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WSTĘP
1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ
1.1 Uzasadnienie programu
Poza granicami RP przebywa 15 – 16 milionów osób narodowości polskiej lub
polskiego pochodzenia nieposiadających polskiego obywatelstwa, w tym liczna grupa
obywateli polskich. Osoby te lub ich przodkowie opuszczały kraj z powodów
ekonomicznych oraz w wyniku prześladowań politycznych lub religijnych. Liczna
grupa została deportowana wbrew swej woli, część zaś znalazła się poza granicami
RP po rozbiorach I Rzeczypospolitej oraz wyniku utraty Kresów Wschodnich po II
Wojnie Światowej.
Podtrzymywanie i wspieranie kontaktu Diaspory z Macierzą jest obowiązkiem
państwa zapisanym w art. 6 Konstytucji RP. Zapewnienie moŜliwości kultywowania
tradycji, rozwijania ojczystej kultury oraz nauki języka polskiego to najwaŜniejsze
wyzwania polityki polonijnej.
UmoŜliwienie powrotu do ojczyzny osobom polskiego pochodzenia deportowanym w
okresie stalinowskim jest dotychczas niewypełnionym moralnym obowiązkiem
Państwa Polskiego.
Sytuacja bytowa i społeczna Polaków zamieszkałych w państwach b. ZSRR skłania
do szczególnego zaangaŜowania administracji publicznej we wspieranie zwłaszcza
tych z nich, którzy do polskości przykładają duŜe znaczenie.
Ustabilizowana
pozycja
międzynarodowa,
potwierdzenie
bezpieczeństwa
międzynarodowego przynaleŜnością do NATO i UE, poprawiająca się sytuacja
ekonomiczna Polski zobowiązują do tego, by dotychczasowe deklaracje wzmocnić
realnym wsparciem dla Polonii i Polaków za granicą.
1.2 Grupy docelowe
Na potrzeby realizacji celów strategicznych programu wyodrębnione zostały
cztery zasadnicze grupy krajów zamieszkiwania Polaków:
I. Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa – kraje o szczególnie zwartym
zamieszkaniu ludności polskiej – ludność polska ma pochodzenie
autochtoniczne (tereny zamieszkałe przez Polaków wchodziły w skład
4

Rzeczypospolitej), silne jest poczucie toŜsamości narodowej, występuje dość
powszechna, przynajmniej podstawowa, znajomość języka polskiego,
funkcjonuje dobrze rozwinięta polskojęzyczna infrastruktura edukacyjna,
istnieje względnie silna reprezentacja organizacyjna i medialna, a odległość
geograficzna od Polski jest niewielka;
II. Pozostałe kraje byłego ZSRR i niektóre kraje Europy Środkowej – Polacy
stanowią tu znacznie mniejszy odsetek ludności i Ŝyją w rozproszeniu, brak jest
rozwiniętej polskojęzycznej edukacji, miejscami występujące trudności z
samoorganizacją środowiska oraz słaba znajomość języka ojczystego, w
przypadku części krajów duŜa odległość od Polski, niemniej w przypadku
części osób z krajów b. ZSRR obserwowane jest duŜe zainteresowanie
przyjazdem do Polski na stałe;
III. Kraje zamieszkiwania tzw. „starej emigracji” (głównie Ameryka Łacińska,
Australia, Francja, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Wielka
Brytania). Polacy naleŜący do tej grupy osób opuścili Polskę z powodów
politycznych i ekonomicznych, w wielu przypadkach posiadają polskie
obywatelstwo.
IV. Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których zauwaŜalny jest
wzrost aktywności zarobkowej Polaków w ostatnich latach w związku z
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i moŜliwością korzystania ze
wspólnotowej zasady swobodnego przepływu pracowników oraz swobody
świadczenia usług.
1.3 Cele strategiczne polityki polonijnej
1. Ochrona wynikających z prawa międzynarodowego i umów dwustronnych
praw przysługujących polskim mniejszościom narodowym.
2. Utrzymanie polskości za granicą, zwłaszcza w krajach zwartego
zamieszkiwania diaspory, m.in. poprzez wspieranie procesów słuŜących
wzmacnianiu środowisk polskich, podnoszenie ich prestiŜu, wspieranie
edukacji i kultury. Zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego za granicą.
3. Ułatwienie powrotu do kraju Polakom i osobom polskiego pochodzenia,
zwłaszcza z państw, w których następuje szybka asymilacja, a takŜe z tych, do
których nastąpiła migracja zarobkowa po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej.
4. Utworzenie propolskiego lobby oraz promocja Polski za granicą.

5

1.4 Podstawowe kierunki działań
1.4.1 Kierunek 1. Ochrona praw osób polskiego pochodzenia oraz opieka nad nową
emigracją
1. Monitoring sytuacji mniejszości polskich, szczególnie pod kątem umów
międzynarodowych, i ich realizacji przez kraje zamieszkiwania diaspory
oraz podejmowanie działań w razie naruszania praw mniejszości.
2. Działania na rzecz zapewnienia Polonii i Polakom za granicą moŜliwości
rozwijania wszechstronnych kontaktów z krajem.
3. Zapewnienie niezbędnej pomocy najnowszej migracji pracowniczej przez
polskie instytucje rządowe.
4. Doskonalenie systemu organizacji opieki konsularnej, w tym ukierunkowanej
na nową migrację do państw UE.
1.4.2. Kierunek 2. Oświata, szkolnictwo wyŜsze i sport
1. Zapewnienie najnowszej emigracji dostępu do nauki języka polskiego i
historii Polski oraz polskich egzaminów maturalnych z tych przedmiotów.
2. Zapewnienie dostępu do programów wspomagających naukę języka, historii i
kultury polskiej w systemie nauczania przez Internet.
3. Rozszerzanie dostępu Polaków za granicą do nauczania w polskim systemie
edukacji poprzez rozwijanie sieci szkół i punktów konsultacyjnych przy
ambasadach.
4. Wspieranie rozwoju oświaty polskojęzycznej w systemach edukacyjnych
państwa zamieszkania Polonii i Polaków za granicą, działanie na rzecz
wprowadzenia do nich nauczania języka polskiego jako języka ojczystego.
5. Wspieranie finansowe i metodyczne organizacji prowadzących społeczną
oświatę polską, w szczególności szkoły sobotnie.
6. Stworzenie strategii inwestycyjnej w zakresie wspierania polskiej oświaty na
świecie.
7. Stworzenie strategii rozwoju sportu polonijnego i polonijnych klubów
sportowych.
8. Rozwijanie turystyki jako formy oddziaływania na środowiska polonijne,
w szczególności na młodzieŜ polonijną.
9. Wspieranie nauczania języka polskiego jako obcego w zagranicznych
ośrodkach akademickich.
10. Rozwijanie polityki stypendialnej.
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1.4.3. Kierunek 3. Kultura, dziedzictwo narodowe i polityka historyczna
1. Stwarzanie Polonii i Polakom za granicą warunków do jak najszerszego
dostępu do dóbr kultury polskiej.
2. Budzenie i podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej, w szczególności
rozwijanie aktywności młodego pokolenia.
3. Promowanie polskiej kultury i języka za granicą.
4. Badanie, archiwizowanie i restaurowanie polskich zabytków architektury,
sztuki i piśmiennictwa poza granicami kraju.
5. Animowanie i dofinansowanie działań kulturalnych i społecznych polskiej
diaspory.
6. Opieka nad miejscami pamięci narodowej za granicą.
7. Stworzenie strategii rozbudowy sieci Domów Polskich.
8. Utworzenie w wybranych kresowych zabytkach kultury miejsc kontaktu i
wymian młodzieŜy, w atrakcyjnej formie przedstawiających polskie
dziedzictwo na tych terenach.
9. Naprawianie historycznych niesprawiedliwości i zróŜnicowania statusu
kombatantów.
10. Uhonorowanie kombatantów i ofiar represji zamieszkałych za granicą.
1.4.4. Kierunek 4. Media polonijne
1. Podejmowanie działań sprzyjających powstawaniu mediów polonijnych.
2. Tworzenie i wspieranie publikacji prasowych oraz mediów elektronicznych w
krajach zwartego zamieszkiwania Polaków. Wspieranie mediów
internetowych w pozostałych państwach.
3. Stworzenie wortalu internetowego wszechstronnie informującego o sprawach
Polonii
4. Zapewnienie Polonii rzetelnej informacji o Polsce.
5. Zapewnienie jak najszerszego dostępu do Telewizji Polonia i Polskiego Radia
dla Zagranicy.
1.4.5. Kierunek 5. Organizacje diaspory
1. Wspieranie organizacji diaspory.
2. Tworzenie propolskiego lobby poprzez pozyskiwanie przedstawicieli Polonii
do wspierania polskich interesów państwowych i narodowych w sprawach, w
których są one zgodne z interesami państw ich zamieszkania, w szczególności
w USA i Kanadzie.
3. DąŜenie do podniesienia rangi i znaczenia Polonii i mniejszości polskich za
granicą w Ŝyciu politycznym, społecznym, gospodarczym, naukowym i
kulturalnym państw zamieszkania.
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1.4.6. Kierunek 6. Pomoc Polakom na Wschodzie, repatriacja, migracje
1. Szczególna pomoc Polakom na Wschodzie, zwłaszcza w krajach zwartego
zamieszkiwania, m.in. w odbudowie polskiej inteligencji, rozwoju
szkolnictwa polskojęzycznego, polskich mediów i rozwoju inicjatyw
gospodarczych.
2. Wprowadzenie systemu Karty Polaka.
3. Rozwinięcie akcji repatriacyjnej obejmującej tereny dawnego ZSRR, za
wyjątkiem krajów zwartego zamieszkiwania polskiej mniejszości.
4. Ułatwienie przyjazdu i osiedlenia się w Polsce wszystkim zainteresowanym
osobom polskiego pochodzenia.
1.4.7 Kierunek 7. Współpraca gospodarcza i aktywizacja przedsiębiorczości
polonijnej
1. Wspieranie rozwoju aktywności gospodarczej Polonii w krajach zamieszkania
oraz
w kontaktach gospodarczych z Polską.
2. Skoordynowanie aktywności struktur polonijnych, w szczególności izb
gospodarczych tak, by współdziałały przy realizacji interesów polskiej
polityki zagranicznej w wymiarze gospodarczym.
3. Korzystanie z kontaktów i wpływów elit polonijnych dla lepszej promocji
gospodarki polskiej.
4. Wspieranie
tworzenia
organizacji
gospodarczych
bezpośrednio
współpracujących
z Polską jako łącznika między elitami ekonomiczno-finansowymi kraju
osiedlenia Polaków a przedsiębiorcami w Polsce.
5. Włączanie samorządów lokalnych do działalności polonijnej w formie ofert
inwestycyjnych kierowanych do Polaków mieszkających za granicą, a
wywodzących się z danego regionu.
6. Uwzględnianie w działalności polskich ośrodków informacji turystycznej
(POIT) oferty skierowanej do Polonii poprzez organizację przedsięwzięć
promocyjnych takich jak: festyny, prezentacje, seminaria i inne.
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1.5 Skutki finansowe
Działania omówione w Rządowym Programie Współpracy z Polonią i Polakami za
Granicą są wykonywane przez poszczególne resorty w ramach ich kompetencji
wynikających z odrębnych przepisów. Środki budŜetowe niezbędne do realizacji
działań resortów oraz realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów zostały
uprzednio zabezpieczone w budŜecie państwa. Tym samym wykonywanie zadań
wskazanych w Rządowym Programie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
nie wiąŜe się z zaangaŜowaniem dodatkowych środków budŜetowych.
Jednocześnie Rządowy Program stanowi uporządkowanie i usystematyzowanie
działań poszczególnych resortów, co ma prowadzić do wyodrębnienia obszarów
działania resortów w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą a co za tym
idzie do zapobieŜenia realizacji tych samych lub podobnych działań przez róŜne
resorty. Pozwoli to na bardziej racjonalne i efektywne wydatkowanie środków
publicznych przyznanych poszczególnym resortom.
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2. DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW
ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
2.1. Zasady współpracy organów administracji rządowej w sferze polityki
polonijnej
Za realizację Rządowego Programu odpowiedzialne są wszystkie podmioty
administracji rządowej. Koordynację działań zagranicznych realizuje Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, koordynację działań krajowych oraz współpracy z Kancelarią
Prezydenta RP i Parlamentem realizuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w
porozumieniu z MSZ.
Poszczególne zadania realizują ministrowie właściwi w przedmiotowych sprawach,
w kwestiach wykraczających poza granice RP działają oni w porozumieniu z MSZ.
BieŜąca współpraca resortów zaangaŜowanych w realizację Rządowego Programu
jest realizowana na forum Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za
Granicą przy KPRM.
Resorty odpowiedzialne za realizację Rządowego Programu sporządzają kwartalne
informacje oraz roczne sprawozdania z realizowanych zadań. KPRM sporządza
kwartalne informacje zbiorcze oraz sprawozdanie roczne z realizacji Rządowego
Programu.
Po dwóch latach realizacji Rządowego Programu zostaną wyznaczone zadania
szczegółowe na następny okres.
2.2. Współpraca organów państwa w sferze polityki polonijnej
Dla zapewnienia spójności polityki polonijnej rządu z działaniami Kancelarii
Prezydenta RP oraz Senatu RP wykonującego funkcję honorowego opiekuna Polonii
i Polaków za granicą postulowane jest utworzenie Prezydenckiej Rady Polonijnej
skupiającej przedstawicieli rządu, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i
Kancelarii Senatu.
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2.3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nadzoruje i koordynuje wykonanie Rządowego
Programu, w szczególności współpracę resortów w jego realizacji i współpracę z
instytucjami poza administracją rządową. Ponadto KPRM prowadzi działania w
ramach kierunku 1. punkt 1 i 2.
2.3.1 Koordynacja polityki polonijnej rządu wewnątrz kraju
Działanie 1. Monitoring i nadzór nad realizacją Rządowego Programu
Zadania:
1. Inicjowanie bieŜącej współpracy komórek polonijnych i komórek
koordynacyjnych odpowiedzialnych za realizację Rządowego Programu w
resortach.
2. Monitorowanie prac resortów w ramach Rządowego Programu.
3. Zbieranie kwartalnych informacji o działaniach polonijnych oraz rocznych
sprawozdań resortów.
4. Publikowanie kwartalnych informacji zbiorczych oraz raportu rocznego z
realizacji Rządowego Programu.
5. Proponowanie zmian Rządowego Programu.
6. Przygotowanie we współpracy z właściwymi resortami propozycji szczegółowych
zadań na następne okresy planowania.
7. Dbanie o wystarczające finansowanie działań polonijnych.
Działanie 2. Praca Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą
Zadania:
1. Koordynacja współpracy resortów w ramach realizacji polityki polonijnej Rządu.
2. Wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy resortami zaangaŜowanymi w
prace na rzecz Polonii i Polaków za granicą.
3. Monitorowanie i opracowywanie analiz dot. sytuacji mniejszości polskiej na
rzecz Międzyresortowego Zespołu.
Na podstawie Zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w
sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą
powołano do Ŝycia Zespół w składzie:
o Przewodniczący Zespołu – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
o Wiceprzewodniczący Zespołu – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, wyznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych;
„Członkami Zespołu są wyznaczeni przez właściwych ministrów:
1) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki;
2) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
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3) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
4) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów;
5) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;
6) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
7) podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu;
8) doradca Prezesa Rady Ministrów ds. Polonii oraz Polaków za Granicą;
9) dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych.”
Na podstawie § 4 ust. 2 Zarządzenia nr 12 PRM Przewodniczący Zespołu moŜe
zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli organów państwowych,
kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych działających na
rzecz Polonii, a takŜe przedstawicieli środowisk polonijnych.
Dla zapewnienia płaszczyzny współpracy w skład Międzyresortowego Zespołu
naleŜy powołać w trybie § 4 ust. 2 osoby kierujące komórkami odpowiedzialnymi za
zadania polonijne w resortach, a w szczególności:
 KPRM – dyrektora Dep. Spraw Polonijnych i Przemian Demokratycznych w
Europie Środkowo-Wschodniej, naczelnika wydziału ds. Polonii i Polaków za
Granicą,
 MSZ – zastępcę dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii
odpowiedzialnego za sprawy polonijne lub naczelnika Wydziału Polonii,
 MEN – kierownika komórki koordynacyjnej, dyrektora Centralnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli, dyrektora Polonijnego Centrum Nauczycielskiego,
 MKiDN – dyrektora Departamentu Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za
Granicą, naczelnika wydziału polonijnego (komórki koordynacyjnej),
 MSWiA – dyrektora Departamentu Repatriacji i Obywatelstwa,
 MNiSzW – przedstawiciela komórki koordynacyjnej, dyrektora Biura
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
 MSiT, MF, MPiPS, MZ, MG - kierowników właściwych komórek.
Działanie 3. Współpraca administracji państwowej i Parlamentu
Zadania:
1. DąŜenie do powołania Prezydenckiej Rady Polonijnej skupiającej przedstawicieli
KPRP, Kancelarii Senatu, właściwych Komisji parlamentarnych, KPRM i MSZ.
2. Udział w pracach Rady.
3. Zabieganie o skoordynowanie prac instytucji zajmujących się sprawami
polonijnymi.
Działanie 4. Karta Polaka
Zadania realizowane przez KPRM i MSZ:
1. Wzmocnienie etatowe i sprzętowe konsulatów związane z wydawaniem Kart
Polaka.
2. Stworzenie bazy danych Kart Polaka.
3. Funkcjonowanie Rady.
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4. Obsługa Rady Polaków na Wschodzie i procedur odwoławczych.
5. Tworzenie i aktualizowanie listy organizacji polskich uprawnionych do
wydawania stosownych opinii do wydania Karty Polaka.
6. Informowanie o Karcie Polaka.
7. Druk Kart Polaka.

2.3.2 Terminy realizacji
Działania
1.

Zadania

Termin
realizacji

1. Inicjowanie bieŜącej współpracy komórek
polonijnych
i
komórek
koordynacyjnych
odpowiedzialnych za realizację Rządowego
Programu w resortach

Tryb ciągły

2. Monitorowanie prac
Rządowego Programu

ramach

Tryb ciągły

3. Zbieranie kwartalnych informacji o działaniach
polonijnych oraz rocznych sprawozdań resortów

II, IV, VII i
X kaŜdego
roku

4. Publikowanie kwartalnych informacji zbiorczych
oraz raportu rocznego z realizacji Rządowego
Programu

II, IV, VII i
X kaŜdego
roku

resortów

w

5. Proponowanie zmian Rządowego Programu

2.

6. Przygotowanie we współpracy z właściwymi
resortami propozycji szczegółowych zadań na
następne okresy planowania

2009, 2012

7. Dbanie o wystarczające finansowanie działań
polonijnych

Tryb ciągły

1. Koordynacja współpracy resortów w ramach
realizacji polityki polonijnej Rządu

Tryb ciągły
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3.

