- współudział w organizacji uroczystości za granicą z udziałem władz lokalnych, Polonii i miejscowych
społeczności;
- upowszechnianie wiedzy nt. polskich miejsc pamięci za granicą;
- przyznawanie wyróżnień honorowych obcokrajowcom oraz Polakom i osobom polskiego pochodzenia
za opiekę nad polskimi miejscami pamięci na świecie oraz promowanie pamięci o nich.
Zakładany rezultat: upowszechnianie wiedzy na temat zasług Polski i Polaków, w tym przedstawicieli
Polonii.
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10. URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH
ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Cel B - Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.

Zadanie 1. Angażowanie polskich kombatantów i ofiar represji oraz członków ich rodzin w projekty związane
z upowszechnianiem wiedzy o walce Polski o niepodległość, a także o polskich ofiarach II wojny światowej
i okresu powojennego.
Zakładany rezultat: kształtowanie i umacnianie dumy z własnego pochodzenia oraz dorobku ojczyzny bądź
ojczystego kraju rodziców i dalszych przodków.
Zadanie 2. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa w krajach ich
zamieszkania, w tym spuścizny po organizacjach kombatanckich;
Zakładany rezultat: zabezpieczenie polskiej spuścizny.
Zadanie 3. Nadawanie polskim kombatantom i ofiarom represji z zagranicy oraz instytucjom polskim
z zagranicy wyróżnień honorowych z tytułu szczególnych zasług w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach
w walce o niepodległość Polski.
Zakładany rezultat: zachęta do dalszej działalności na rzecz upamiętniania najnowszych dziejów Polski.

Cel C – Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie sprawności ich
funkcjonowania, widoczności i aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania
i świadomości przysługujących im praw.

Zadanie 1. Budowa prestiżu i pozycji polskich kombatantów oraz ofiar represji z zagranicy poprzez
przyznawanie materialnych świadczeń kombatanckich oraz promowanie rozwiązań legislacyjnych
upowszechniających i ułatwiających dostęp do tych świadczeń, a także udział przedstawicieli tych środowisk
w uroczystościach za granicą.
Zakładany rezultat: tworzenie pozytywnego wizerunku Polski oraz polskich kombatantów
i ofiar represji, poprawa materialnej kondycji polskich środowisk kombatanckich.
Zadanie 2. Integrowanie starych i nowych środowisk polskich i polonijnych dla zapewnienia efektywności
działania polskich stowarzyszeń za granicą.
Zakładany rezultat: wygaszenie sporów międzypokoleniowych, tworzenie nowego modelu organizacji
dziedziczących tradycje niepodległościowe.
Zadanie 3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski, Polaków i Polonii poprzez:
- podtrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi odpowiednikami
międzynarodowymi organizacjami kombatanckimi;
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- organizację uroczystości za granicą z udziałem władz lokalnych i miejscowych społeczności w krajach
zamieszkałych przez Polonię;
- przyznawanie wyróżnień honorowych obcokrajowcom zasłużonym dla polskich środowisk oraz
w upowszechnianiu wiedzy o dokonaniach polskich obywateli w walkach z reżimami totalitarnymi.
Zakładany rezultat: upowszechnianie wiedzy na temat zasług Polski i Polaków, w tym przedstawicieli Polonii,
w walkach z reżimami totalitarnymi; budowanie więzi lokalnych społeczności z polskimi miejscami pamięci
narodowej i ich zainteresowania współczesną Polską.
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