4.
Zadania
realizowa
ne przez
KPRM i
MSZ:

2. Wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy
resortami zaangaŜowanymi w prace na rzecz
Polonii i Polaków za granica

Tryb ciągły

3. Monitorowanie i opracowywanie analiz dot.
sytuacji
mniejszości
polskiej
na
rzecz
Międzyresortowego Zespołu,

Tryb ciągły

1. DąŜenie do powołania Prezydenckiej Rady
Polonijnej skupiającej przedstawicieli KPRP,
Kancelarii
Senatu,
właściwych
Komisji
parlamentarnych, KPRM i MSZ

2008

2. Udział w pracach Rady

Tryb ciągły

3. Zabieganie o skoordynowanie prac instytucji
zajmujących się sprawami polonijnymi

Tryb ciągły

1. Wzmocnienie etatowe i sprzętowe konsulatów
związane z wydawaniem Kart Polaka

2008

2. Stworzenie bazy danych Kart Polaka

III.2008

3. Funkcjonowanie Rady

Tryb ciągły

4. Obsługa Rady Polaków na Wschodzie i procedur
odwoławczych

Tryb ciągły

5. Tworzenie i aktualizowanie listy organizacji
polskich
uprawnionych
do
wydawania
stosownych opinii do wydania Karty Polaka

Tryb ciągły

6. Informowanie i promocja Karty Polaka

Tryb ciągły

7. Druk Kart Polaka

Tryb ciągły
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2.4 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rola MSZ w realizacji Rządowego Programu jest szczególna. Z jednej strony
Ministerstwo odpowiada za politykę zagraniczną Państwa, z drugiej zaś dysponuje
siecią placówek dyplomatycznych i konsularnych, stąd realizuje pewne zadania na
rzecz pozostałych resortów w ramach ich kontaktów zagranicznych. Placówki
konsularne stanowią bezpośredni kanał kontaktu z Polonią i Polakami za granicą.
MSZ spełnia waŜne funkcje w koordynacji polityki polonijnej rządu. Ponadto resort
jest zaangaŜowany w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty
polonijnej oraz organizację wydarzeń kulturalnych dla Polonii i Polaków za granicą.
Wśród zadań oświatowych na szczególna uwagę zasługuje rola MSZ jako inicjatora
tworzenia nowych placówek edukacyjnych w poszczególnych krajach. Działania
resortów skierowane do Polonii i Polaków za granicą bazują na wiedzy i znajomości
środowisk posiadanych przez placówki konsularne MSZ.
Działania MSZ obejmują realizację Kierunku 1. i 5., oraz zadań z kierunków: 2.
punkt 1,3,4, kierunku 3. punkt 3 i 5, kierunku 4. punkt 2 i 4, kierunku 6. punkt 1 i 3, a
takŜe wspieranie innych resortów w realizacji ich działań. Działania MSZ dzielą się
na cztery grupy: zadania długofalowe centrali MSZ, działania długofalowe placówek,
zadania długofalowe o charakterze regionalnym, zadania szczegółowe specyficzne
dla danych krajów.
2.4.1 Zadania długofalowe realizowane przez MSZ
Działanie 1. Koordynacja polityki polonijnej
Zadania:
1. Projektowanie załoŜeń polityki rządu RP wobec Polonii i Polaków za granicą,
bieŜące korygowanie jej kierunków i priorytetów, przedstawianie propozycji
rozwiązań w sytuacjach problemowych.
2. Udział w realizacji Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za
Granicą, z uwzględnieniem uwarunkowań ogólnych, sytuacji bieŜącej oraz
specyfiki terytorialnej, a takŜe udział w pracach koordynowanych przez
Międzyresortowy Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą.
3. Współpraca z zaangaŜowanymi w działania na rzecz Polonii instytucjami
państwowymi oraz organizacjami społecznymi realizującymi zadania polonijne ze
środków budŜetowych.
4. Nadzór nad pracą placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych RP w
zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
5. Planowanie, wydatkowanie oraz nadzór nad gospodarką na placówkach MSZ
funduszami konsularnymi na wspieranie Polonii w dziedzinie kultury i sztuki,
szkolnictwa polonijnego oraz kolonii i obozów.
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6. Udział w pracach legislacyjnych nad ustawami bezpośrednio lub pośrednio
związanymi z Polonią i Polakami za granicą; przygotowanie resortu i placówek
RP za granicą do realizacji nowych przepisów.
Działanie 2. Analizowanie i informowanie o sytuacji Polonii i Polaków za granicą
Zadania:
1. Opracowywanie materiałów informacyjnych i problemowych na uŜytek
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, kierownictwa Ministerstwa Spraw
Zagranicznych oraz innych agend państwowych poświęconych problematyce
polonijnej. BieŜące formułowanie stanowiska MSZ i DKiP w kwestiach
dotyczących Polonii i Polaków za granicą.
2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji nt. bieŜącej sytuacji Polonii i Polaków
za granicą, prowadzenie korespondencji w tych sprawach z podmiotami
państwowymi, społecznymi i prywatnymi.
3. We współpracy z TV Polonia informowanie społeczeństwa o sytuacji Polonii i
Polaków za granicą a takŜe przekazywanie Polonii i Polakom za granica
informacji na temat sytuacji w Polsce.
Działanie 3. Ochrona praw mniejszości
Zadania:
1. Zabieganie – w krajach, gdzie jest to moŜliwe i celowe - o wprowadzenie prawnych
gwarancji statusu społecznego i politycznego społeczności polskich, analizowanie
stopnia przestrzegania istniejących uregulowań prawno-międzynarodowych
gwarantujących ich prawa oraz podejmowanie interwencji w przypadkach ich
naruszania.
2. Stwarzanie warunków dla rozszerzania dostępu młodzieŜy polonijnej do
nauczania języka polskiego i w języku polskim, zwłaszcza w szkołach
publicznych w kraju zamieszkania. Działanie na rzecz poprawy poziomu i
atrakcyjności nauczania języka polskiego i historii Polski w szkołach i punktach
nauczania dla Polonii i Polaków za granicą.
Działanie 4 Promocja Polonii i Polski
Zadania:
1. Inicjowanie i współuczestniczenie w działaniach słuŜących promocji Polski
podejmowanych przez środowiska polonijne oraz tworzeniu pozytywnego
wizerunku Polski w świecie i współpraca w tym zakresie z Departamentem
Systemu Informacji oraz Departamentem Promocji MSZ.
2. Stwarzanie warunków dla upowszechniania wiedzy o historii i kulturze polskiej
oraz dla promocji gospodarki polskiej w środowiskach polonijnych, a za ich
pośrednictwem w społecznościach państw zamieszkania.
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3. Wspieranie działań zmierzających do kreowania i umacniania polskiego lobby
polityczno-gospodarczego. Stwarzanie warunków dla rozwijania więzi z Polską
jako krajem pochodzenia, szczególnie przez osoby o wysokim statusie
społecznym i znaczącej roli opiniotwórczej w krajach zamieszkania.
4. Realizacja zadań kulturalnych pod kątem zaspokojenia oczekiwań rosnącej grupy
migrantów ekonomicznych podejmujących pracę w państwach Unii Europejskiej.
5. Działanie na rzecz popularyzacji i rozszerzania kręgu odbiorców programu TV
Polonia, w szczególności na obszarach zamieszkanych przez Polonię i Polaków,
sprzyjanie powstawaniu i rozwojowi mediów polskojęzycznych.
Działanie 5. Ochrona dziedzictwa narodowego
Zadania:
1. Działanie na rzecz poznawania i naleŜytego zabezpieczania archiwów
polonijnych za granicą.
2. Monitorowanie
przestrzegania
umów
dwustronnych
i
standardów
międzynarodowych w zakresie ochrony miejsc pamięci oraz koordynacja spraw
związanych ze sprawowaniem pieczy nad polskimi miejscami pamięci narodowej.
Działanie 6. Wspieranie organizacji diaspory
Zadania:
1. Wszechstronne wspieranie organizacji polskich i polonijnych, w szczególności
realizujących zadania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym (pomoc
organizacyjna, merytoryczna, pomoc w uzyskaniu lokali, itp.).
2. Działanie na rzecz integracji środowisk polskich i polonijnych w krajach
zamieszkania oraz zbliŜenia młodszej generacji Polonii do Kraju i włączenia jej w
nurt Ŝycia polonijnego (m.in. poprzez sprzyjanie wprowadzaniu atrakcyjniejszych
form promocji Polski takich jak np. informacja poprzez sieć komputerową i
wykorzystanie zaawansowanych środków audio-wizualnych).
3. Współpraca z instytucjami krajowymi w zakresie popularyzacji w Polsce dorobku
Polonii i Polaków za granicą (krajowe media, wydawnictwa, imprezy).
4. Opracowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych osobom polskiego
pochodzenia oraz obywatelom polskim zamieszkującym za granicą.
2.4.2 Zadania długofalowe realizowane przez placówki
Działanie 7. Ochrona interesów Polonii i Polaków za granicą
Zadania:
1. Monitorowanie wykonywania przez władze państw zamieszkania umów
międzynarodowych dwustronnych i wielostronnych, odnoszących się do sytuacji
Polonii i Polaków za granicą, oraz podejmowanie działań interwencyjnych w
przypadkach ich naruszania.
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2. Zabieganie - w krajach, gdzie jest to moŜliwe i celowe - o wprowadzenie prawnych
gwarancji statusu społecznego i politycznego polskich grup narodowych w krajach
ich zamieszkiwania,
3. Wspieranie starań przedstawicieli mniejszości polskich o skuteczne uczestnictwo
w sprawach publicznych, szczególnie w sprawach dotyczących ochrony i
umacniania toŜsamości mniejszości polskiej.
4. Wspieranie statutowej działalności organizacji mniejszości polskiej.
Działanie 8. Wspieranie i promocja kultury polskiej za granicą
Zgodnie z ogólnymi załoŜeniami polityki zagranicznej RP, w realizacji polityki
kulturalno-promocyjnej wszystkie placówki winny szczególną uwagę zwracać na
budowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz prezentowanie jej jako państwa
demokratycznego, tolerancyjnego, nowoczesnego oraz otwartego na inwestycje
zagraniczne. Działania te mają być kierowane nie tylko do środowisk miejscowych,
lecz takŜe do środowisk polonijnych. Współpraca z nimi, a więc z organizacjami i
wybitnymi osobami pochodzenia polskiego, jest jednym z najbardziej efektywnych
instrumentów promocji Polski.
Zadania:
1. Zapewnienie moŜliwie szerokiego dostępu do dóbr polskiej kultury Polakom i
Polonii mieszkającym za granicą poprzez uzupełnianie wyposaŜenia polonijnych
bibliotek, organizacji i instytucji kulturalnych, organizowanie projekcji
filmowych, koncertów i spotkań z polskimi twórcami, a takŜe wspieranie
naleŜytego
zabezpieczenia archiwów i poloników,
ze szczególnym
uwzględnieniem unikalnych zbiorów polskich na świecie.
2. Realizacja projektów, których celem jest odradzanie i utrzymywanie polskości.
3. Tworzenie warunków dla kultywowania języka polskiego i tradycji narodowych.
4. Wspieranie działań przedstawicieli organizacji mniejszości polskiej lub Polaków
zamieszkałych poza granicami, promujących polską historię i kulturę.
5. Popularyzacja kultury polskiej we wszystkich jej aspektach, z uwzględnieniem –
niezaleŜnie od kultury ludowej - równieŜ oferty ze sfery tzw. kultury wysokiej.
6. Wspieranie polskojęzycznej prasy oraz mediów.
7. Inicjowanie oraz zachęcanie do tworzenia witryn internetowych przez organizacje
polskie.
8. Wspieranie i promowanie działalności i twórczości artystycznej Polaków oraz
osób polskiego pochodzenia, a takŜe współdziałanie w nawiązywaniu i
rozszerzaniu ich bezpośrednich, profesjonalnych kontaktów z odpowiednimi
partnerami w Polsce.
9. Inspirowanie nowych form działalności kulturalno-polonijnej, odpowiadającej
potrzebom i zainteresowaniom młodego pokolenia Polonii oraz Polaków.
10. Promowanie dorobku artystycznego twórców polonijnych, wspieranie oraz
obejmowanie patronatem ich działalności.
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11. Inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz obrony dobrego imienia Polski,
Polonii i Polaków w państwach ich zamieszkania; rozwijanie kontaktów z
osobami polskiego pochodzenia lub Polakami pełniącymi waŜne funkcje
publiczne czy społeczne, które byłyby pomocne w działalności na rzecz tworzenia
przychylnego wizerunku Polski.
12. Wspieranie działalności gospodarczej Polonii oraz pomoc w nawiązywaniu
współpracy z polskimi podmiotami i instytucjami o charakterze gospodarczym;
współpraca w tej sferze z wydziałami ekonomicznymi, wydziałami promocji
handlu i inwestycji oraz partnerami miejscowymi (np. izbami handlowymi).
Działanie 9. Wspieranie oświaty polonijnej i promocji języka polskiego
Zadania:
1. Monitorowanie oraz ścisła współpraca z przedstawicielami społeczności polskich
w kwestii dostępu do nauki języka polskiego w systemie szkół publicznych oraz
inspirowanie i udzielanie pomocy we wprowadzaniu w róŜnych formach języka
polskiego do systemów oświatowych krajów zamieszkania Polonii i Polaków za
granicą.
2. Inicjowanie oraz wspieranie działań zmierzających do tworzenia katedr i
lektoratów języka polskiego na uniwersytetach miejscowych.
3. Ścisła współpraca z polskimi podmiotami, organizacjami pozarządowymi,
fundacjami i innymi instytucjami wspierającymi naukę języka polskiego,
szkolnictwo polonijne oraz programy stypendialne dla młodych Polaków lub osób
polskiego pochodzenia.
4. Wspieranie rozwoju szkolnictwa polonijnego w wymiarze organizacyjnym,
finansowym i merytorycznym oraz wszechstronna pomoc dla nauczycieli
delegowanych z Polski.
5. Działanie na rzecz poprawy poziomu i atrakcyjności nauczania języka polskiego i
historii Polski w szkołach i punktach nauczania dla Polonii i Polaków za granicą,
organizowanie warsztatów, konferencji metodycznych oraz propagowanie
najnowszych osiągnięć metodycznych, wypracowanych przez wiodące ośrodki
akademickie w kraju.
6. Wspieranie rozwoju sieci szkółek polonijnych i ich oferty programowej w
uzupełnieniu do oferty nauki języka polskiego w szkolnictwie publicznym.
Działanie 10. Media polonijne i polskie
Zadania:
1. DąŜenie do zagwarantowania dostępu społeczności polskich do środków masowego
przekazu – zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz umów
międzynarodowych.
2. Pomoc w tworzeniu przez środowiska polskie za granicą jak najbardziej
profesjonalnych środków masowego przekazu.
3. Działania na rzecz zwiększenia zakresu retransmisji programów radiowych
i telewizyjnych z Polski do ośrodków polonijnych.
19

4. Monitorowanie zakresu nadawania oraz odbioru TV POLONIA, a takŜe wspieranie
jej promocji w krajach, w których jej sygnał jest dostępny.
5. Wykorzystywanie mediów polonijnych jako środka przekazu aktualnej informacji
o Polsce, jej historii i geografii, kreowanie nowoczesnego wizerunku Polski, a
takŜe propagowanie wśród Polonii polskości i języka polskiego.
Działanie 11. Promocja gospodarcza (dotyczy krajów, w których nie funkcjonuje
placówka zagraniczna Ministra Gospodarki)
Zadania:
1. Wspieranie działalności gospodarczej Polonii oraz pomoc w nawiązywaniu
współpracy z polskimi podmiotami i instytucjami o charakterze gospodarczym;
współpraca w tej sferze z wydziałami promocji handlu i inwestycji.
2. Wspieranie instytucjonalnych form integrowania polonijnych środowisk
biznesowych, udzielanie pomocy merytorycznej w tworzeniu polonijnych izb
biznesowych, a takŜe inicjowanie i współorganizowanie wyjazdów studyjnych
przedstawicieli polonijnego biznesu do Polski.
3. Podejmowanie działań na rzecz wychodzenia przedstawicieli polonijnego biznesu
ze swoją ofertą towarów importowanych z Polski poza rynki etniczne.
4. Działania na rzecz większego zaangaŜowania biznesu polonijnego w
bezpośrednie inwestowanie w Polsce, w tym organizowanie konferencji
dotyczących moŜliwości inwestowania w Polsce dla przedsiębiorców
polonijnych, zachęcanie instytucji miejscowych do współorganizowania tego typu
seminariów z partnerami polonijnymi.
5. Rozwijanie poradnictwa i informacji o sytuacji gospodarczej i finansowej Polski,
pod kątem potrzeb i zainteresowań Polonii, a takŜe o nowych przepisach
polskiego prawa gospodarczego, celnego, finansowego.
6. Zabieganie o przychylność i lobbing osobistości polskiego pochodzenia, które z
racji zajmowanej w kraju osiedlenia pozycji mogą mieć wpływ na decyzje
gospodarcze, na rzecz projektów korzystnych dla Polski.
Działanie 12. Miejsca pamięci narodowej
Zadania:
1. Monitorowanie
przestrzegania
umów
dwustronnych
i
standardów
międzynarodowych w zakresie ochrony miejsc pamięci oraz sprawowanie opieki
nad polskimi miejscami pamięci narodowej.
2. Wspieranie działań zmierzających do propagowania i pogłębiania wiedzy o historii
Polski i związanych z nią miejscach pamięci narodowej oraz zabytkach kultury
polskiej na terenach państw urzędowania.
3. Zapewnianie respektowania prawa osób pochodzenia polskiego i obywateli
RP do swobodnego dostępu do polskich miejsc pamięci narodowej i spoczynku
znajdujących się na terenie państw urzędowania.
4. Współpraca ze środowiskami polonijnymi w zakresie ewidencjonowania miejsc
pamięci narodowej.
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Działanie 13. Praca analityczno-informacyjna
Zadania:
1. Stałe monitorowanie aktualnej sytuacji społecznej, gospodarczej, kulturalnej i
politycznej osób naleŜących do mniejszości polskiej i Polonii, ich potrzeb i
aspiracji, tworzenie aktualizowanego zasobu informacji, ze szczególnym
uwzględnieniem mapy potrzeb poszczególnych środowisk polonijnych.
2. Opracowywanie analitycznych materiałów nt. sytuacji Polonii i Polaków w kraju
urzędowania, z uwzględnieniem prognoz ich rozwoju oraz wniosków i propozycji
działań.
3. BieŜące informowanie Departamentu Konsularnego i Polonii o procesach
zachodzących w środowiskach polonijnych, o pozycji Polonii w kraju osiedlenia,
relacjach z władzami i administracją krajów osiedlenia, działaniach podejmowanych
na rzecz poprawy statusu Polonii, przedsięwzięciach o charakterze lobbystycznym
na rzecz Polski, formach promocji kultury, nauki i oświaty.
4. Prowadzenie i bieŜąca aktualizacja strony internetowej urzędów konsularnych,
z uwzględnieniem współpracy ze środowiskami polonijnymi.
2.4.3 NajwaŜniejsze zadania o charakterze regionalnym
Działanie 14. Wschód
Zadania:
1. Działania na rzecz wzmocnienia koordynującej roli placówek wobec instytucji
krajowych zaangaŜowanych w pomoc Polakom na Wschodzie.
2. DąŜenie do odchodzenia od modelu pomocy jako rozdawnictwa; podejmowanie
prób aktywizowania społeczności polskich i budzenia w nich inicjatywy w
dziedzinie społecznej, gospodarczej, kulturalnej.
3. Lansowanie wśród organizacji polskich i polonijnych demokratycznych reguł
działalności i funkcjonowania struktur organizacyjnych.
4. Doskonalenie form współpracy z nauczycielami delegowanymi z RP do pracy
na Wschodzie; zabieganie u władz miejscowych o zapewnienie im optymalnych
warunków pracy.
Działanie 15. Państwa UE
Zadania:
1. WdraŜanie zapisów Dyrektywy Rady Europy UE z dnia 25 lipca 1977 roku w
sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących (77/486/EWG – art. 3
dyrektywy nakazuje umoŜliwienie w obcych systemach edukacji nauczania
języka ojczystego i kultury kraju pochodzenia dzieciom pracowników
migrujących); pomoc merytoryczna przy organizowaniu dodatkowych punktów
konsultacyjnych nauczania przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznokonsularnych oraz szkół polskich i ich filii.
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2. Współpraca z zorganizowanymi środowiskami Polonii na rzecz wspierania nowo
przybywających do UE migrantów (informacja, rozwiązywanie sytuacji
krytycznych, udzielanie doraźnej pomocy).
3. Rozwijanie kontaktów z nowo powstałymi organizacjami polskiej migracji
zarobkowej oraz wspieranie i podejmowanie prób integracji tego środowiska, a
takŜe jego integracji ze środowiskiem tzw. „starej emigracji” w państwach UE;
intensyfikacja kontaktów z Polskimi Misjami Katolickimi jako jednymi z
głównych ośrodków wspomagających nowych przybyszów z Polski.
4. Merytoryczne, organizacyjne i finansowe wspieranie nowo powstałych struktur
organizacyjnych najnowszej emigracji.
Działanie 16. Ameryka Północna
Zadania:
1. Współpraca z Kongresem Polonii Amerykańskiej, Kongresem Polonii
Kanadyjskiej oraz innymi organizacjami polonijnymi w celu podniesienia rangi i
znaczenia Polonii w Ŝyciu politycznym, społecznym, gospodarczym, naukowym,
naukowo-technicznym i kulturalnym.
2. Współpraca z instytucjami krajowymi oraz organizacjami polonijnymi
zaangaŜowanymi w stworzenie stałej płaszczyzny wymiany opinii oraz
współdziałania rządu polskiego z Polonią amerykańską (tzw. konsultacje
rządowo-polonijne).
3. We współpracy z Polonią inicjowanie nowych oraz wspieranie istniejących
Programów oraz Katedr Studiów Polskich na amerykańskich i kanadyjskich
uniwersytetach. AngaŜowanie oraz inspirowanie licznych organizacji polonijnych
w tworzenie polskich centrów w amerykańskich i kanadyjskich ośrodkach
uniwersyteckich;
4. Inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz obrony dobrego imienia Polski i
Polaków w USA i Kanadzie, współpraca w tej sferze z organizacjami
polonijnymi, prasą polonijną i amerykańską oraz ośrodkami uniwersyteckimi.
5. Aktywny udział w dialogu polsko-Ŝydowskim oraz wspieranie inicjatyw
promujących dialog kulturowy oraz historię śydów polskich.
6. Działania na rzecz zabezpieczenia archiwów polskich oraz poloników; pomoc
w nawiązywaniu współpracy i wymiany archiwistów.
7. Wspieranie współpracy pomiędzy polskimi i amerykańskimi oraz kanadyjskimi
ośrodkami akademickimi, zachęcanie uczelni do tworzenia lub otwierania
anglojęzycznych programów-studiów na polskich uczelniach.
8. Inspirowanie nowych form działalności kulturalno-polonijnej, odpowiadającej
potrzebom i oczekiwaniom młodego pokolenia Polonii oraz Polaków
zamieszkujących USA i Kanadę oraz umacniającej zainteresowanie Polską w
młodym pokoleniu Amerykanów i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia.
9. Wspieranie Polonii oraz współpraca z organizacjami polonijnymi w dąŜeniu
do uregulowania statusu obywateli polskich przebywających w USA i
ubiegających się o prawo stałego pobytu.
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10. Współpraca z KPA, KPK oraz innymi organizacjami polonijnymi w zakresie
starań o włączenie Polski do grona krajów objętych ruchem bezwizowym.
Działanie 17. Ameryka Łacińska
Zadania:
1. Działania na rzecz szerszej prezentacji współczesnej kultury polskiej wśród
Polonii południowoamerykańskiej.
2. Krzewienie języka polskiego oraz wiedzy z zakresu historii Polski. Współpraca
z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz
wypracowania trwałych form kontaktu Polonii ze współczesną polszczyzną.
Zwiększenie dostępu uczniów do wykwalifikowanych nauczycieli z Polski.
Pomoc w wyposaŜaniu w podręczniki i pomoce dydaktyczne.
3. Popularyzacja wśród Polonii aktualnej wiedzy o Polsce, prezentacja realiów
Polski – członka UE.
4. Wykorzystywanie potencjału Polonii do popularyzacji literatury polskiej, w tym
równieŜ do wykonywania tłumaczeń oraz popieranie ruchu wydawniczego w tym
zakresie.
5. Sprawowanie pieczy nad miejscami pamięci narodowej, zapobieganie, w miarę
posiadanych moŜliwości, niszczeniu polskich i polonijnych księgozbiorów,
archiwaliów oraz materialnych pamiątek Polonii.
6. Organizacyjna,
finansowa
oraz
merytoryczna
pomoc
polonijnym
stowarzyszeniom, w tym na etapie konsolidacji - równieŜ nowopowstałym.

Planowane zadania w podziale na poszczególne państwa oraz działania MSZ
i placówek w ramach współpracy z organizacjami polonijnymi opisuje
szczegółowo załącznik 1.
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2.4.4 Terminy realizacji

Działania

Termin realizacji

Zadania długofalowe realizowane przez MSZ
Działanie 1. Koordynacja polityki polonijnej
Zadania ciągłe
Działanie 2. Analizowanie i informowanie o
sytuacji Polonii i Polaków za granicą
Działanie 3. Ochrona praw mniejszości
Działanie 4. Promocja Polonii i Polski
Działanie 5. Ochrona dziedzictwa narodowego
Działanie 6. Wspieranie organizacji diaspory
Zadania realizowane przez placówki
Działanie 7. Ochrona interesów Polonii i Polaków Zadania ciągłe
za granicą
Działanie 8. Wspieranie i promocja kultury polskiej
za granicą
Działanie 9. Wspieranie oświaty polonijnej i
promocji języka polskiego
Działanie 10. Media polonijne i polskie
Działanie 11. Promocja gospodarcza
Działanie 12. Miejsca pamięci narodowej
Działanie 13. Praca analityczno-informacyjna
NajwaŜniejsze zadania długofalowe o charakterze regionalnym
Działanie 14. Wschód
Działanie 15. Państwa UE
Działanie 16. Ameryka Północna
Działanie 17. Ameryka Łacińska

Zadania ciągłe
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2.5 Ministerstwo Edukacji Narodowej
Działania Ministerstwa w ramach programu mają zapewnić dostęp Polonii i osób
polskiego pochodzenia do polskojęzycznych szkół oraz poprawić konkurencyjność
tych szkół w krajach zamieszkania Polonii.
Bardzo waŜna jest współpraca MEN w dziedzinie oświaty z organizacjami
pozarządowymi i ośrodkami naukowymi zajmującymi się badaniem stanu oświaty
polonijnej w świecie oraz wykorzystywanie wyników badań do prac nad poprawą
jakości opieki rządu RP nad oświatą polonijną.
Ideą niniejszego Programu jest objęcie opieką Państwa Polskiego w szerszym
zakresie oświaty polskiej za granicą, takŜe tej nienaleŜącej do polskiego systemu
edukacyjnego. Dla pełnej realizacji tych zadań konieczne będą zmiany ustawowe,
których przygotowanie naleŜeć będzie takŜe do zadań MEN.
MEN prowadzi działania w ramach kierunku 2. punkt 1-8, a takŜe bierze udział w
programie ,,BliŜej pracy bliŜej Polski’’ opracowanym przez MSZ.

2.5.1 Szczegółowy plan działań na lata 2007-2009
Działanie 1. Wspieranie szkolnictwa polskojęzycznego funkcjonującego w
obcych systemach edukacji
Zadania:
1. Systematyczne monitorowanie funkcjonowania szkół polskojęzycznych i ich
potrzeb.
2. Kierowanie nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych
(głównie na Wschodzie).
3. Organizowanie kursów podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli języka
polskiego z zagranicy; w tym kursów on-line.
4. Przygotowywanie programów nauczania dla szkół z polskim językiem
wykładowym we współpracy z nauczycielami pracującymi w w/w szkołach.
5. Przygotowywanie i organizacja posiedzeń dwustronnych komisji ds. programów
nauczania języka polskiego dla mniejszości polskiej na Białorusi, Łotwie,
Ukrainie i w Kazachstanie (komisje polsko-białoruska, polsko-łotewska, polskoukraińska i polsko-kazachstańska).
6. Dofinansowanie tłumaczeń podręczników na język polski.
7. Stworzenie wykazu stron internetowych szkół polonijnych, wspieranie ich
rozwoju poprzez organizację konkursów na najlepsze strony.
8. Zaopatrywanie placówek edukacyjnych w podręczniki i pomoce dydaktyczne,
wspieranie organizacji i wyposaŜanie bibliotek przy ośrodkach oświaty polskiej i
polonijnej za granicą.
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9. Wspieranie organizowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy polonijnej
w Polsce.
10. Wspieranie organizowania wymiany dzieci i młodzieŜy Polska – kraj
zamieszkania.
11. We współpracy z MKiDN wspieranie kół zainteresowań, zespołów artystycznych.
12. Wspieranie animowania działań kulturalnych przez nauczycieli delegowanych do
pracy za granicą.
13. Opiniowanie celowości dofinansowania remontów budynków szkolnych oraz
budowy nowych pomieszczeń.

Działanie 2. Wspieranie finansowe i merytoryczne szkół sobotnich
Zadania:
1. Opracowanie zasad wynagrodzenia i nagradzania nauczycieli.
2. Koordynacja i opiniowanie pomocy finansowej organizacjom polonijnym
prowadzącym społeczną oświatę polską.
3. Koordynacja i opiniowanie wsparcia finansowego działalności społecznych szkół
i przedszkoli sobotnich.
4. Kierowanie nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych.
5. Organizowanie kursów podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli języka
polskiego z zagranicy; w tym kursów on-line.
6. Zaopatrywanie placówek nauczania języka polskiego w podręczniki i pomoce
dydaktyczne.
7. Przygotowywanie programów nauczania dla szkół sobotnich z udziałem
nauczycieli z zagranicy.
8. Opracowanie kursów języka polskiego na wszystkich etapach kształcenia przez
Internet (we współpracy z MNiSW) oraz w programie TV Polonia (we
współpracy z TVP).
9. Wspieranie organizacji letniego wypoczynku w Polsce dla dzieci i młodzieŜy
polonijnej.
10. Stworzenie i aktualizowanie – we współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych – wykazu społecznych szkół sobotnich w poszczególnych krajach.
11. Systematyczne monitorowanie, we współpracy z MSZ, funkcjonowania szkół
sobotnich i bazy dydaktycznej tych placówek.
Działanie 3. Organizowanie kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą, w tym dzieci pracowników polskich placówek
dyplomatycznych i instytucji europejskich
Zadania:
1. Otwieranie filii szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich
placówkach dyplomatycznych i konsularnych dla dzieci obywateli RP w
państwach UE w miarę potrzeb zgłaszanych przez Konsulaty RP.
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2. Nadzór nad filiami szkół i szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz ich
finansowanie.
3. Delegowanie nauczycieli do pracy w sekcjach polskich w międzynarodowych
szkołach we Francji i w Szkołach Europejskich.
Działanie 4. Zapewnienie najnowszej emigracji warunków do nauki języka
polskiego poprzez tworzenie róŜnego rodzaju form nauczania
Zadania:
1. Opracowanie programów i podręczników do nauki języka polskiego jako
ojczystego dla dzieci na róŜnych etapach kształcenia, a takŜe do historii i
geografii Polski.
2. Podjęcie rozmów z partnerami zagranicznymi w sprawie nauczania języka
polskiego w ramach obcych systemów edukacji.
3. Przygotowanie kampanii informacyjnej, dotyczącej moŜliwości występowania
obywateli polskich do właściwych władz w kraju pobytu w sprawie organizacji
nauki języka polskiego oraz przygotowanie zasad przyjmowania dzieci do szkół
w Polsce po powrocie z zagranicy.
4. WyposaŜenie szkół w podręczniki i pomoce dydaktyczne, polskojęzyczne
oprogramowanie edukacyjne, słowniki i encyklopedie multimedialne, płyty DVD
itp.
5. Opracowanie internetowych kursów języka polskiego na wszystkich poziomach
zaawansowania jego znajomości (realizacja zadania we współpracy z MNiSW,
resortem wiodącym jest MNiSW).
6. Stworzenie systemu wspomagania nauczania języka polskiego w obcych
systemach edukacji, współfinansowanego przez budŜet państwa polskiego.
7. Stworzenie, we współpracy z MSZ, bazy danych placówek edukacyjnych
oraz informowanie obywateli RP wyjeŜdŜających na dłuŜszy okres za granicę o
tym, czy w miejscowości, do której jadą, ich dzieci będą mogły kontynuować
naukę (realizacja zadania we współpracy z MSZ).
Działanie 5. Stworzenie strategii inwestycyjnej w zakresie wspierania polskiej
oświaty na świecie
Zadania:
1. Stworzenie we współpracy z MSZ strategii inwestycyjnej w zakresie wspierania
szkół z polskim językiem wykładowym w obcych systemach edukacji.
2. Stworzenie strategii inwestycyjnej w zakresie wspierania szkół sobotnich
działających przy organizacjach polonijnych.
3. Stworzenie strategii wspierania szkół przy polskich placówkach
dyplomatycznych i konsularnych oraz sekcji polskich w szkołach Europy
Zachodniej.
4. Stworzenie strategii utworzenia przy szkołach przy ambasadach ośrodków
wspierania metodycznego oświaty polskiej za granicą.
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5. Utworzenie biura ds. Polonii o kompetencjach koordynacyjnych w strukturze
organizacyjnej MEN.
6. Powołanie Zespołu ds. oświaty i nauczania języka polskiego za granicą
podległego Wiceministrowi.
7. Udostępnienie nauczycielom i uczniom szkół polonijnych zasobów edukacyjnych
znajdujących się na portalu SCHOLARIS, z uwzględnieniem potrzeb uczniów i
placówek oświaty polskojęzycznej z zagranicy, poprzez wyodrębnienie zasobów
edukacyjnych przeznaczonych dla tej grupy uŜytkowników.
2.5.2 Plan działań na okres 2010-2012
W latach 2010-2012 kontynuowane będą działania zawarte w niniejszym Programie,
jednocześnie nastąpi ewaluacja działań przeprowadzonych w okresie 2007-2009.
Po przeanalizowaniu wykonanych działań i wyszczególnieniu powstałych potrzeb
oświaty polonijnej moŜe pojawić się potrzeba utworzenia planu działań na kolejne
lata.
W ramach kontynuacji działań szczegółowych z lat 2007-2009 powinno mieć
miejsce:
Działanie 1.
Funkcjonowanie róŜnego rodzaju form nauczania języka polskiego dla najnowszej
emigracji w kraju czasowego zamieszkania.
Działanie 2.
Ocena celowości wprowadzenia matury z języka polskiego i historii Polski dla
obywateli RP mieszkających za granicą.
Działanie 3.
Ocena celowości powołania polskiej szkoły on-line za granicą.
Działanie 4.
Ocena systemu koordynacji działań oświatowych MEN za granicą.
Działanie 5.
Systematyczne wspieranie przez rząd RP oświaty polskojęzycznej w obcych
systemach edukacji.
Działanie 6.
Nadzór nad realizacją strategii inwestycyjnej w zakresie wspierania społecznych
szkół sobotnich.
Działanie 7.
Systematyczne wspieranie merytoryczne społecznych szkół sobotnich w miarę
zapotrzebowania w pomoce dydaktyczne, itd.
Działanie 8.
Monitoring realizacji strategii inwestycyjnej w zakresie wspierania polskiej oświaty
na świecie opracowanej w latach 2007-2009.
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2.5.3 Terminy realizacji
Działanie

Zadanie

Termin
realizacji

Działanie 1

1. Systematyczne
monitorowanie Zadanie ciągłe
funkcjonowania szkół polskojęzycznych i ich
potrzeb
2. Kierowanie nauczycieli do pracy za granicą Zadanie ciągłe
w szkołach polskojęzycznych
3. Organizowanie
kursów
podnoszenia Zadanie ciągłe
kwalifikacji zawodowych nauczycieli języka
polskiego z zagranicy; w tym kursów on-line
4. Przygotowywanie programów nauczania dla Zadanie ciągłe
szkół z polskim językiem we współpracy z
nauczycielami pracującymi w w/w szkołach
5. Wymiana i upowszechnianie informacji, Zadanie ciągłe
dotyczących systemu egzaminów z języka
polskiego jako obcego
6. Dofinansowanie tłumaczeń podręczników na Zadanie ciągłe
język polski
7. Stworzenie wykazu stron internetowych Zadanie ciągłe
polskich szkół
Co roku
Konkurs na najlepsze strony
8. Zaopatrywanie placówek edukacyjnych Zadanie ciągłe
w podręczniki i pomoce dydaktyczne
9. Wspieranie
organizowania
wypoczynku dla dzieci i
polonijnej w Polsce

letniego Zadanie ciągłe
młodzieŜy

10. Wspieranie organizowania i wspieranie Zadanie ciągłe
wymiany dzieci i młodzieŜy Polska – kraj
zamieszkania
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11. Wspieranie kół zainteresowań, zespołów Zadanie ciągłe
artystycznych
12. Wspieranie animowania działań kulturalnych Zadanie ciągłe
przez nauczycieli delegowanych do pracy za
granicą
13. Opiniowanie celowości dofinansowania Zadanie ciągłe
budynków szkolnych, budowy nowych
pomieszczeń

Działanie 2.

1.

Opracowanie zasad wynagrodzenia
nagradzania nauczycieli.

2.

Koordynacja i opiniowanie finansowania Zadanie ciągłe
organizacji polonijnych prowadzących
społeczną oświatę polską

3.

Koordynacja i opiniowanie wsparcia Zadanie ciągłe
finansowego działalności społecznych szkół
i przedszkoli sobotnich

4.

Kierowanie nauczycieli do pracy za granicą Zadanie ciągłe
w środowiskach polonijnych

5.

Organizowanie
kursów
podnoszenia Zadanie ciągłe
kwalifikacji
zawodowych
nauczycieli
języka polskiego z zagranicy, w tym kursów
on-line

6.

Zaopatrywanie placówek nauczania języka Zadanie ciągłe
polskiego w podręczniki i pomoce
dydaktyczne

7.

Przygotowywanie programów nauczania dla 2008
szkół sobotnich z udziałem nauczycieli z
zagranicy
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i XII. 2008

8.

Opracowanie kursów języka polskiego XII. 2008
na wszystkich etapach kształcenia przez
Internet (we współpracy z MNiSW) oraz w
programie TV Polonia (we współpracy z
TVP)

9.

Wspieranie
organizacji
letniego Zadanie ciągłe
wypoczynku dla dzieci polonijnych i
młodzieŜy w Polsce

10. Stworzenie i aktualizowanie – we VI. 2008
współpracy
z Ministerstwem
Spraw
Zadanie ciągłe
Zagranicznych – wykazu społecznych
szkół sobotnich w poszczególnych krajach
11. Monitorowanie funkcjonowania
sobotnich i bazy dydaktycznej
placówek
Działanie 3

szkół Zadanie ciągłe
tych

1. Otwieranie filii szkół i szkolnych punktów Zadanie ciągłe
konsultacyjnych przy polskich placówkach
dyplomatycznych i konsularnych dla dzieci
obywateli RP w państwach UE w miarę
potrzeb zgłaszanych przez Konsulaty RP
2. Nadzór nad filiami szkół i szkolnymi Zadanie ciągłe
punktami konsultacyjnymi oraz ich
finansowanie
3. Delegowanie nauczycieli do pracy w Zadanie ciągłe
sekcjach polskich w międzynarodowych
szkołach we Francji i w Szkołach
Europejskich

Działanie 4

1. Opracowanie programów i podręczników IX. 2008
do nauki języka polskiego jako ojczystego
2. Podjęcie
rozmów
z
partnerami 2008
zagranicznymi w sprawie nauczania języka
polskiego w ramach obcych systemów
edukacji
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3. Przygotowanie kampanii informacyjnej, VI. 2008
dotyczącej moŜliwości występowania
do właściwych władz w kraju pobytu w
sprawie organizacji nauki języka polskiego
oraz przygotowanie zasad przyjmowania
dzieci do szkół w Polsce po powrocie z
zagranicy
4. WyposaŜenie szkół
pomoce dydaktyczne

w

podręczniki

i Zadanie ciągłe

5. Opracowanie internetowych kursów języka XII. 2008
polskiego na wszystkich poziomach
zaawansowania jego znajomości (realizacja
zadania we współpracy z MNiSW,
resortem wiodącym jest MNiSW)

6. Stworzenie
systemu
wspomagania XII. 2008
nauczania języka polskiego w obcych
systemach edukacji, współfinansowanego
przez budŜet państwa polskiego
7. Udostępnienie na portalu SCHOLARIS
wyodrębnionej części dla uczniów i
placówek edukacyjnych za granicą
Działanie 5.

1. Stworzenie, we współpracy z MSZ, IX. 2008
strategii
inwestycyjnej
w
zakresie
wspierania szkół z polskim językiem
wykładowym w obcych systemach
edukacji
2. Stworzenie strategii wspierania szkół VI. 2008
sobotnich działających przy organizacjach
polonijnych
3. Stworzenie strategii inwestycyjnej w III. 2008
zakresie wspierania szkół przy polskich
placówkach
dyplomatycznych
i
konsularnych oraz sekcji polskich w
szkołach Europy Zachodniej
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4. Utworzenie placówek, koordynujących 2008
działania MEN za granicą,
5. Utworzenie biura ds. polonii w strukturze
I. 2008
organizacyjnej MEN o kompetencjach
koordynacyjnych
6. Powołanie Zespołu ds. oświaty i nauczania
VI. 2008
języka polskiego za granicą podległego
Wiceministrowi
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2.6 Ministerstwo Gospodarki
Polacy mieszkający lub przebywający czasowo za granicą nie tylko są ambasadorami
obyczajów i kultury polskiej, ale równieŜ najlepszymi promotorami naszej
gospodarki w obszarze eksportu oraz zachęt do inwestowania w Polsce. W
środowiskach polonijnych zachodzą istotne zmiany w zakresie roli i znaczenia
Polonii i Polaków w poszczególnych krajach. Rośnie ich aktywność gospodarcza, w
tym szczególnie w niektórych krajach UE. Pogłębienie i wsparcie tej tendencji leŜy w
obopólnym interesie Polaków zarówno tych pozostających w kraju, jak i tych
zamieszkujących na stałe za granicą. Rozwój współpracy gospodarczej z Polonią to
szansa dla Polski w dąŜeniu do zwiększenia znaczenia polskiej gospodarki w świecie.
W działaniach Ministra Gospodarki i jego placówek zagranicznych, współpraca
gospodarcza z Polonią odgrywa od wielu lat duŜe znaczenie. W zaleŜności od
wielkości skupiska i potencjału przybiera ona róŜne formy. Najczęściej kontakty z
organizacjami i przedsiębiorcami polonijnymi stanowią punkt wyjścia do kontaktów
gospodarczych z partnerami na danym terenie. Wzmocnienie tej współpracy jest
naturalnym zadaniem Ministra Gospodarki i stanowi obszar zainteresowania
„Strategii promocji gospodarki polskiej” w jej głównych obszarach tj. wzroście
eksportu i sprzedaŜy na JRE oraz napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
W realizacji zadań MG w ramach Programu szczególna rola w promowaniu
kontaktów gospodarczych Polonii z macierzą przypadnie Wydziałom Promocji
Handlu i Inwestycji (WPHI). Powinny one stać się podstawowymi punktami
kontaktowymi dla współpracy gospodarczej z biznesowymi środowiskami
polonijnymi oraz Polakami podejmującymi działalność gospodarczą na obczyźnie.
Działania Ministerstwa Gospodarki obejmują zadania w ramach realizacji kierunku 7.
punkty 1-5.
2.6.1 Szczegółowy plan działań MG na lata 2007-2009
Współpraca gospodarcza z Polonią
Działanie 1. Analizowanie sytuacji i doradztwo
Zadania:
1. BieŜące konsultacje, wymiana doświadczeń.
2. Udzielanie informacji i porad, głównie z zakresu zakładania działalności
gospodarczej, spraw podatkowych oraz świadczeń emerytalnych.
3. Dystrybucja materiałów z zakresu promocji gospodarczej dla środowisk
polonijnych.
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4. Inicjowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w Polsce w celu
organizacji szkoleń dla Polonii i biznesu.
5. Udział Polonii w organizowanych przez WPHI seminariach i spotkaniach
szkoleniowych dla przedsiębiorców, takŜe z udziałem PAIIZ i POT.
6. Sympozja ze stowarzyszeniami polskich techników czy inŜynierów na tematy
techniczne i branŜowe.
7. AngaŜowanie kierownictwa WPHI i WE jako doradców zarządów polonijnych
izb czy stowarzyszeń.
8. Współpraca z lokalnymi ośrodkami naukowymi badającymi populację imigracji
zarobkowej, zlecanie badań i analiz.
Działanie 2. Wspieranie instytucji gospodarczych Diaspory i inicjowanie
powstawania nowych struktur
Zadania:
1. Systemowe wsparcie finansowe istniejących i nowych organizacji polonijnych
o charakterze gospodarczym.
2. Wspieranie lokalowe izb poprzez udostępnianie pomieszczeń na terenie WPHI i
WE.
3. Inicjowanie nowych struktur polonijnych, zawiązywanie stowarzyszeń
biznesowych z inicjatywy WEH/WPHI.
4. Prowadzenie i aktualizacja baz informacyjnych o firmach polonijnych i osobach
pochodzenia polskiego – przydatnych do promocji polskich interesów
gospodarczych.
5. Promowanie powstawania izb gospodarczych, propagowanie łączenia istniejących
polonijnych towarzystw i organizacji gospodarczych.
6. Podejmowanie działań rozpoznawczo-organizacyjnych w celu inicjowania
powstawania izb gospodarczych.
7. Inicjowanie powoływania konsulów honorowych w wybranych krajach w celu
reprezentowania interesów gospodarczych wobec Polonii.
Działanie 3. Udział w Ŝyciu organizacji polonijnych
Zadania:
1. Regularne uczestnictwo WPHI w spotkaniach gospodarczych organizacji
polonijnych.
2. Udział WPHI w Walnych Zgromadzeniach i spotkaniach z Zarządem izb.
3. UŜyczanie pomieszczeń WPHI na posiedzenia izb.
4. Delegowanie niektórych zadań WPHI, do obsługi przez izby polonijne,
finansowanych z funduszu promocji.
5. Powierzanie izbom zadań na rynkach, gdzie działają wyłącznie WE.
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Działanie 4. Targi i misje
Zadania:
1. Wspólne uczestnictwo w targach, uŜyczanie stoisk WPHI.
2. Promocja przedsiębiorstw polonijnych w czasie targów branŜowych.
3. Przyjmowanie misji handlowych.
4. Kojarzenie firm z Polski poszukujących moŜliwości eksportu z właściwymi
branŜowo firmami polonijnymi.
5. BieŜące kontakty z polskimi firmami usługowymi – szczególnie w państwach UE.
6. Organizowanie misji gospodarczych do Polski.
7. Rynek wschodni - organizowanie przez polskie instytucje na terenie wschodniej
Polski seminariów, spotkań biznesowych, warsztatów w ramach misji
finansowanych, studiów, studiów podyplomowych typu distance education za
pośrednictwem Internetu z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów,
przygotowania projektów współpracy, itp.
Działanie 5. Aktywność wydawnicza
Zadania:
1. Wydawanie wspólnie z izbami biuletynów gospodarczych adresowanych
do najwaŜniejszych instytucji handlowo-przemysłowych, kół biznesu.
2. Zamieszczanie artykułów o tematyce gospodarczej w innych polonijnych
wydawnictwach.
3. Informatory dla Polonii.
4. Wspieranie merytoryczne oraz finansowe wydawnictw o charakterze
gospodarczym adresowanych do Polonii i kół biznesu.
Działanie 6. Wyjazdy
Zadania:
1. Inicjowanie wyjazdów Polonii do miasta partnerskiego np. Mińsk – Łódź.
2. Współorganizowanie wyjazdów do Polski przedstawicieli polonijnych środowisk
biznesowych na doroczne spotkania Polonii w zakresie współpracy gospodarczej
z Macierzą.
3. RozwaŜenie częściowej refundacji kosztów przyjazdów na wydarzenia polonijne
w Polsce dla władz izb polonijnych czy stowarzyszeń gospodarczych.
Działanie 7. Wydarzenia o charakterze integracyjnym
Zadania:
1. Spotkania świąteczne i noworoczne dla biznesmenów związanych z Polską.
2. Konkursy, np. „Lider polskiego biznesu w Austrii”.
3. Nagrody i dyplomy za zasługi dla promocji Polski.
4. Przygotowywanie wniosków do instytucji w Polsce dot. nagród honorowych
dla przedstawicieli biznesowych środowisk polonijnych za wybitne osiągnięcia
we współpracy gospodarczej z Macierzą.
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Działanie 8. Program działań na rzecz zwiększenia opieki nad polską migracją
zarobkową „BliŜej pracy, bliŜej Polski”
Do momentu powstania w poszczególnych państwach specjalnych stanowisk ds.
migracji zarobkowej, kadrowo obsługiwanych przez MPiPS, w ramach zadań
związanych z realizacją Programu, WPHI realizują następujące zadania:
1. Identyfikowanie przypadków naruszania zasad traktatowych wobec polskich
pracowników najemnych i usługodawców oraz podejmowanie stosownych
interwencji we współpracy z Wydziałami Ekonomicznymi Ambasad i
Konsulatami RP.
2. Identyfikację barier i ograniczeń w dostępie polskich towarów i usług do rynku,
zwłaszcza kwestii związanych z zatrudnieniem polskich obywateli dla realizacji
kontraktów usługowych, a takŜe z zatrudnieniem polskich pracowników
najemnych
i usługodawców oraz podejmowanie stosownych interwencji we współpracy
z Wydziałami Ekonomicznymi Ambasad i Konsulatami RP.
3. Śledzenie zmian w ustawodawstwie regulującym zasady pobytu oraz
podejmowania działalności gospodarczej.
Inwestycje
Działanie 9. Organizacja seminariów dla inwestorów i misji gospodarczych
Zadania:
1. Konsultacje.
2. Udzielanie informacji i porad.
3. Dystrybucja materiałów z zakresu dostępnych zachęt inwestycyjnych.
4. Prezentacja ofert inwestycyjnych samorządów.
5. Misje gospodarcze z ofertami inwestycyjnymi regionów.
Działanie 10. Wsparcie instytucjonalne
Zadania:
1. Organizacja Kongresu Gospodarczego Polonii Świata.
2. Uruchomienie i rozwijanie Centrum Biznesu Polonijnego.
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2.6.2 Terminy realizacji
Działanie

Termin
realizacji

Lp.
Współpraca gospodarcza z Polonią
1.

Określenie zadań w zakresie współpracy z Polonią przez Do końca roku
MG dla WE oraz przedłoŜenie propozycji do akceptacji 2007
MSZ (zadania staną się częścią statutowej działalności
WE, odzwierciedlone w rocznych sprawozdaniach
z działalności placówek).

2.

Usystematyzowanie i określenie nowych zadań dla WPHI
w sferze zintensyfikowania współpracy z polonijnymi
środowiskami biznesowymi w krajach urzędowania.
Sporządzenie listy waŜniejszych wydarzeń o charakterze
gospodarczym, targów polonijnych z podziałem na kraje.
Wzmocnienie kadrowe WPHI

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Do końca roku
2007
Do końca roku
2007
Począwszy od
2008 r.
Do końca
2007r.
Do końca roku
2007
Praca
ciągła/cykl
roczny

Wypracowanie sposobu finansowania izb, organizacji
polonijnych za granicą.
Przygotowanie Raportu na temat współpracy WPHI
z Polonią.
Stworzenie oraz/lub aktualizacja istniejących "banków
informacji" o firmach polonijnych i osobach pochodzenia
polskiego, legitymujących się znacznymi osiągnięciami
gospodarczymi.
Identyfikacja moŜliwości sfinansowania i warunków Do końca
udziału inteligencji polonijnej w szkoleniach, studiach 2007r.
typu MBA, programach stypendialnych.

Identyfikacja moŜliwości sfinansowania działań na rzecz Do końca 2007
Polaków na Wschodzie w ramach programów współpracy r.
transgranicznej w rejonach przygranicznych: Białoruś,
Litwa, Ukraina.

Inwestycje
1.

2.

Intensyfikacja działań informacyjnych o
i korzyściach z inwestowania w Polsce
przełamania niekorzystnych stereotypów.
Misje gospodarcze.
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zachętach Praca ciągła
w celu
Praca ciągła

3.
4.
5.
6.
7.

Wzmocnienie Centrów Obsługi Inwestorów.
Opracowanie kodeksu dobrych praktyk w postępowaniu
z potencjalnym inwestorem.
Baza danych nt. potencjalnych partnerów gospodarczych.
Organizacja Kongresu Gospodarczego Polonii Świata.
Prowadzenie Centrum Biznesu Polonijnego.
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Praca ciągła
Koniec 2007 r.
Praca ciągła
co roku
Praca ciągła

2.7 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Działania MKiDN powinny skupić się przede wszystkim na realizacji tych celów
strategicznych niniejszego programu, które odnoszą się do budowania pozytywnego
wizerunku Polski i polskiej kultury w świecie, wspierania środowisk polskich i
polonijnych i tworzenia dobrego klimatu dla umacniania ich więzi z kulturą ojczystą
oraz ochrona polskiego dziedzictwa za granicą.
Działania te powinny odnosić się zwłaszcza do celów szczegółowych Kierunku 3.
2.7.1 Szczegółowy plan działań na lata 2007-2009
Działanie 1. Stwarzanie Polonii i Polakom za granicą warunków do jak
najszerszego dostępu do dóbr kultury polskiej
Zadania:
1. Kontynuowanie programu stypendialnego Gaude Polonia skierowanego do
środowisk twórczych z krajów Europy Środkowo – Wschodniej, głównie z
Białorusi i Ukrainy, w tym takŜe osób polskiego pochodzenia. Stypendium ma
pozwolić na poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu
twórczego pod opieką polskich twórców oraz instytucji w największych i
najwaŜniejszych ośrodkach kultury polskiej.
2. Kontynuowanie i rozszerzenie przez Instytut Adama Mickiewicza programu
„BliŜej pracy, bliŜej Polski” polegającego na zapewnieniu stałego i regularnego
dostępu do polskiej prasy i literatury osobom zajmującym się promocją polskiej
kultury za granicą.
Działanie 2. Budzenie i podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej,
w szczególności rozwijanie aktywności młodego pokolenia
Zadania:
1. Koordynacja programu stypendialnego „Młoda Polska”. Program jest skierowany
do osób o obywatelstwie polskim – młodych artystów do 35 roku Ŝycia, którzy
wykazują się wybitnymi osiągnięciami w danej dziedzinie sztuki. Program ten ma
słuŜyć promocji młodych polskich artystów oraz współczesnej sztuki polskiej za
granicą.
2. Koordynacja programu Gaude Polonia. Program jest skierowany do środowisk
twórczych z krajów Europy Środkowo- Wschodniej, głównie Białorusi i Ukrainy,
w tym takŜe w duŜej mierze do osób o polskim pochodzeniu. Stypendium
przyznawane jest w drodze otwartego konkursu, jest półroczne i ma na celu
umoŜliwienie doskonalenia warsztatu pod okiem uznanych polskich twórców.
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Działanie 3. Promowanie polskiej kultury i języka za granicą
Zadania:
1. Organizowanie przez Instytut Adama Mickiewicza tzw. Sezonów Polskich w
róŜnych krajach. W najbliŜszym czasie będzie to Sezon Polski w Izraelu (20082009) i Sezon Polski w Wielkiej Brytanii (2009-2010).
2. Wspieranie przekładów literatury polskiej poprzez Program Translatorski
„©Poland”, w ramach którego Instytut KsiąŜki, będący instytucją wykonawczą
resortu, planuje w 2008 r. dofinansowanie około 120 pozycji ksiąŜkowych.
Program ma takŜe obejmować dwujęzyczne seminaria translatorskie oraz
przyznanie najlepszemu tłumaczowi przekładu literatury polskiej na angielską
nagrody Found in Translation.
3. Prowadzenie przez Instytut KsiąŜki programu dla tłumaczy literatury –
„Kolegium tłumaczy”. W roku 2008 program zostanie wsparty rozbudowaną
stroną internetową – www.kolegiumtlumaczy.pl zawierającą bazę danych
tłumaczy języka polskiego. Od 2004 r. Instytut Ksiązki przyznaje nagrodę
„Transatlantyk” dla najwybitniejszego popularyzatora literatury polskiej za
granicą.
4. W 2008 r. Instytut Ksiązki rozpocznie realizację nowego programu – „Sample
Translations ©Poland”, którego celem jest promocja literatury polskiej za granicą
poprzez zachęcenie tłumaczy do przedstawiania polskich ksiąŜek zagranicznym
wydawcom.
5. Instytut KsiąŜki w 2008 r. rozpocznie rozbudowę i udostępnianie juŜ istniejącej
biblioteki poloniców.
6. Instytut KsiąŜki prowadzi internetowy portal (www.instytutksiazki.pl) stanowiący
źródło informacji o literaturze polskiej i wydarzeniach ją promujących. Serwis
jest prowadzony w językach: polskim, angielskim i niemieckim. Do końca 2007 r.
oferta zostanie rozszerzona o wersję hiszpańską i francuską. Poprzez internet
rozsyłany jest teŜ newsletter.
7. Reprezentowanie Polski na najwaŜniejszych targach ksiąŜki (Wilno, Londyn,
Lipsk, ParyŜ, Bolonia, Los Angeles,, Lwów, Moskwa I, Moskwa II,, Frankfurt II).
Planuje się udział w targach w Pekinie i Barcelonie.
8. Udzielanie przez Instytut Adama Mickiewicza wsparcia finansowego dla Sceny
Polskiej Teatru Cieszyńskiego, w kwocie 60 tys. zł.
9. Tworzenie przez Instytut Adama Mickiewicza wraz z TV Polonia cyklu filmów
dokumentalnych „Dziękujemy za Solidarność”. Jesienią 2007 r. planowana jest
dalsza część tego projektu.
10. Uczestnictwo Instytutu Adama Mickiewicza w programie „BliŜej pracy, bliŜej
Polski”.
11. Współpraca z Cité Nationale de l`histoire de l`Immigration w celu
zorganizowania wystawy (w latach 2009-2010) na temat kolejnych fal polskiej
emigracji do Francji.
12. Prowadzenie przez Instytut Adama Mickiewicza portalu internetowego –
www.culture.pl, stanowiącego kompendium wiedzy o polskiej kulturze.
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Działanie 4. Badanie, archiwizowanie i restaurowanie polskich zabytków
architektury, sztuki i piśmiennictwa poza granicami kraju
Zadania:
1. Wykonywanie w porozumieniu z MSZ umów międzynarodowych, których stroną
jest RP, w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
2. Dokumentowanie poloników o szczególnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa
kulturowego.
3. Organizowanie i udzielanie pomocy w celu zabezpieczenia i konserwacji dóbr
kultury oraz upamiętnienia wybitnych osób lub zdarzeń historycznych
związanych z polskim dziedzictwem kulturowym za granicą.
4. Promowanie badań naukowych nad polskim dziedzictwem kulturowym za
granicą.
5. Informowanie i propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym za
granicą przez publikacje, wystawy i środki masowego przekazu,
6. Współdziałanie z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych w zakresie
ochrony i restytucji polskich zasobów archiwalnych za granicą.
7. Opieka i pomoc organizacjom oraz instytucjom polonijnym i emigracyjnym
prowadzącym działalność w zakresie nauki, kultury i ochrony polskiego
dziedzictwa kulturowego za granicą, wspieranie muzeów, bibliotek i archiwów.
8. Stworzenie specjalnego mechanizmu finansowania działań na rzecz polskich
placówek kulturalnych za granicą poprzez Programy Operacyjne i rozszerzenie
Programu zarządzanego przez Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą o Priorytet 3. – Ochrona dziedzictwa narodowego poza
granicami kraju.
9. Współpraca Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Biblioteki Narodowej
z instytucjami polonijnymi w celu katalogowania, mikrofilmowania oraz prac
konserwatorskich zbiorów placówek emigracyjnych, jak równieŜ organizowanie
wystaw, przygotowywanie katalogów i wydawnictw.
10. Współpraca w ramach Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek
Polskich na Zachodzie z polonijnymi ośrodkami kultury.
Działanie 5. Animowanie wydarzeń kulturalnych wśród polskiej diaspory
Zadania:
1. Utworzenie w wybranych kresowych zabytkach kultury miejsc kontaktu i wymian
młodzieŜy w atrakcyjnej formie przedstawiających polskie dziedzictwo na tych
terenach.
2. Animowanie i dofinansowanie działań kulturalnych i społecznych polskiej
diaspory.
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Działanie 6. Opieka nad miejscami pamięci narodowej za granicą
Zadania:
1. Sprawowanie opieki nad grobami polskimi w świecie przez Radę Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa.
2. Prowadzenie prac remontowych i konserwatorskich na cmentarzach w Adampolu,
Murnau i Dreźnie.
3. Zapewnienie opieki polskim zabytkom sepulkralnym na Wschodzie, w tym
głównie na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie i na Cmentarzu Łyczakowskim
we Lwowie.
4. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego na Wschodzie poprzez:
a. prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne i konserwatorskie:
- rejestracja i dokumentacja zabytków kultury polskiej,
- ewidencja obiektów zabytkowych,
- kwerendy archiwalne dotyczące aktywności Polaków na obszarach
Rosji,
b. współfinansowanie prac konserwatorskich i remontowo – budowlanych
w obiektach zabytkowych na terytorium Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i
Ukrainy.
c. wspieranie inicjatyw muzealnych,
d. prowadzenie specjalistycznych szkoleń i upowszechnianie wiedzy na
temat dziedzictwa poza granicami kraju.
2.7.2 Plan działań na okres 2010-2012
W okresie 2010-2012 nastąpi ewaluacja działań przeprowadzonych w okresie 20072009. Analiza rezultatów tych działań oraz powstałych potrzeb powinna zaowocować
stworzeniem szczegółowego planu działań na lata następne.
W ramach kontynuacji działań szczegółowych z lat 2007-2009 powinno mieć
miejsce:
Działanie 1.
1. Rozpoczęcie cyklu szkoleń i kursów dla pracowników bibliotek polonijnych w
ramach wyposaŜania polskich bibliotek i kącików bibliotecznych za granicą.
2. Uruchomienie w Bibliotece Narodowej newslettera (takŜe w językach obcych)
jako szybkiej informacji o krajowych nowościach wydawniczych.
Działanie 2.
Podtrzymywanie kontaktów z młodym pokoleniem Polonii i Polaków za granicą.
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Działanie 3
Współtworzenie, przy wiodącej roli MNiSW, internetowej szkoły języka polskiego
jako obcego i kultury polskiej (w wersjach: angielskiej, francuskiej, niemieckiej,
hiszpańskiej, portugalskiej, rosyjskiej).
Działanie 4
Kontynuowanie programu „Rejestracja zbiorów polskich za granicą”.
Działanie 5
Stworzenie ośrodka edukacyjnego dla przyszłych menadŜerów kultury.
Działanie 6.
1. Stworzenie bazy o zaniedbanych miejscach związanych z polskim dziedzictwem
kulturowym na świecie, która byłaby pomocna organizacjom polonijnym,
poszukującym obiektów do opieki lub postaci zasłuŜonych do upamiętnienia, a
takŜe pogłębienie współpracy ze środowiskami polonijnymi i emigracyjnymi w
dziedzinie opieki nad pamiątkami narodowymi.
2. Zapewnienie w ramach budŜetu resortu, środków na cele, które nie mogą być
realizowane w ramach Programów operacyjnych resortu, a które byłby
przeznaczone na realizację zadań obejmujących opiekę i zachowanie polskiego
dziedzictwa kulturowego.

2.7.3

Terminy realizacji

2.7.4
Działanie

Zadanie

Termin realizacji

1.

1. Kontynuowanie programu stypendialnego Zadania ciągłe
Gaude
Polonia
skierowanego
do
środowisk twórczych z krajów Europy
Środkowo – Wschodniej.
2. Kontynuowanie i rozszerzenie programu
„BliŜej pracy, bliŜej Polski” polegającego
na zapewnieniu stałego i regularnego
dostępu do polskiej prasy i literatury
osobom zajmującym się promocją
polskiej kultury za granicą
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2.

3.

1. Program stypendialny „Młoda Polska”

Zadanie ciągłe

2. Program stypendialny ,,Gaude Polonia’’

Zadanie ciągłe

1. Organizacja imprez z cyklu „Sezony Zadanie ciągłe
polskie”
2. Wspieranie przekładów literatury polskiej Zadanie ciągłe
poprzez
Program
Translatorski
„©Poland”,
3. Prowadzenie przez Instytut KsiąŜki Zadanie ciągłe
programu dla tłumaczy literatury –
„Kolegium tłumaczy”.
4. Programu – „Sample Translations Zadanie ciągłe
©Poland”, którego celem jest promocja
literatury polskiej za granicą
5. Rozbudowa i udostępnianie juŜ istniejącej Zadanie ciągłe
biblioteki poloniców.
6. Internetowy
(www.instytutksiazki.pl).
7. Uczestnictwo w targach ksiąŜki.

portal 2008
Zadanie ciągłe

8. Wsparcie finansowe dla Sceny Polskiej 2008
Teatru Cieszyńskiego.
9. Cykl
filmów
dokumentalnych Zadanie ciągłe
„Dziękujemy za Solidarność”.
10. Współpraca z Cite Nationale de l`historie Zadanie ciągłe
de l`Immigration w celu zorganizowania
wystawy (w latach 2009-2010) na temat
kolejnych fal polskiej emigracji do
Francji.
11. Portal internetowy
www.culture.pl - 2008
stanowiący kompendium wiedzy o
polskiej kulturze.
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4.

1. Wykonywanie, w porozumieniu z MSZ, Zadanie ciągłe
umów międzynarodowych, których stroną
jest RP, w zakresie ochrony polskiego
dziedzictwa kulturowego za granicą.
2. Dokumentowanie
poloników
o Zadanie ciągłe
szczególnym znaczeniu dla polskiego
dziedzictwa kulturalnego.
3. Organizowanie i udzielanie pomocy w Zadanie ciągłe
celu zabezpieczenia i konserwacji dóbr
kultury oraz upamiętnienia wybitnych
osób
lub
zdarzeń
historycznych
związanych z polskim dziedzictwem
kulturowym za granicą.
4. Promowanie badań naukowych nad Zadanie ciągłe
polskim dziedzictwem kulturowym za
granicą.
5. Informowanie i propagowanie wiedzy Zadanie ciągłe
o polskim dziedzictwie kulturowym za
granicą przez publikacje, wystawy i
środki masowego przekazu.
6. Współdziałanie z Naczelnym Dyrektorem Zadanie ciągłe
Archiwów Państwowych w zakresie
ochrony i restytucji polskich zasobów
archiwalnych za granicą.
7. Opieka i pomoc organizacjom i Zadanie ciągłe
instytucjom polonijnym i emigracyjnym
prowadzącym działalność w zakresie
nauki, kultury i ochrony polskiego
dziedzictwa kulturowego za granicą,
wspieranie muzeów, bibliotek i archiwów.
8. Stworzenie mechanizmu finansowania VI.2008
działań na rzecz polskich placówek
kulturalnych za granicą poprzez Programy
Operacyjne i rozszerzenie Programu
zarządzanego przez Departament do
Spraw
Polskiego
Dziedzictwa
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Kulturowego za Granicą o Priorytet 3 –
Ochrona dziedzictwa narodowego poza
granicami kraju.
9. Współpraca
Naczelnej
Dyrekcji Zadanie ciągłe
Archiwów Państwowych i Biblioteki
Narodowej z instytucjami polonijnymi w
celu katalogowania, mikrofilmowania
oraz prac konserwatorskich zbiorów
placówek emigracyjnych, jak równieŜ
organizowanie wystaw, przygotowywanie
katalogów i wydawnictw.
10. Współpraca w ramach Stałej Konferencji Zadanie ciągłe
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich
na Zachodzie z polonijnymi ośrodkami
kultury.
5.

1. Utworzenie w wybranych kresowych XII.2008
zabytkach kultury miejsc kontaktu i
wymian młodzieŜy w atrakcyjnej formie
przedstawiających polskie dziedzictwo na
tych terenach.
2. Animowanie i dofinansowywanie działań Zadanie ciągłe
kulturalnych polskiej diaspory.

6.

1. Sprawowanie opieki nad grobami Zadanie ciągłe
polskimi w świecie przez Radę Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa.
2. Prowadzenie
prac
remontowych Zadanie ciągłe
i konserwatorskich
na
cmentarzach
w Adampolu, Murnau i Dreźnie.
3. Zapewnienie opieki polskim zabytkom Zadanie ciągłe
sepulkralnym na Wschodzie, w tym
głównie na Cmentarzu Bernardyńskim w
Wilnie.
4. Ochrona
polskiego
kulturowego na Wschodzie.
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dziedzictwa Zadanie ciągłe

2.8 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
Działania MNiSW koncentrują się głównie na tworzeniu i realizacji polityki
stypendialnej, podtrzymywaniu istniejących i wspieraniu tworzenia nowych katedr i
lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich, a takŜe
zapewnieniu funkcjonowania państwowego systemu poświadczania znajomości
języka polskiego jako obcego. Realizując swoje zadania MNiSW przyczynia się do
wzmacniania potencjału intelektualnego Polaków za granicą, promocji Polski w
świecie oraz umoŜliwiania jak najszerszego dostępu do języka polskiego
Działania te odnoszą się zwłaszcza do celów szczegółowych Kierunku 1. punkt
4 zmierzających do podniesienia rangi i znaczenia Polonii i mniejszości polskiej za
granicą poprzez wzmacnianie potencjału intelektualnego oraz Kierunku 6. punkt 1 –
pomocy w odbudowie polskiej inteligencji.
MNiSW, w porozumieniu z innymi jednostkami, podejmie się równieŜ realizacji
zadania Kierunku 4 punkt 3 – utworzenia wortalu informującego o sprawach Polonii,
którego część przeznaczona będzie do prowadzenia zdalnej nauki języka polskiego.
Istotne jest równieŜ podjęcie działań zmierzających do realizacji Kierunku 3. punkt 3
- promowania polskiej kultury i języka za granicą.

2.8.1 Szczegółowy plan działań na lata 2007-2009
Działania podejmowane w ramach Kierunku 1 punkt 4 oraz Kierunku 6. punkt 1
Działanie 1. Przyznawanie stypendiów dla studentów pochodzenia polskiego
Zadania:
1. Analiza systemu przyznawania stypendiów.
2. Modyfikacja systemu przyznawania stypendiów z uwzględnieniem weryfikacji
kosztów stypendialnych oraz zmiany warunków demograficznych w
poszczególnych państwach.
3. Analiza i zapewnienie dostępu do informacji na temat moŜliwości i warunków
podejmowania studiów w Polsce przez osoby pochodzenia polskiego.
4. Przedstawienie projektów ewentualnych zmian w przepisach prawnych mających
na celu ich dostosowanie do obecnej sytuacji.
5. Analiza oraz ocena skuteczności formy pomocy, jaką są stypendia dla osób
studiujących
w kraju zamieszkania.
6. Dokonanie szacunków i ustalenie poziomu wydatkowania kwot na ten cel w
latach kolejnych.
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Działanie 2. Podtrzymywanie istniejących i wspieranie tworzenia nowych katedr
i lektoratów języka polskiego na uczelniach w państwach zamieszkania Polonii
Zadania:
1. Kierowanie do zagranicznych ośrodków akademickich odpowiednio
przygotowanej, fachowej kadry pracowników naukowych – specjalistów w
dziedzinie języka i literatury polskiej.
2. Organizacja i finansowanie szkoleń dla kandydatów na lektorów języka polskiego
w zagranicznych ośrodkach akademickich (przewidziane w budŜecie na rok 2007
wydatki to 2.100.000 zł).
3. Pomoc w wyposaŜaniu zagranicznych ośrodków akademickich w materiały
dydaktyczno-metodyczne (przewidziane w budŜecie na rok 2007 wydatki to
100.000,- zł).
4. Organizacja i finansowanie wakacyjnych kursów języka i kultury polskiej dla
polonijnych studentów uczestników lektoratów języka polskiego jako obcego
(przewidziane w budŜecie na rok 2007 wydatki to 2.500.000,- zł).
5. Analiza potrzeb i stworzenie planu oraz zakresu szkoleń dla pracowników
naukowych zagranicznych ośrodków akademickich uczących języka polskiego.
6. Analiza potrzeb w zakresie pomocy finansowej przeznaczonej na tworzenie
katedr i lektoratów języka polskiego przez zagraniczne ośrodki akademickie.
Działania podejmowane w ramach Kierunku 4 punkt 3 oraz Kierunku 3. punkt 3:
Działanie 3. Zainicjowanie i uruchomienie wortalu internetowego dla Polonii
w perspektywie lat 2008 – 2012.
Zadania:
1. Opracowanie części wortalu zajmującej się nauczaniem języka polskiego na
odległość.
2. Stworzenie projektu i analiza kosztów zakupu sprzętu, opracowania i
przygotowania materiałów oraz zatrudnienia nauczycieli do nauki języka
polskiego jako obcego, przygotowanie i faktyczne uruchomienie wortalu Język
Polski.
Harmonogram i realizacja działania jest uzaleŜniona od moŜliwości jego
sfinansowania.
Działanie 4. Utworzenie bazy danych absolwentów oraz stypendystów polskich
uczelni
w celu promowania Polski za granicą.
Zadania:
1. Wstępna analiza kosztów utworzenia bazy danych absolwentów oraz
stypendystów polskich uczelni.
2. Utworzenie bazy danych osób przebywających na stypendiach naukowych
w polskich szkołach wyŜszych oraz korzystających z programów stypendialnych
w celu utrzymywania z nimi kontaktu po ich powrocie do krajów zamieszkania.
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3. We współpracy z MSZ – organizowanie spotkań i zjazdów absolwentów oraz
stypendystów polskich uczelni, promowanie wśród nich osiągnięć polskich
naukowców.
Działanie 5. Utworzenie bazy danych ośrodków akademickich nauczania języka
polskiego i kultury polskiej na świecie.
Zadania:
1. Utworzenie w oparciu o dane dostarczone przez MSZ oraz placówki
dyplomatyczne bazy danych ośrodków akademickich zajmujących się
nauczaniem języka polskiego oraz kultury polskiej.
2. Opracowanie programu współpracy celem utrzymywania kontaktu z ośrodkami
figurującymi w bazie.
3. Dostarczanie informacji i materiałów dydaktycznych za pomocą wortalu
internetowego.
4. Współpraca z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
jako obcego – wymiana i upowszechnianie informacji, dotyczących systemu
egzaminów z języka polskiego jako obcego.
Działanie 6. Finansowanie państwowego systemu poświadczania znajomości
języka polskiego jako obcego cudzoziemcom i osobom polskiego pochodzenia na
stałe zamieszkałym za granicą.
Zadanie:
1. Analiza zapotrzebowania oraz dostosowanie systemu do rosnącego
zainteresowania uzyskaniem poświadczenia znajomości języka polskiego jako
obcego.
Działanie 7. Inspirowanie kontaktów ośrodków naukowych i naukowotechnicznych w Polsce z ośrodkami i pracownikami nauki polskiego pochodzenia
za granicą
Działanie kontynuowane.
Działanie 8. Promocja polskich osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych
w środowiskach polonijnych
Działanie kontynuowane.
Działanie 9. Promocja osiągnięć naukowców polskiego pochodzenia w kraju i za
granicą
Działanie kontynuowane.
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Działanie 10. Wspieranie inicjatyw otwierania filii polskich uczelni wyŜszych w
krajach zamieszkania Polaków
Zadania:
1. Analiza potrzeb oraz pomoc finansowa dla filii Uniwersytetu w Białymstoku w
Wilnie, w szczególności z przeznaczeniem na rozwój bazy lokalowej, kadry
naukowej oraz księgozbioru tej uczelni.
2.8.2 Plan działań na okres 2010-2012
W okresie 2010-2012 nastąpi ewaluacja działań przeprowadzonych w okresie 20072009. Analiza rezultatów tych działań oraz powstałych potrzeb powinna zaowocować
stworzeniem szczegółowego planu działań na lata następne.
W ramach kontynuacji działań szczegółowych z lat 2007-2009 powinno mieć
miejsce:
Działanie 1.
Na podstawie dokonanych szacunków i analiz rozwinięcie systemu stypendialnego
oraz dostosowanie go do obszarów, które zostaną uznane za strategiczne, zwłaszcza
w kontekście repatriacji oraz planu promocji Polski za granicą.
Działanie 2.
Uruchomienie systemu szkoleń dla pracowników naukowych wykładających język
polski w zagranicznych ośrodkach akademickich. Uruchomienie systemu pomocy dla
zagranicznych ośrodków akademickich w zakresie tworzenia i rozwijania katedr i
lektoratów języka i kultury polskiej.
Działanie 3.
Realizacja zadań dydaktycznych – nauczanie języka polskiego jako obcego za
pomocą wortalu internetowego – ewaluacja realizacji zadania oraz kontynuacja
zadania.
Działanie 4.
Ciągłe aktualizowanie bazy danych absolwentów i stypendystów uczelni polskich,
utworzenie organizacji – moŜliwości wymiany informacji na temat ich doświadczeń
oraz podtrzymywanie ich kontaktów z Polską poprzez organizowanie spotkań,
zjazdów, konferencji.
Działanie 5.
Kontynuowanie współpracy z ośrodkami akademickimi zajmującymi się nauczaniem
języka i kultury polskiej na świecie.
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Działanie 6. -9.
Kontynuacja realizacji działań z lat 2007 – 2009.
Działanie 10.
Rozwijanie działalność uczelni, wzmacnianie kadry naukowej, zwiększenie ilości
instytutów oraz kierunków studiów.
2.8.3 Terminy realizacji
Działanie

Zadanie

Termin
realizacji

1.

1. Analiza systemu przyznawania stypendiów.

XII.2008

2. Modyfikacja systemu przyznawania stypendiów III.2009
z uwzględnieniem
weryfikacji
kosztów
stypendialnych
oraz
zmiany
warunków
demograficznych w poszczególnych państwach.
3. Analiza i zapewnienie dostępu do informacji na III.2009
temat moŜliwości i warunków podejmowania
studiów w Polsce przez osoby pochodzenia
polskiego.
4. Przedstawienie projektów ewentualnych zmian III.2009
w przepisach prawnych mających na celu ich
dostosowanie do obecnej sytuacji.
5. Analiza oraz ocena skuteczności formy pomocy, XII.2008
jaką są stypendia dla osób studiujących
w kraju zamieszkania.
6. Dokonanie szacunków i ustalenie poziomu XII.2008
wydatkowania kwot na ten cel w latach kolejnych.
2.

1. Kierowanie odpowiednio przygotowanej, fachowej Zadanie ciągłe
kadry pracowników naukowych – specjalistów
w dziedzinie języka i literatury polskiej
do zagranicznych ośrodków akademickich.
2.

Organizacja i finansowanie szkoleń dla Zadanie ciągłe
kandydatów na lektorów języka polskiego w
zagranicznych ośrodkach akademickich.
52

3. WyposaŜanie
akademickich
metodyczne.

zagranicznych
w
materiały

ośrodków Zadanie ciągłe
dydaktyczno-

4. Organizacja i finansowanie wakacyjnych kursów Zadanie ciągłe
języka i kultury polskiej dla studentów
uczestników lektoratów języka polskiego jak
obcego.
5. Analiza potrzeb i stworzenie planu oraz zakresu XII. 2008
szkoleń
dla
pracowników
naukowych
zagranicznych ośrodków akademickich uczących
języka polskiego.
6. Analiza potrzeb w zakresie moŜliwości pomocy III. 2009
finansowej skierowanej do zagranicznych
ośrodków akademickich w tworzeniu katedr
języka polskiego.
3.

1. Opracowanie
części
wortalu
zajmującej lata 2008 się nauczaniem języka polskiego na odległość.
2012
2. Stworzenie projektu i analiza kosztów zakupu lata 2008 - 2012
sprzętu, opracowania i przygotowania materiałów
oraz zatrudnienia nauczycieli do nauki języka
polskiego jako obcego, przygotowanie i
uruchomienie wortalu Język Polski.

4.

1. Wstępna
danych.

analiza

kosztów

utworzenia

bazy VI. 2008

2. Utworzenie bazy danych osób przebywających XII. 2008
na stypendiach naukowych w polskich szkołach
wyŜszych oraz korzystających z programów
stypendialnych w celu utrzymywania z nimi
kontaktu po ich powrocie do krajów
zamieszkania.
3. Współorganizowanie
spotkań
i
zjazdów Zadanie ciągłe
absolwentów oraz stypendystów polskich uczelni,
promowanie wśród nich osiągnięć polskich
naukowców.
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5.

1. Utworzenie, w oparciu o dane dostarczone przez XII. 2008
MSZ oraz placówki dyplomatyczne, bazy
danych ośrodków akademickich zajmujących
się nauczaniem języka polskiego oraz kultury
polskiej.
2. Utrzymywanie
kontaktu
z
ośrodkami Zadanie ciągłe
akademickimi zajmującymi się nauczaniem
języka polskiego oraz kultury polskiej .
3. Dostarczanie
informacji
i
materiałów Zadanie ciągłe
dydaktycznych
za
pomocą
wortalu
internetowego.
4. Współpraca
z
Państwową
Komisją Zadanie ciągłe
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
jako obcego – wymiana i upowszechnianie
informacji, dotyczących systemu egzaminów
z języka polskiego jako obcego.

6.

1. Analiza zapotrzebowania oraz dostosowanie VI. 2008
systemu do rosnącego
zainteresowania
uzyskaniem poświadczenia znajomości języka
polskiego jako obcego.

7.

Działanie kontynuowane.

Zadanie ciągłe

8.

Działanie kontynuowane.

Zadanie ciągłe

9.

Działanie kontynuowane.

Zadanie ciągłe

10.

Analiza potrzeb oraz pomoc finansowa dla filii I.2009
Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie w
szczególności z przeznaczeniem na rozwój bazy
lokalowej, kadry naukowej oraz księgozbioru tej
uczelni.
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2.9 Ministerstwo Sportu i Turystyki
Działania ministerstwa powinny być skierowane na realizację celów rządowego
programu, a w szczególności rozwijanie aktywności sportowej i turystycznej wśród
Polonii i Polaków za granicą oraz promocję osiągnięć Polski w sporcie i
propagowaniu terenów atrakcyjnych turystycznie. W celu realizacji tych działań
powinien powstać program współpracy Ministerstwa z organizacjami polonijnymi.
W ramach realizacji Programu misję Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)
definiuje się następująco: Polska jako kraj pochodzenia będzie postrzegana przez
turystów zagranicznych ze środowisk polonijnych jako atrakcyjny turystycznie
kierunek, z konkurencyjnymi produktami i usługami turystycznymi.
Celem nadrzędnym POT w stosunku do segmentu Polonii i Polaków za granicą jest
zwiększanie liczby ich przyjazdów i przedłuŜenie długości pobytów poprzez budowę
pozytywnego turystycznego wizerunku Polski oraz stymulowanie rozwoju jej
produktów turystycznych.
Polska Organizacja Turystyczna zamierza kierować swoje działania promocyjne
głównie do segmentu Polonii, tzw. starej emigracji i jej potomków, który cechuje
bardzo duŜa skłonność podróŜowania do Polski. Są to przede wszystkim osoby
zamieszkałe w obu Amerykach, Europie Zachodniej i Środkowej.
Działania promocyjne prowadzone będą dwukanałowo: bezpośrednio do rynku
konsumenta celem wytworzenia popytu na polskie produkty turystyczne oraz
wykreowania mody, zwłaszcza wśród młodzieŜy, na wypoczynek i rozrywkę w kraju
swoich przodków, a takŜe do przedstawicieli branŜy turystycznej (touroperatorów) w
celu włączenia polskiej oferty turystycznej do ich katalogów (sprzedaŜy).
Polska Organizacja Turystyczna będzie realizować zadania określone w dokumencie
bezpośrednio lub poprzez swoje placówki zagraniczne – polskie ośrodki informacji
turystycznej (POIT) zlokalizowane w 13 krajach świata1 oraz platformę współpracy
przedsiębiorców polonijnych branŜy turystycznej- Polonijne Forum Turystyki (PFT).
PFT jest organizacją nieformalną, powstałą w 2002 roku z inicjatywy POT,
zrzeszającą 16 członków z następujących krajów: Niemcy, Łotwa, Chorwacja,
Czechy, W. Brytania, USA, Kanada, Nowa Zelandia, Holandia, Belgia, Szwecja,
Grecja. Do PFT zostały zaproszone biura podróŜy prowadzone przez osoby polskiego
pochodzenia lub Polaków, którzy aktywnie promują i sprzedają podróŜe do Polski.
Cykliczne spotkania w Polsce, organizowane w ramach Polonijnego Forum
1

Amsterdam, Berlin, Bruksela, Budapeszt, Londyn, Madryt, Moskwa ,Nowy Jork, ParyŜ, Rzym,
Sztokholm, Tokio, Wiedeń.
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Turystyki, będą platformą wymiany informacji na temat postrzegania Polski na
rynkach zagranicznych, dyskusji nad ogólnymi trendami i zmianami zachodzącymi
na danym rynku. Organizacja spotkań dla członków PFT w róŜnych regionach Polski,
połączonych z podróŜami studyjnymi, stwarza moŜliwość poznawania nowych
jakościowo produktów turystycznych, co w świetle dynamicznych zmian
zachodzących w Polsce ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o
wprowadzaniu ich do katalogów celem sprzedaŜy.
2.9.1 Szczegółowy plan działań na lata 2007-2009
Kierunek 2. punkt 7 - tworzenie strategii rozwoju sportu polonijnego i polonijnych
klubów sportowych
Działanie 1. Wspieranie sportu polonijnego
Zadania:
1. Przygotowanie analizy stanu obecnego w zakresie działalności sportowych
organizacji polonijnych oraz opracowanie na podstawie analizy programu
rozwoju sportu polonijnego.
2. Organizacja seminariów (konferencji) poświęconych sportowej działalności
organizacji polonijnych, dokonań i planów na przyszłość.
3. Wspieranie finansowe róŜnego rodzaju imprez sportowych z udziałem
przedstawicieli Polonii, szczególnie dzieci i młodzieŜy polonijnej.
4. Propagowanie udziału przedstawicieli Polonii w organizowanych w Polsce
zawodach i imprezach sportowych.
5. Wspieranie wymiany doświadczeń organizacji polonijnych w zakresie
działalności sportowej poprzez współorganizowanie konferencji, seminariów etc.
6. Współpraca z mediami krajowymi i polonijnymi w celu propagowania
aktywności polonijnej w dziedzinie sportu.
7. Utworzenie podstrony internetowej poświęconej Polonii na stronie Ministerstwa,
na której znajdą się informacje o róŜnych sportowych i rekreacyjnych
inicjatywach skierowanych do środowisk polonijnych, podejmowanych zarówno
przez MSiT jak i współpracujące z nim jednostki.
8. Wspieranie powstawania i funkcjonowania polonijnych klubów sportowych.
9. Wspieranie organizowania sportowo-rekreacyjnych obozów integracyjnych z
udziałem dzieci i młodzieŜy polonijnej.
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Kierunek 7. punkt 2 - rozwijanie aktywności turystycznej wśród Polonii i Polaków za
granicą
Działanie 2. Rozwój i promocja turystyki polonijnej
Zadania:
1. Rozwijanie turystyki jako formy oddziaływania na dzieci i młodzieŜ polonijną –
wycieczki do Polski.
2. Propagowanie tematyki polonijnej poprzez propagowanie wycieczek po Kresach,
miejscach pamięci narodowej oraz związanych z polską kulturą, zakładanie
polonijnych klubów turystycznych.
3. Rozwijanie turystyki jako formy oddziaływania na młodzieŜ mieszkającą w
Polsce –wycieczki edukacyjne na Kresy (we współpracy z MEN).
Działanie 3. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych
Zadania:
1. Analiza potrzeb i motywów podróŜowania róŜnych grup Polonii (przy okazji
badań jakościowych na danym rynku).
2. Inwentaryzacja organizacji i podmiotów działających na rynku polskim w sferze
turystyki na rzecz Polonii i Polaków za granicą (touroperatorzy, organizacje
pozarządowe, media).
3. Aktywizacja procesów powstawania produktów turystycznych na rynku polskim
dla priorytetowych segmentów Polonii i Polaków za granicą (współpraca z
polskimi przedsiębiorcami).
4. Monitoring oferty rynkowej produktów i dostosowywanie ich do potrzeb rynku.
5. Spotkania promocyjne poświęcone turystyce przyjazdowej do Polski.
Działanie 4. Promocja w segmentach turystyki wypoczynkowej i biznesowej
Zadania
1. Aktywne promowanie skierowanych do Polonii produktów turystycznych w celu
zamieszczania ich w ofertach katalogowych (drukowanych i elektronicznych)
przez zagranicznych touroperatorów.
2. Obsługa merytorycznej działalności Polonijnego Forum Turystyki (organizacja
cyklicznych spotkań, organizacja podróŜy studyjnych w róŜne regiony Polski,
wymiana wiedzy i doświadczeń przedsiębiorców turystycznych polskiego
pochodzenia działających na rynkach zagranicznych).
3. Stworzenie bazy danych przedsiębiorców polonijnych jako „Ambasadorów
turystyki biznesowej w Polsce” w krajach ich zamieszkania.
Działanie 5. Wymiana informacji
Zadania:
1. Stworzenie i prowadzenie bazy danych wydarzeń sportowych organizowanych
dla Polonii poza granicami kraju i na terenie Polski.
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2. Włączenie organizacji polonijnych z wiodących rynków generujących ruch
turystyczny do systemu informacji turystycznej (moduł korporacyjny dla tych
organizacji).
3. Stała wysyłka materiałów promocyjnych do miejsc o duŜej częstotliwości
kontaktu z Polonią (placówki dyplomatyczne, polonijne i branŜowe izby
gospodarcze, polskie szkoły, biblioteki, parafie).
Działanie 6. Public Relations (PR)
Zadania:
1. Współpraca z zagranicznymi mediami polonijnymi.
2. Współpraca z polskimi mediami na rzecz Polonii.
2.9.2 Plan działań na okres 2010-2012
W okresie 2010-2012 nastąpi ewaluacja działań przeprowadzonych w okresie 20072009 oraz będzie wdraŜany program współpracy ministerstwa ze sportowymi
organizacjami polonijnymi oraz dalszy rozwój turystyki przyjazdowej do Polski i
wyjazdowej na Kresy.
Działanie 1.
Realizacja programu współpracy ministerstwa ze sportowymi organizacjami
polonijnymi.
Działanie 2.
Kontynuacja realizacji działań z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku
turystycznym.
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2.9.3

Terminy realizacji

Działanie

Zadanie

Termin realizacji

1.

1. Przygotowanie analizy stanu obecnego
w zakresie
działalności
sportowych
organizacji polonijnych oraz na podstawie
analizy opracowanie programu rozwoju sportu
polonijnego.
2. Organizacja
seminariów
(konferencji)
poświęconych
sportowej
działalności
organizacji polonijnych, dokonań i planów
na przyszłość.
3. Wspieranie finansowe róŜnego rodzaju imprez
sportowych z udziałem przedstawicieli
Polonii.
4. Propagowanie udziału przedstawicieli Polonii
w organizowanych w Polsce zawodach
i imprezach sportowych.
5. Wspieranie wymiany doświadczeń organizacji
polonijnych w zakresie działalności sportowej
poprzez współorganizowanie konferencji,
seminariów etc..
6. Współpraca z mediami krajowymi i
polonijnymi w celu propagowania aktywności
polonijnej w dziedzinie sportu.
7. Utworzenie podstrony internetowej.
8. Wspieranie powstawania i funkcjonowania
polonijnych klubów sportowych.
9. Organizacja obozów integracyjnych dla dzieci
i młodzieŜy polonijnej.
1. Rozwijanie
turystyki
jako
formy
oddziaływania na dzieci i młodzieŜ polonijną
– wycieczki do Polski.
2. Propagowanie tematyki polonijnej poprzez
propagowanie wycieczek po Kresach,
miejscach
pamięci
narodowej
oraz
związanych z polską kulturą, zakładanie
polonijnych klubów turystycznych.
3. Rozwijanie
turystyki
jako
formy
oddziaływania na młodzieŜ mieszkającą w
Polsce –wycieczki edukacyjne na Kresy (we
współpracy z MEN).

2009

2.
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2008

2008

2008

2008

2008-2009

2008-2009
2008
2008
Zadanie ciągłe

Zadanie ciągłe

Zadanie ciągłe

Turystyka
1.
Analiza potrzeb i motywów podróŜowania Rok 2008 - rynek
róŜnych grup Polonii (przy okazji badań brytyjski
i
jakościowych na danym rynku).
ukraiński
2.

3.

4.

5.

6.

Inwentaryzacja
organizacji
i
podmiotów II kw. 2008 r.
działających na rynku polskim w sferze turystyki
na rzecz Polonii i Polaków za granicą
(touroperatorzy,
organizacje
pozarządowe,
media).
Aktywizacja procesów powstawania produktów Praca ciągła
turystycznych
na
rynku
polskim
dla
priorytetowych segmentów Polonii i Polaków za
granicą
(współpraca
z polskimi
przedsiębiorcami).
Monitoring produktów i dostosowywanie do Praca ciągła
potrzeb rynku.

Aktywne promowanie skierowanych do Polonii Praca ciągła
produktów turystycznych w celu zamieszczania
ich w ofertach katalogowych (drukowanych i
elektronicznych)
przez
zagranicznych
touroperatorów.
Obsługa merytorycznej działalności Polonijnego Praca ciągła
Forum Turystyki (organizacja cyklicznych
spotkań, organizacja podróŜy studyjnych w róŜne
regiony Polski, wymiana wiedzy i doświadczeń
przedsiębiorców
turystycznych
polskiego
pochodzenia
działających
na
rynkach
zagranicznych).

7.

Stworzenie bazy danych przedsiębiorców II kw. 2008 r.
polonijnych będących „Ambasadorami turystyki
biznesowej w Polsce” na rodzimych rynkach.

8.

Stworzenie i prowadzenie bazy danych I kw. 2008 r.
imprez/wydarzeń dla Polonii za granicami i na
terenie Polski.
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9.

Włączenie do systemu informacji turystycznej I kw. 2008 r.
organizacji polonijnych z wiodących rynków
generujących (moduł korporacyjny dla tych
organizacji).

10.

Wysyłka wydawnictw promocyjnych w „miejsca” Praca ciągła
z duŜą częstotliwością kontaktu z Polonią
(placówki dyplomatyczne, polonijne i branŜowe
izby gospodarcze, polskie szkoły, biblioteki, ,
parafie).
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2.10 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Strategicznym celem polityki polonijnej jest ułatwienie powrotu do kraju Polakom i
osobom polskiego pochodzenia.
Zgodnie z Kierunkiem 6. punkt 3 Rządowego Programu celami szczegółowymi w
tym zakresie są: rozwinięcie akcji repatriacyjnej obejmującej tereny dawnego ZSRR,
za wyjątkiem krajów zwartego zamieszkiwania polskiej mniejszości, oraz ułatwienie
przyjazdu i osiedlania się w Polsce wszystkim zainteresowanym osobom polskiego
pochodzenia. Kwestie te znajdują się w zakresie właściwości Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Resort podejmuje działania związane z procesem repatriacji oraz wprowadzaniem
ułatwień w przyjazdach Polakom zamieszkałym na stałe poza granicami RP. W
ramach realizacji celów niniejszego Programu podjęte lub kontynuowane zostaną w
szczególności prace nad realizacją zapisów ustawy o repatriacji, w tym nad
uproszczeniem procedur i stopniowym zwiększaniem liczby przyjmowanych
repatriantów, oraz wprowadzeniem programu pomocy repatriantom.
2.10.1 Szczegółowy plan działań na lata 2007-2009
Działanie1. Regulacje systemowe zmierzające do rozwinięcia akcji
repatriacyjnej
Zadania:
1. Nowelizacja ustawy o repatriacji zmierzająca do zwiększenia liczby
przyjmowanych osób (docelowo około 1000 osób rocznie), przejęcia opieki nad
repatriantami przez administracje centralną oraz stworzenie kompleksowego
systemu opieki nad repatriantami.
2. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach znosząca opłaty pobierane od
stypendystów RP (osób polskiego pochodzenia) za wydawane zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony.
Działanie 2. Repatriacja
Zadania:
1. Udzielanie zgody na wydanie wizy repatriacyjnej.
2. Prowadzenie Bazy Rodak.
2.10.2 Plan działań na okres 2010-2012
W okresie 2009-2012 przewidywana jest ewaluacja działań prowadzonych w latach
wcześniejszych, a takŜe kontynuowanie zadań ciągłych, które wynikają z przebiegu
procesu repatriacji.
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2.10.3 Terminy realizacji
Działanie

Zadanie

Termin
realizacji

1.

1. Nowelizacja ustawy o repatriacji.

IX.2008

2. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach znosząca VI.2008
opłaty pobierane od stypendystów RP (osób
polskiego pochodzenia) za wydawane zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony.
2.

1. Wydawanie zgody na wydanie wizy repatriacyjnej.

Zadanie
ciągłe

2. Prowadzenie Bazy Rodak.

Zadanie
ciągłe
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2.11 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w celu racjonalizacji przepływu osób
aktywnych zawodowo podejmuje w szczególności działania na rzecz zapewniania
wszechstronnej informacji odpowiadającej potrzebom osób rozwaŜających decyzję o
podjęciu pracy za granicą, emigracji lub o powrocie do kraju po okresie aktywności
zawodowej na emigracji, a takŜe przygotowania i realizacji umów dwustronnych
dotyczących zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego.
Te działania MPiPS wpisują się w szczególności w realizację Kierunku 1. oraz 4. w
zakresie zapewnienia Polakom za granicą rzetelnej informacji o zasadach pracy za
granicą oraz o sytuacji na polskim rynku pracy, a takŜe moŜliwościach realizacji
ambicji zawodowych w Polsce.
Odrębnymi działaniami MPiPS, będącymi realizacją Kierunku 6., będą działania na
rzecz adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej repatriantów.
W swoich działaniach MPiPS będzie dąŜył do ochrony osób niepełnosprawnych
będących migrantami w celu realizacji zasady „disability mainstreaming” zgodnie
z Planem Działań Rady Europy dla promocji praw i pełnego uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w Europie 2006-2015.
2.11.1 Szczegółowy plan działań na lata 2007-2009
Kierunek 1. punkty 1 i 4 oraz Kierunek 4. punkt 4.
Działanie 1. Monitorowanie sytuacji Polaków pracujących za granicą
Zadania:
1. Monitorowanie stosowania przepisów wspólnotowych w zakresie swobodnego
przepływu pracowników wobec obywateli polskich w poszczególnych państwach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Monitorowanie stosowania przewidzianych w Traktacie Akcesyjnym ograniczeń
w zakresie swobody przemieszczania się pracowników oraz delegowania
pracowników w ramach świadczenia - usług w poszczególnych państwach
członkowskich UE i EFTA.
3. Monitorowanie przypadków niezgodnego z prawem wspólnotowym traktowania
polskich obywateli i przedsiębiorstw w innych państwach członkowskich EOG i
podejmowanie stosownych działań interwencyjnych.
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4. Opracowywanie informacji okresowych dla Rady Ministrów w sprawie
zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Szwajcarii (dwa razy w roku) oraz materiałów informacyjnych
na uŜytek Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz kierownictwa resortu w zakresie
migracji zarobkowych Polaków.
5. Analiza skali migracji zarobkowych Polaków oraz profilu emigranta.
6. Nadzór nad realizacją umów dwustronnych o zatrudnieniu.
7. Współpraca ze środowiskami naukowymi badającymi zagadnienia migracji
zarobkowej.
Działanie 2. Informowanie Polaków w zakresie podejmowania pracy za granicą
Zadania:
1. Koordynacja działalności w Polsce Europejskich SłuŜb Zatrudnienia EURES.
2. Przygotowywanie i aktualizacja materiałów opisujących warunki Ŝycia i pracy
w najczęściej wybieranych przez Polaków państwach członkowskich EOG,
dostępnych w urzędach pracy na terenie całego kraju.
3. Stworzenie i prowadzenie internetowego źródła kompleksowej informacji dla
Polaków planujących wyjazd, pozostających za granicą, jak i myślących o
powrocie z emigracji do kraju (strona internetowa Departamentu Migracji
MPiPS).
4. Współpraca z instytucjami właściwymi oraz z resortami pracy innych państw
celem promocji legalnego zatrudnienia Polaków za granicą.
5. Wzmocnienie kadrowe polskich placówek dyplomatyczno – konsularnych w
niektórych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i
usytuowanie w nich przedstawicieli Ministra ds. pracy.
Kierunek 6. punkt 4.
Działanie 3. Adaptacja i integracja repatriantów
Zadania:
1. Opracowanie koncepcji kompleksowego systemu opieki nad repatriantami.
2. Opracowanie koncepcji programu – systemu pomocowego i motywacyjnego
dla repatriantów zamierzających podjąć samodzielne działania zmierzające do
znalezienia miejsca osiedlenia.
3. Opracowanie koncepcji utworzenia ośrodków dla repatriantów w pobliŜu
większych aglomeracji oraz, po przyjęciu odpowiednich regulacji prawnych,
podjęcie działań zmierzających do utworzenia 3 ośrodków adaptacyjnych dla
repatriantów.
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Działanie 4. Aktywizacja zawodowa repatriantów
Zadania:
1. Stworzenie we współpracy z MSWiA profilu repatriantów oraz analizy
zapotrzebowania na działania z zakresu aktywizacji zawodowej wśród
repatriantów.
2. Włączenie repatriantów do działań podejmowanych na rzecz aktywizacji
zawodowej obywateli.
3. Zapewnienie moŜliwości uczestnictwa w kursach zawodowych organizowanych
przez Urzędy Pracy.
4. Zapewnienie moŜliwości korzystania z poradnictwa dotyczącego moŜliwości
szukania pracy, umiejętności pisania CV, otwierania własnej działalności
gospodarczej i jej prowadzenia.
5. Opracowanie i stworzenie systemu zasiłków dla repatriantów szukających
zatrudnienia w czasie pierwszego roku samodzielnego pobytu.
2.11.2 Szczegółowy plan działań na lata 2010-2012
W latach 2010-2012 realizowane będą działania stanowiące kontynuację oraz
ewaluację powyŜszych działań.
Planowane są równieŜ:
Działanie 1.
1. Realizacja załoŜeń koncepcji kompleksowego systemu opieki nad repatriantami.
Działanie 2.
1. Monitorowanie działalności ośrodków dla repatriantów.
2. Utworzenie kolejnych trzech ośrodków dla repatriantów, tak aby mogły one
zabezpieczać potrzeby zwiększonego rocznego kontyngentu repatriantów.
3. WdroŜenie systemu tanich kredytów i dotacji dla repatriantów, którzy
zdecydowali się na samodzielne znalezienie miejsca osiedlenia oraz innych
rozwiązań ułatwiających samodzielną adaptację.
Działanie 3.
Ewaluacja skuteczności systemu zasiłków dla repatriantów szukających zatrudnienia
w czasie pierwszego roku samodzielnego pobytu oraz ewentualna korekta i
rozwinięcie tego systemu.
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2.11.3 Terminy realizacji
Działanie

Zadanie

Termin
realizacji

1.

1. Monitorowanie realizacji

swobodnego przepływu Zadanie stałe
pracowników wobec obywateli polskich w państwach
EOG.

2. Monitorowanie stosowania ograniczeń przejściowych Zadanie stałe
TA w poszczególnych państwach członkowskich UE
i EFTA.

3. Monitorowanie przypadków niezgodnego z prawem Zadanie stałe
wspólnotowym traktowania polskich obywateli
i przedsiębiorstw w innych państwach EOG i
podejmowanie stosownych działań interwencyjnych.
dwa razy w

4. Opracowywanie informacji okresowych dla RM w roku –

sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach
kwiecień i
EOG i Szwajcarii oraz materiałów informacyjnych na
październik
uŜytek Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz
w zaleŜności
kierownictwa resortu.
od potrzeb

5. Analiza skali migracji zarobkowych Polaków oraz Zadanie stałe
profilu emigranta.

6. Nadzór nad realizacją umów dwustronnych o Zadanie stałe
zatrudnieniu.
ze
środowiskami
naukowymi Zadanie stałe
badającymi zagadnienia migracji zarobkowej.

7. Współpraca
2.

1. Koordynacja działalności w Polsce Europejskich Zadanie stałe
SłuŜb Zatrudnienia EURES.

2. Przygotowywanie

i

aktualizacja

materiałów Zadanie stałe

informacyjnych.

3. Stworzenie i prowadzenie strony internetowej Uruchomienie
Departamentu Migracji MPiPS.
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X. 2007,
następnie stała
aktualizacja

4. Współpraca z instytucjami właściwymi oraz z Zadanie stałe
resortami pracy innych państw celem promocji
legalnego zatrudnienia Polaków za granicą.
Powołanie
kadrowe
polskich
placówek
pierwszych
dyplomatyczno – konsularnych w niektórych
przedstawicieli
państwach EOG poprzez usytuowanie w nich
do końca 2007,
przedstawicieli Ministra ds. pracy.
kolejnych w
2008 r.

5. Wzmocnienie

Zadanie stałe w
zakresie
nadzoru nad
realizacją
zadań.

3.

1. Opracowanie koncepcji kompleksowego systemu VI. 2008
opieki nad repatriantami.
2. Opracowanie koncepcji programu – systemu IX. 2008
pomocowego i motywacyjnego dla repatriantów
zamierzających podjąć samodzielne działania
zmierzające do znalezienia miejsca osiedlenia.
3. Opracowanie koncepcji utworzenia ośrodków VI. 2008
dla repatriantów
w
pobliŜu
większych
aglomeracji oraz, po przyjęciu odpowiednich
regulacji
prawnych,
podjęcie
działań
zmierzających do utworzenia 3 ośrodków
adaptacyjnych dla repatriantów.

4.

1. Stworzenie we współpracy z MSWiA analizy III. 2008
zapotrzebowania na działania z zakresu
aktywizacji zawodowej i profilu repatriantów.
2. Włączenie
repatriantów
podejmowanych
na rzecz
zawodowej obywateli.

do

działań X. 2008
aktywizacji

3. Zapewnienie moŜliwości uczestnictwa w kursach 2008
zawodowych organizowanych przez Urzędy
Pracy.
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4. Zapewnienie
moŜliwości
korzystania
z 2008
poradnictwa dotyczącego moŜliwości szukania
pracy, umiejętności pisania CV, otwierania
własnej działalności gospodarczej i jej
prowadzenia.
5. Opracowanie i stworzenie systemu zasiłków I. 2009
dla repatriantów szukających zatrudnienia w
czasie pierwszego roku samodzielnego pobytu.
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2.12 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Kombatanci i osoby represjonowane mieszkające poza granicami kraju w naturalny
sposób mogą przyczyniać się do działań na rzecz wzrostu rangi i znaczenia Polonii i
Polski. NaleŜy ich otoczyć szczególną opieką i szacunkiem. Jest to najwaŜniejsze
zadanie w działalności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
podlegającego Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.
Planowana nowelizacja prawa kombatanckiego, której projekt został przyjęty przez
Komitet Rady Ministrów dn. 29 sierpnia 2007 r. opiera się na poszerzeniu kręgu
beneficjentów ustawy o osoby walczące o niepodległość Polski i represjonowane w
latach 1957 – 1989, a takŜe zakłada uczynienie z prawa kombatanckiego elementu
polityki historycznej państwa. Nowy kształt prawa kombatanckiego zmieni zakres
działania Urzędu i pozwoli mu szerzej niŜ dotychczas zająć się problematyką
związaną z walką o niepodległość w latach 1957 – 1989.
Ponadto konieczne jest poświęcenie szczególnej uwagi zaniedbywanym do niedawna
kombatantom i osobom represjonowanym zamieszkującym na Wschodzie, z uwagi
na konieczność wynagrodzenia tej grupie wieloletniego braku uhonorowania i
dostępu do pomocy ze strony państwa polskiego.
Działania prowadzone przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych są związane z Kierunkiem 3. punkt 9 oraz punkt 10. Ponadto
Urząd będzie prowadził wśród kombatantów działania w ramach Kierunków: 1.
punkty 2 i 4, 3. punkty 3 i 5, oraz 5. punkt 1.
2.12.1 Szczegółowy plan działań na lata 2007-2009
Działanie 1. Objęcie stałymi świadczeniami róŜnych kategorii kombatantów i
ofiar represji
Wszystkim kombatantom i ofiarom represji przysługuje prawo do świadczeń,
tymczasem osoby mieszkające poza granicami Polski mają utrudniony dostęp do
świadczeń lub nie mogą z tego prawa korzystać. Istnieje potrzeba kompleksowego
przeglądu i uporządkowania przepisów prawnych oraz procedur udzielania
świadczeń.
Zadania:
1. Opracowanie koncepcji zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych, w ten
sposób, aby była ona podstawą dla przygotowania przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej projektu zmian ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Obecnie treść ustawy pozwala na nierówne traktowanie kombatantów
w zaleŜności od miejsca ich zamieszkania.
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2. Opracowanie koncepcji ułatwiania przekazywania świadczeń kombatantom
zamieszkałym za granicą w ten sposób, aby była ona podstawą dla
przygotowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu zmian w
stosownych przepisach prawnych, a w szczególności w ustawie z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
Obecnie przepis zawarty w art. 132 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z FUS umoŜliwia wypłacanie świadczeń dla osób przebywających za
granicą tylko osobie upowaŜnionej zamieszkałej w kraju lub na rachunek
bankowy w kraju.
3. Działanie na rzecz przyznania pewnych świadczeń (jako osobom
represjonowanym) dla osób pochodzenia polskiego w krajach b. ZSRR, które w
okresie podlegania represjom nie posiadały – i nie posiadają obecnie –
obywatelstwa polskiego w wyniku ustalenia granic Polski poprzez traktat ryski –
we współpracy z innymi urzędami.
W tym celu konieczne jest powołanie grupy roboczej złoŜonej z przedstawicieli
KPRM, MSZ, MF, MPiPS, UDSKiOR oraz ZUS, której prace byłyby poświecone
opracowaniu koncepcji zmian prawnych bazującej na wypracowanym w latach
1995 – 2000 trybie przyznawania i wypłacania świadczeń specjalnych weteranom
II wojny światowej ze Wschodu.
4. Kontynuowanie wydawania decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich
oraz przysługujących osobom pozostałym po uprawnionych.
W przypadku nowelizacji ustawy polegającej na rozszerzeniu zakresu
podmiotowego o działaczy antykomunistycznej opozycji liczba osób objętych
tym zadaniem moŜe ulec zwiększeniu.
5. Pomoc socjalna.
Kontynuacja przyznawania zapomóg i zasiłków celowych związanych z trudna
sytuacją bytową lub materialną. Występowanie w uzasadnionych przypadkach o
świadczenie specjalne przewidziane w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych..
Działanie 2. Przyznawanie wyróŜnień honorowych
W 1999 r. w wyniku zmian prawnych zakończono nadawanie przez Prezydenta RP
wielu waŜnych odznaczeń pamiątkowych. PowyŜsza sytuacja jest szczególnie
przykra dla osób, które nie zdąŜyły do tego czasu zostać odznaczone.
Zadania:
1. Przyznawanie wyróŜnień honorowych.
Kontynuacja przyjmowania wniosków o mianowanie na wyŜsze stopnie
wojskowe, umoŜliwienie w szczególnych przypadkach występowania do
Prezydenta o przyznanie odznaczeń państwowych, nadawanie przez Kierownika
Urzędu wyróŜnień: Patent Weterana Walk o Niepodległość, Odznaka Weterana
Walk o Niepodległość, Medal ,,Pro Memoria’’.
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2. Działania na rzecz odnowienia KrzyŜa i Medalu Niepodległości.
To wysokiej rangi odznaczenie ustanowione w 1930 r. mogłoby być nadawane
przez Prezydenta RP za zasługi niepodległościowe od 1 września 1939 r. do
1989r.
Działanie 3. Upowszechnianie informacji i gromadzenie danych
Działanie to powinno być prowadzone we współpracy z organizacjami
kombatanckimi za granicą. Szczególny nacisk naleŜy połoŜyć na współpracę z
zaniedbywanymi do niedawna środowiskami kombatantów i osób represjonowanych
na Wschodzie, ze względu na moralny obowiązek zrekompensowania im
wieloletniego braku moŜliwości korzystania z róŜnych form pomocy i wsparcia ze
strony państwa polskiego.
Zadania:
1. Upowszechnianie wiedzy o polityce władz polskich wobec środowisk
kombatanckich i aktualnych przepisach prawa kombatanckiego poprzez
publikowanie informacji w Biuletynie „Kombatant”.
2. Badanie sytuacji środowisk kombatanckich za granicą.
Utrzymywanie kontaktów z organizacjami kombatanckimi za granicą, wyjazdy
zagraniczne przedstawicieli Urzędu i przyjmowanie przedstawicieli środowisk
kombatanckich z zagranicy w Polsce, rozsyłanie ankiet dotyczących sytuacji
środowisk kombatanckich w poszczególnych krajach i ich oczekiwań wobec
władz polskich.
3. Upowszechnianie na stronach internetowych Urzędu informacji szczególnie
istotnych dla kombatantów zamieszkałych za granicą.
4. Udzielanie – w ramach właściwości Urzędu- pomocy polskim kombatantom i
ofiarom represji za granicą, podejmującym decyzję o powrocie na stałe do kraju.
5. Prowadzenie lub wspieranie przedsięwzięć dokumentujących i upamiętniających
działalność kombatantów zamieszkałych poza granicami kraju na rzecz
niepodległości i suwerenności Polski.
6. Przekazywanie za granicę dotowanych przez Urząd publikacji poświęconych
najnowszej historii Polski.
Działanie 4. Tworzenie przychylnego klimatu dla polskich środowisk
kombatanckich
Zadania:
1. Spotkania z Polakami z zagranicy oraz współorganizowanie zjazdu
przedstawicieli środowisk kombatanckich.
2. Inicjowanie i wspieranie integracji środowisk kombatantów i ofiar represji.
Urząd będzie działał na rzecz zagranicznych środowisk kombatanckich. W
przypadku rozszerzenia kategorii uprawnionych o działaczy antykomunistycznej
opozycji, Urząd w szczególności będzie wspierał integrację środowisk dawnych
działaczy opozycji antykomunistycznej za granicą, do których dotychczas
adresowane były działania Urzędu.
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3. Kontakty z władzami krajów, w których mieszkają polscy kombatanci oraz
miejscowymi społecznościami na szczeblu centralnym i lokalnym.
Zadanie to powinno być realizowane poprzez podejmowanie przez Urząd
własnych inicjatyw, a takŜe poprzez wspieranie działań krajowych i
zagranicznych organizacji kombatanckich oraz polskich placówek zagranicznych.
Zadanie to moŜe być realizowane w szczególności poprzez:
a) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z zagranicznymi
odpowiednikami Urzędu,
b) dotowanie publikacji w językach obcych,
c) organizowanie uroczystości w miejscach pamięci narodowej, z udziałem
miejscowych władz i lokalnych społeczności,
d) wyróŜnianie nadanym przez Kierownika Urzędu medalem ,,Pro
Memoria’’ obcokrajowców zasłuŜonych dla polskich środowisk
kombatanckich oraz upowszechnianie wiedzy o dokonaniach obywateli
polskich w walkach z reŜimami totalitarnymi.
4. Organizacja lub wspieranie imprez rocznicowych.
Urząd planuje organizację lub wsparcie imprez związanych z rocznicami waŜnych
dla kombatantów i dla dziejów Polski wydarzeń. Część z tych uroczystości będzie
organizowana za granicą, z kolei w uroczystościach krajowych przewiduje się udział
kombatantów zamieszkałych za granicą. NajwaŜniejsze z tych imprez to:
 marzec – maj 2008 r. - rocznica walk z udziałem Polskiego Zespołu
Myśliwskiego w Afryce Północnej (1943 r. Tunezja)
 lipiec 2008 r. – rocznica katastrofy lotniczej na Gibraltarze i śmierci gen. broni
Władysława Sikorskiego (1943 r. Gibraltar)
 październik 2008 r. rocznica bitwy pod Lenino z udziałem 1 Dywizji Piechoty
(1943 r. Białoruś)
 listopad 2008 r. – 200 –na rocznica szarŜy polskich szwoleŜerów pod Somosierrą
(1808 r. Hiszpania)
 styczeń – maj 2009 r. – rocznica udziału 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej w akcji „Burza” (1944 r. Ukraina)
 maj 2009 r. – rocznica walk pod Monte Cassino z udziałem 2. Korpusu Polskiego
(1944 r. Włochy)
 sierpień 2009 r. – rocznica bitwy 1. Dywizji Pancernej pod Falaise – Chamois
(1944 r. Francja)
 wrzesień 2009 r. – rocznica lądowania 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej
pod Arnhem, operacja ,,Market – Garden’’ (1944 r. Holandia)
 październik 2009 r. – rocznica wyzwolenia Bredy przez 1. Dywizję Pancerną gen.
Maczka (1944 r. Holandia)
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2.12.2 Plan działań na okres 2010-2012
W okresie 2010-2012 nastąpi ewaluacja działań przeprowadzonych w okresie 20072009. Analiza rezultatów tych działań oraz powstałych potrzeb powinna zaowocować
stworzeniem szczegółowego planu działań na lata następne. Ponadto Urząd będzie
kontynuował organizację i wspieranie imprez rocznicowych oraz działania
pomocowe na rzecz kombatantów i ofiar represji oraz pozostałych po nich osób.
2.12.3 Terminy realizacji
Działania

Zadania

Termin
realizacji

1.

1. Opracowanie koncepcji zmiany ustawy z dnia 29 VI. 2008
maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin.
2. Przygotowanie projektów zmian w przepisach VI. 2008
prawnych
zmierzających
do
ułatwienia
przekazywania
świadczeń
kombatantom
zamieszkałym za granicą.
3. Działanie na rzecz przyznania pewnych świadczeń Działalność
osobom represjonowanym, nie posiadającym stała
obywatelstwa polskiego.
4. Kontynuowanie wydawania decyzji o przyznaniu Działaność
uprawnień kombatanckich oraz przysługujących stała
osobom pozostałym po osobach uprawnionych.

2.

5. Pomoc socjalna.

Działaność
stała

1. Przyznawanie wyróŜnień honorowych.

XII. 2007

2. Działania na rzecz odnowienia KrzyŜa i Medalu Działaność
stała
Niepodległości.
3.

1. Upowszechnianie wiedzy o polityce władz polskich Działaność
wobec środowisk kombatanckich i aktualnych stała
przepisach prawa kombatanckiego.
2. Badanie
granicą.

sytuacji

środowisk

kombatanckich

za Działaność
stała
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3. Upowszechnianie na stronach internetowych Urzędu Działaność
informacji szczególnie istotnych dla kombatantów stała
zamieszkałych za granicą.
4. Udzielanie – w ramach właściwości Urzędu- pomocy Działalność
polskim kombatantom i ofiarom represji za granicą, stała
podejmującym decyzję o powrocie na stałe do kraju.
5. Prowadzenie
lub
wspieranie
przedsięwzięć Działalność
dokumentujących i upamiętniających działalność stała
kombatantów zamieszkałych poza granicami kraju na
rzecz niepodległości i suwerenności Polski Działalność
dokumentacyjna .
6. Przekazywanie za granicę dotowanych przez Urząd Działalność
stała
publikacji poświęconych najnowszej historii Polski.
4.

1. Spotkania z Polakami z zagranicy oraz we współpracy Działalność
z nimi organizacja Zjazdu przedstawicieli środowisk stała, zjazd
2009 rok
kombatanckich.
2. Inicjowanie i wspieranie
kombatantów i ofiar represji.

integracji

środowisk Działalność
stała

3. Kontakty z władzami krajów, w których mieszkają Działalność
polscy kombatanci oraz miejscowymi społecznościami stała
na szczeblu centralnym i lokalnym.
4. Organizacja lub wsparcie imprez rocznicowych
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Działalność
stała

Załącznik nr 1: Zadania długofalowe MSZ i placówek w podziale
na poszczególne kraje oraz zadania podejmowane w ramach
współpracy z organizacjami polonijnymi
I. Zadania długofalowe w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą
poszczególne państwa
1. Algieria
- Ochrona interesów prawnych społeczności polonijnej w Algierii. Czuwanie nad
przestrzeganiem przez władze algierskie postanowień dwustronnej konwencji
konsularnej oraz zapewnienie Polonii i Polakom przebywającym w Algierii równego
traktowania z innymi cudzoziemcami.
- Promocja języka i kultury polskiej w algierskim systemie edukacyjnym poprzez
utworzenie katedry kultury polskiej w jednym z uniwersytetów algierskich.
2. Argentyna i Paragwaj
- Wspieranie rozwoju nauczania języka polskiego w środowisku polonijnym,
zwłaszcza wśród młodzieŜy, we współpracy z Polską Macierzą Szkolną przy
Związku Polaków w Argentynie oraz duchowieństwem polskim.
- Pomoc dla młodzieŜy polonijnej przy podejmowaniu studiów i róŜnorodnych
kursów naukowych w kraju.
- Współpraca z uczelniami w Argentynie (Uniwersytetem Buenos Aires,
Uniwersytetem Katolickim El Salvador, Uniwersytetem w Cordoba) w zakresie
kontynuacji międzywydziałowych zajęć z języka polskiego, kultury i historii Polski.
3. Armenia
- Działania na rzecz utworzenia katedr języka polskiego na Uniwersytecie
Lingwistycznym im. W. Briusowa oraz Uniwersytecie Państwowym w Erewaniu.
4. Australia i Nowa Zelandia
- Działania na rzecz rozwoju aktywności młodego pokolenia Polonii i ściślejszego
związania go z kulturą, tradycją i językiem polskim.
- Wspomaganie przez placówki artystów przybywających z kraju na zaproszenie
instytucji australijskich w celu łatwiejszego dotarcia z nowoczesną i interesującą
ofertą kulturalną do młodego pokolenia Polonii.
- Działania lobbingowe podejmowane wraz z organizacjami polonijnymi mające na
celu utrzymanie polskich nazw geograficznych, przede wszystkim góry i parku
narodowego im. T. Kościuszki.
- Wszechstronne wspomaganie działalności polonijnych zespołów ludowych.
- Pozyskiwanie potomków dawnych polskich emigrantów do działalności społecznej
na rzecz Polonii.
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5. Austria
- Wspieranie starań Polonii w Austrii o uzyskanie statusu mniejszości narodowej.
- Monitorowanie i łagodzenie sporu w sprawie własności i uŜytkowania Domu
Polskiego w Wiedniu.
- Udzielanie pomocy przy powoływaniu organizacji i stowarzyszeń korporacyjnych,
udzielanie wsparcia inicjatywom środowisk polonijnych słuŜącym umacnianiu ich
jedności i współdziałania.
6. Belgia
- Kontynuowanie i rozwijanie nadbudowy promocyjnej cyklicznego konkursu „Polak
roku w Belgii”, którego celem jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji oraz
promocja pozytywnego wizerunku Polonii belgijskiej.
7. Białoruś
- Szczególnie uwaŜne monitorowanie stanu przestrzegania praw mniejszości polskiej,
podejmowanie niezbędnych interwencji.
- Wspieranie struktur i działalności statutowej legalnego Związku Polaków na
Białorusi.
- Doskonalenie systemu pomocowego dla środowisk polskich, realizowanego w
oparciu o skoordynowane działania instytucji rządowych, Kancelarii Senatu oraz
organizacji pozarządowych.
- Udzielanie pomocy, w tym prawnej, osobom represjonowanym i ich rodzinom.
- Starania o przywrócenie szerszych moŜliwości delegowania do pracy na Białorusi
nauczycieli z RP.
- Rozszerzanie polskiej oferty kulturalnej na Białorusi, w tym zwiększenia liczby
imprez organizowanych przez podmioty z RP.
- Pomoc w tworzeniu i rozwoju gabinetów nauczania języka polskiego w ramach
szkolnictwa wyŜszego w rejonach zwartego zamieszkiwania mniejszości polskiej.
- Stworzenie sieci placówek nauczania języka polskiego, wyposaŜenie ich w
komputery i podłączenie do Internetu, aby mogły korzystać z pomocy metodycznej z
kraju.
- Starania o tworzenie nowych punktów nauczania języka polskiego przy parafiach
rzymskokatolickich.
- DąŜenie do odzyskania naleŜących do ZPB nieruchomości zbudowanych za środki z
RP oraz objęcie jak najskuteczniejszą ochroną Domów Polskich pozostających w
rękach legalnego ZPB.
- Wspieranie starań wiernych polskiego pochodzenia o odzyskanie przez wspólnoty
parafialne kościołów rzymskokatolickich.
- Znaczące zwiększenie aktywności konsularnej na obszarach zamieszkania ludności
pochodzenia polskiego.
- Prowadzenie systematycznej akcji informacyjnej, która pozwoliłby zmienić
upowszechniany w mediach białoruskich negatywny wizerunek Polski i Polaków.
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- Zwiększenie ilości wyjazdów do Polski członków ZPB na kursy i szkolenia słuŜące
aktywizacji środowiska polskiego.
8. Bośnia i Hercegowina
- Działania na rzecz polepszenia trudnej sytuacji Ŝyciowej członków stowarzyszeń
polonijnych.
- Organizacja wyjazdów studyjnych do kraju, a takŜe stypendiów i szkoleń w Polsce
dla młodych i dobrze wykształconych przedstawicielach Polonii.
- Działania na rzecz utworzenia katedry polonistyki na uniwersytecie w Tuzli lub w
Banja Luce.
9. Bułgaria
- Działanie na rzecz uruchomienia 1-godzinnego programu informacyjnego w języku
polskim w radio bułgarskim.
- Podjęcie działań na rzecz szerszego włączenia absolwentów uczelni polskich w
pracę organizacji polonijnych.
- Stworzenie systemu wyłaniania polonijnych kandydatów do ew. zatrudnienia w
nowo powstających firmach polskich na terenie Bułgarii.
10. Brazylia
- Współpraca ze środowiskami polonijnymi na rzecz rozwoju nauczania języka
polskiego: dystrybucja podręczników i pomocy dydaktycznych, organizowanie
kursów, kierowanie chętnych na kursy w Polsce oraz organizowanie przyjazdów
kadry nauczycielskiej z Polski.
- Pomoc środowiskom polonijnym na południu Brazylii w zakresie pielęgnowania
kultywowanej od pokoleń polskiej tradycji ludowej, tańców narodowych i
regionalnych oraz rękodzieła. Zaopatrywanie grup tradycji ludowej w stroje,
instrumenty oraz materiały muzyczne i informacyjne. Pomoc w sprowadzaniu
choreografów.
- Wspieranie starań Polonii o utrzymanie posiadanych przez organizacje
nieruchomości oraz o budowę, remonty i w przypadku obiektów historycznych konserwację siedzib.
- Kierowanie do Polski osób na kursy tematyczne, w tym języka i kultury polskiej,
oraz na studia, warsztaty, szkolenia i konkursy.
- Wspomaganie działalności publicystycznej Polonii w zakresie tematyki polskiej i
polonijnej.
- Wspieranie środowisk polonijnych w ich staraniach o wydawanie polskojęzycznej
prasy, redagowanie regionalnych gazet i programów radiowych, opracowań
popularnonaukowych, biuletynów, informatorów oraz wszelkich innych form
popularyzowania wiedzy o Polsce, diasporze polskiej za granicą i polskiej kulturze.
- Pomoc w zakresie gromadzenia polonijnych księgozbiorów.
- Działania na rzecz ratowania materialnej spuścizny Polonii, w tym historycznych
siedzib organizacji, miejsc kultu religijnego oraz zbiorów pamiątek materialnych.
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- Utrwalanie pamięci o obecności i wkładzie Polaków w rozwój cywilizacyjny
Brazylii, w tym poprzez wspieranie Polonii w jej staraniach o nadawanie obiektom i
ulicom nazw związanych z Polską i Polonią.
11. Chile
- Działania na rzecz utworzenia katedry kultury polskiej na jednej z chilijskich
uczelni.
- Utworzenie Muzeum Ignacego Domeyki w jego dawnym domu w Santiago de
Chile.
12. Chorwacja
- Działania na rzecz aktywizacji Polonii chorwackiej, m.in. poprzez przyciąganie do
pracy polonijnej pokolenia urodzonego i wychowanego w Chorwacji, jak równieŜ
zainteresowanie tą pracą nowej Polonii - obywatelek polskich osiedlających się w
Chorwacji.
- Wspieranie istniejących dwóch organizacji polonijnych, jaki równieŜ udzielanie
wszechstronnej pomocy w zakładaniu nowych struktur polonijnych w miejscach
koncentracji Polonii chorwackiej, np. w środkowej Dalmacji.
13. Cypr
- Wspieranie zabiegów Polonii o utworzenie Domu Polskiego w Nikozji.
14. Egipt, Sudan
- Udzielenie pomocy Związkowi Rodzin Polsko-Egipskich w rozwiązaniu problemu
lokalowego.
- Wspieranie zabiegów Towarzystwa Przyjaźni Sudańsko-Polskiej o posiadanie
moŜliwości korzystania ze wznoszonego w Chartumie Domu Polskiego.
15. Francja
- Podjęcie dyskusji z organizacjami polonijnymi na temat moŜliwości opracowania
nowej formuły współpracy z młodzieŜą polonijną w celu zainteresowania jej
sprawami polskimi i działalnością na rzecz swego środowiska.
- Wspieranie procesów integracyjnych wśród Polonii francuskiej, dąŜenie do
wyłonienia ogólnokrajowej reprezentacji tego środowiska.
- Intensyfikacja zabiegów o nadanie odpowiedniej rangi nauczaniu języka polskiego
w gimnazjach i liceach francuskich oraz na poziomie uniwersyteckim, a takŜe
usprawnienie wydawania certyfikatów znajomości języka polskiego.
- Uruchomienie w Lille – we współpracy z MEN – międzynarodowego liceum,
gimnazjum i szkoły podstawowej z sekcjami polskimi, oraz przestawienie szkolnego
punktu konsultacyjnego na przygotowywanie dzieci do nauki w szkołach francuskich.
- Utworzenie szkolnego punktu konsultacyjnego w Nicei.
- Współpraca z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz środowiskami polonijnymi w zakresie kontynuacji
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wieloletniego programu renowacji polskich miejsc pamięci i historycznych grobów
za granicą (m.in. Montmartre, Pere Lachaise, Montmorency, Lailly-en-Val,
Montresor).
- Podjęcie ściślejszej współpracy z sekcją polonistyki na Uniwersytecie w Lille w
celu utrzymania odpowiedniego poziomu nauczania i jego atrakcyjności wśród
studentów.
16. Grecja
- Opracowanie metodologii dla weryfikacji liczby Polaków przebywających w Grecji
oraz „mapy” diaspory polskiej w tym kraju uwzględniającej liczbę przebywających
w poszczególnych regionach Polaków wraz z ich charakterystyką.
17. Gruzja
- Powołanie w Tbilisi „Domu Polskiego” – miejsca spotkań kulturalnych, gdzie
znajdowałby się takŜe punkt informacji o Polsce oraz o Polakach w Gruzji.
- Stworzenie w Tbilisi – w oparciu o profesjonalną kadrę nauczycielską - jednego
ośrodka nauczania języka polskiego dla wszystkich organizacji polonijnych.
- Pozyskanie do wszystkich punktów nauczania języka polskiego profesjonalnej
kadry.
- Udzielanie wsparcia najuboŜszej części środowiska polonijnego w Gruzji.
18. Hiszpania
- Promocja programu powrotów do Polski przedstawicieli nowej fali migracji
pracowniczej.
- Pomoc nowopowstającym i rozwijającym swą aktywność stowarzyszeniom
polonijnym w nawiązaniu współpracy z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w
Polsce, prowadzącymi działalność na rzecz Polonii.
- Mobilizowanie środowisk polonijnych do normalizacji sytuacji w Federacji
Organizacji Polskich i Hiszpańsko-Polskich w Hiszpanii, której członkowie od 2001
r. nie zdołali się porozumieć w kwestii doprowadzenia do wyboru zarządu Federacji.
- Wspieranie starań o wprowadzenia w jednej z regionalnych stacji radiowych w
Madrycie emisji programu informacyjnego w języku polskim oraz doprowadzenie do
druku w jednej z lokalnych gazet dodatku w języku polskim, na wzór istniejącej
strony polskiej w „Diario de Alcalá” ukazującego się w Alcalá de HENARES,
miejscowości licznie zamieszkanej przez Polaków.
19. Holandia
- Wspomaganie działań mających na celu wprowadzenie programu TV Polonia do
sieci kablowej w miastach o największej liczebności Polaków.
- Współpraca z polskimi księŜmi w organizowaniu społeczno-kulturalnego Ŝycia
Polonii.
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- Aktywna współpraca - w celu zapewnienia ciągłości tradycji oręŜa polskiego - ze
środowiskiem kombatanckim poprzez wciągnięcie do prac organizacji weterańskich
drugiego i trzeciego pokolenia Polonii
20. Irlandia
- Monitorowanie procesu mającego na celu spowodowanie przestrzegania przez
władze Irlandii praw pracowniczych w odniesieniu do obywateli polskich.
- Niesienie pomocy obywatelom polskim w dochodzeniu roszczeń od łamiących ich
prawa pracownicze irlandzkich pracodawców.
- Udzielanie porad Polakom przebywającym w Irlandii z zakresu prawa i przepisów
obowiązujących na terenie Irlandii oraz o nowych regulacjach obowiązujących od
wejścia Polski do Unii Europejskiej.
- Interwencje w urzędach lokalnych mające na celu niesienie pomocy
pokrzywdzonym obywatelom polskim.
- Wspieranie organizacji polonijnych w opracowywaniu materiałów informacyjnych
i organizowaniu seminariów na temat prawa i przepisów obowiązujących w Irlandii.
21. Izrael
- Udzielanie pomocy obywatelkom polskim i ich rodzinom zamieszkałym na
terytoriach palestyńskich, które z uwagi na sytuację polityczno-militarną znajdują się
w bardzo trudnym połoŜeniu materialnym.
- Wspieranie duszpasterzy polskich w prowadzeniu działalności ukierunkowanej na
Polonię, a takŜe w sprawowaniu opieki nad grobami polskimi w Izraelu.
- Współpraca z śydami wywodzącymi się z Polski, m.in. w zakresie starań o
powołanie do Ŝycia Centrum Polskiego w Jerozolimie.
- Wspieranie inicjatyw środowisk polskich i wywodzących się z Polski na rzecz
porozumienia i pojednania między Palestyńczykami i narodem Ŝydowskim.
1.22. Kanada
- Inicjowanie powstawania oraz efektywne wspieranie istniejących katedr języka
polskiego na uczelniach kanadyjskich oraz wspomaganie polskich środowisk na tych
uczelniach, np. stowarzyszeń studenckich.
- Umacnianie pozycji Polonii w wieloetnicznej i wielokulturowej społeczności
kanadyjskiej poprzez wspieranie inicjatyw polonijnych, lobbing w kanadyjskich
kręgach opiniotwórczych oraz uwidacznianie szacunku polskich władz dla polskiej
diaspory w Ameryce Północnej.
- Wspieranie przedsięwzięć, organizacji i instytucji polonijnych, których celem jest
utrzymanie polskości przez kolejne pokolenia Kanadyjczyków polskiego
pochodzenia.
- Stwarzanie warunków i zachęcanie do nawiązywania bezpośrednich kontaktów i
współpracy pomiędzy polskimi i kanadyjskimi uczelniami, miastami, instytucjami.
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23. Kazachstan
- Zapewnienie grupie polskiej w Kazachstanie równoprawnej i pełnoprawnej pozycji
w wieloetnicznym i wielowyznaniowym społeczeństwie kazachstańskim.
- Kontynuacja i dalsze usprawnianie procesu repatriacji.
- Kreowanie pozytywnego stosunku władz miejscowych wobec mniejszości polskiej.
- Eksponowanie i aktywne propagowanie duŜego i niedocenianego wkładu Polaków
w rozwój Kazachstanu jako podstawy do trwałego określenia ich pełnoprawnej
pozycji w społeczeństwie kazachstańskim.
- Wspieranie procesu przeorientowania działalności organizacji polskich z
problematyki repatriacyjnej na kulturalno-społeczną, na odbudowę i umacnianie
toŜsamości narodowej.
- Rozbudowa w terenie Domów Kultury Polskiej (dotychczas istnieją 4) oraz
MłodzieŜowych Centrów Kultury Polskiej (1).
- Aktywizacja środowiska polskiego w ramach Zgromadzenia Narodów Kazachstanu,
na szczeblach regionalnych (Małe Zgromadzenia) i przenoszenie idei i koncepcji
zgromadzenia do innych struktur (w rejonach, szkołach itp.). Eksponowanie faktu, iŜ
pierwsze zgromadzenie uczniów w Kazachstanie w ramach Małego Zgromadzenia
Ałmaty odbyło się w Gimnazjum nr 23 w Ałmaty, gdzie istnieje 5 klas polskich.
- Zorganizowanie w kaŜdej organizacji polonijnej stałej, uniwersalnej wystawy
eksponującej dzieje Polaków w Kazachstanie, a takŜe polski wkład w rozwój
światowej nauki, kultury i sztuki.
- Sporządzenie dokumentacji projektowej dla Centrum Kultury Polskiej w Muzeum
Narodowym w Ałmaty.
- Systematyczne prezentowanie tematyki polskiej w prestiŜowym Pałacu Pokoju i
Zgody w Ałmaty.
- Wspieranie aktywności Związku Polaków w Kazachstanie oraz umacnianie jego
znaczenia w procesie odradzania i kultywowania polskości, integrowania środowiska
polonijnego, promocji Polski, utrwalania harmonijnego współŜycia z innymi grupami
etnicznymi, kreowania pozytywnego stosunku władz miejscowych wobec
mniejszości polskiej.
- Zachęcanie przedstawicieli mniejszości polskiej do aktywnego udziału w
festiwalach i imprezach prezentujących wielokulturowy charakter społeczeństwa RK.
24. Litwa
- Podejmowanie działań mających na celu przyspieszenie procesu reprywatyzacji
ziemi na terenach zamieszkanych przez mniejszość polską na Litwie oraz uzyskanie
godziwej rekompensaty finansowej, jeśli ziemia nie będzie mogła być zwrócona w
naturze.
- Wspieranie polskiej oświaty oraz szkolnictwa wyŜszego na Litwie, podejmowanie
działań mających na celu podniesienie poziomu nauczania oraz stworzenie szkołom z
polskim językiem nauczania lepszych warunków funkcjonowania.
- Wspomaganie społeczności polskiej w zabieganiu o niedokonywanie zmian
przepisów, prowadzących do umniejszania praw mniejszości polskiej, szczególnie w
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ustawach o mniejszościach narodowych, języku państwowym, a takŜe w ordynacji
wyborczej.
- Podejmowanie działań mających na celu sfinalizowanie umowy o pisowni imion i
nazwisk w językach mniejszości narodowych, a takŜe przyspieszających nowelizację
ustawy o obywatelstwie.
- Udzielanie pomocy TV Polonia w celu przystosowywania programu do potrzeb
zgłaszanych przez mniejszość polską oraz wspieranie prasy polskojęzycznej i radia na
Litwie.
- Kształtowanie nowego wizerunku Polski jako waŜnego sąsiada, który pozytywnie
oddziaływuje na gospodarkę Litwy i Ŝycie jej obywateli, co pośrednio wpływa takŜe
na postrzeganie Polaków na Litwie przez litewską większość.
- Inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz obrony dobrego imienia Polski i
Polaków na Litwie, współpraca w tej sferze z organizacjami zrzeszającymi Polaków
na Litwie, prasą polskojęzyczną oraz ośrodkami uniwersyteckimi.
- Podejmowanie inicjatyw mających na celu doskonalenie form komunikacji między
Polską
a społecznością polską na Litwie, takich m.in. jak utrzymanie retransmisji Telewizji
Polonia oraz stworzenie portalu internetowego o sprawach Polaków na Litwie i
relacjach między Polską a Litwą.
25. Łotwa
- Wspieranie projektu inwestycyjnego rozbudowy polskiej szkoły w Jekabpils.
- Pomoc w zapewnieniu odpowiedniej bazy materialno-technicznej oraz kadry
pedagogicznej dla pięciu szkół polskich na Łotwie.
- Wspieranie projektu inwestycyjnego stworzenia Domu Polskiego w Rydze jako
Centrum Kultury Polskiej słuŜącego mniejszości polskiej na Łotwie.
26. Mołdowa
- Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia organizacjom polskim siedzib
niezbędnych dla ich właściwego funkcjonowania (Kiszyniów, Komrat).
- Inspirowanie środowisk polonijnych w Kiszyniowie do stworzenia jednolitej
struktury organizacyjnej.
- Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w złej sytuacji materialnej, m.in.
poprzez potwierdzania statusu materialnego osób oczekujących na wsparcie,
współpracę z polskimi księŜmi pracującymi w parafiach i zajmującymi się
działalnością „Caritas” oraz wykorzystywanie inicjatyw instytucji pomocowych z
Polski.
27. Niemcy
- Egzekwowanie od władz RFN realizacji porozumień i umów, określających prawa
Polonii niemieckiej, w tym przede wszystkim art. 20 i 21 Traktatu polskoniemieckiego z 1991 r.
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- Poszerzanie dostępu do nauki języka polskiego i działanie na rzecz rozwijania
zainteresowania nauką języka ojczystego wśród młodzieŜy polonijnej, szczególnie
przez zwiększanie atrakcyjności tej nauki, organizację konkursów i olimpiad.
- Zwiększanie liczby szkół europejskich oraz punktów nauczania języka polskiego –
z uwzględnieniem wzrostu emigracji zarobkowej z Polski i miejsc osiedlania się
nowej Polonii.
- Poszerzenie oferty języka polskiego jako języka obcego w szkołach niemieckich na
klasy niŜsze, w tym wprowadzenie języka polskiego dla początkujących.
- Integracja najnowszej emigracji zarobkowej ze środowiskiem polonijnym.
- DąŜenie do transparencji dysponowania przez Konwent Organizacji Polonijnych
środkami na wspieranie działalności Polonii w Niemczech pozyskiwanymi z budŜetu
Pełnomocnika ds. Kultury i Mediów rządu federalnego.
- Zainicjowanie Forum Spotkań Polonijnych organizowanych cyklicznie z udziałem
członków Konwentu Organizacji Polonijnych w RFN oraz przedstawicieli liczących
się organizacji polonijnych, które słuŜyłyby konsolidacji Polonii w kolońskim okręgu
konsularnym. Spotkania będą poświęcone podsumowaniu dokonanych działań oraz
przedstawieniu planów na kolejny okres, a w szczególności skupieniu się na
zadaniach w zakresie poprawy wizerunku Polski w RFN jak równieŜ rozmowie z
„gościem specjalnym” – np. przedstawicielem miejscowej administracji,
odpowiedzialnym za sprawy migrantów, znaną osobistością Ŝycia publicznego,
liczącym się dziennikarzem czy teŜ szefem organizacji migrantów, wywodzących się
z innych krajów.
- Promocja Polski i Polaków z wykorzystaniem potencjału środowisk polonijnych
poprzez stymulowanie ich współpracy z lokalnymi społecznościami niemieckimi.
- Działania na rzecz określenia przez władze RFN partnera – instytucji
odpowiedzialnej za sprawy Polonii niemieckiej i kontakty ze społecznością polską
w Niemczech, tak na szczeblu federalnym jak i w poszczególnych krajach
związkowych.
- Wspieranie zabiegów o finansowanie przez władze RFN szkół polonijnych,
prowadzących nauczanie języka, kultury i tradycji polskich.
28. Norwegia
- Współpraca ze środowiskami polonijnymi, szczególnie z jej przedstawicielami
zatrudnionymi w administracji państwowej i związkach zawodowych, na rzecz
tworzenia społecznych punktów informacyjnych dla nowoprzybywających z Polski
pracowników.
- Wspieranie środowiska polskich katolików w staraniach o przekazanie przez
Episkopat norweski jednego z kościołów w Oslo na potrzeby duszpasterstwa
polonijnego.
- Reaktywowanie polskiej biblioteki w Oslo.
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29. Peru, Boliwia, Ekwador
- Promocja koncepcji utworzenia w Limie polonijnego Centrum Kultury Polskiej,
które obejmowałoby swoją działalnością Peru, Ekwador i Boliwię.
- Działania na rzecz utworzenia katedry języka polskiego na Pontyfikalnym
Katolickim Uniwersytecie w Limie.
30 Republika Czeska
- Działania na rzecz rozwiązania problemu zwrotu mienia naleŜącego przed wojną
do organizacji polskich na Zaolziu (Macierzy Szkolnej, Beskidu Śląskiego).
- Monitorowanie procesu wprowadzania polskojęzycznych napisów na Zaolziu,
w miejscowościach spełniających wymogi zawarte w czeskiej ustawie o gminach.
- Pomoc w utrzymaniu i rozwijaniu polskiego szkolnictwa mniejszościowego
poprzez:
a) udzielanie merytorycznego i finansowego wsparcia dla inicjatyw
środowiska nauczycielskiego mających na celu podniesienie poziomu
nauczania za pomocą nowoczesnych programów edukacyjnych, środków
audiowizualnych, programów komputerowych, itp.;
b) działania na rzecz uregulowania zasad zatwierdzania przez Ministerstwo
Oświaty RCZ oraz dystrybucji podręczników szkolnych uŜywanych w
procesie dydaktycznym w polskich placówkach oświatowych;
c) dofinansowywanie zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych,
elementów wyposaŜenia, sprzętu sportowego i audiowizualnego,
umoŜliwiającego prowadzenie nowoczesnych form nauki języka
polskiego, historii i literatury;
d) wspieranie szkolnych i przedszkolnych dziecięcych zespołów tanecznych,
chórów i teatrzyków, kółek zainteresowań i druŜyn harcerskich;
e) współpracę z krajowymi instytucjami i organizacjami w sprawach
stypendialnych, rekrutacji na studia w Polsce, organizowania róŜnych
form szkoleń, kursów językowych oraz pobytów młodzieŜy na koloniach i
obozach w kraju;

f) współpracę z Centrum Pedagogicznym i Towarzystwem Nauczycieli
Polskich w RCz w celu wypracowania programu rozwoju szkolnictwa
mniejszości polskiej, który zapewniałoby konkurencyjność w stosunku do
czeskich placówek;
g) wspieranie wydziałów polonistycznych na Uniwersytetach w Ostrawie,
Ołomuńcu i Brnie.
- Wspieranie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego na Zaolziu, a w
szczególności Kół PZKO, w zakresie utrzymania miejscowych Domów PZKO,
stanowiących centra kulturalne polskiej mniejszości, poprzez:
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a) udzielanie pomocy przy sporządzaniu wniosków oraz wstępnych
kalkulacji kosztów dotyczących niezbędnych inwestycji remontowych
pozwalających na funkcjonowanie obiektów;
b) udzielanie pomocy przy modernizacji poszczególnych pomieszczeń w
budynkach PZKO;
c) udzielanie pomocy przy pozyskiwaniu dotacji z budŜetu RCz oraz
środków unijnych przeznaczonych na działalność kulturalną;
d) finansowe wspieranie imprez kulturalnych organizowanych przez Koła
PZKO;
e) wyposaŜanie pomieszczeń PZKO w niezbędny sprzęt elektroniczny
potrzebny do realizacji szerokiego programu kulturalnego, występów
kapel ludowych, zespołów tanecznych, chórów i teatrów amatorskich,
organizacji wystaw, prezentacji itp.
- Wspieranie Klubu Polskiego w Pradze poprzez intensyfikację działań na rzecz
rozwoju aktywności polonijnej młodego pokolenia. Skierowanie do młodzieŜy
polonijnej oferty programowej Instytutu Polskiego w Pradze i Klubu Polskiego,
zapewnienie udziału młodzieŜy polonijnej, głównie absolwentów szkół wyŜszych i
stypendystów, w spotkaniach organizowanych przez Ambasadę.
- Organizowanie corocznych konkursów wiedzy o Polsce i Czechach odbywających
się w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
31. Republika Południowej Afryki
- Wspieranie działań na rzecz uzyskania przez organizacje polonijne własnych
siedzib, analogicznie do Zjednoczenia Polskiego w Vaal Triangle.
- Udział w pracach organizacji polonijnych ukierunkowanych na gromadzenie
dokumentów i pamiątek o Polakach, otaczanie opieką polskich mogił, upamiętnianie
wydarzeń i śladów polskości i Polaków w Afryce.
- Zacieśnianie kontaktów z duchowieństwem polskim, w tym równieŜ misyjnym.
- Działania w celu umoŜliwienia odbioru w RPA TV POLONIA.
32. Rosja
- Rozwijanie kontaktów ze środowiskami polonijnymi na obszarach oddalonych od
głównych centrów, dotychczas słabo rozpoznanych (między innymi Jakuck,
Kamczatka, Sachalin).
- Nawiązywanie współpracy z osobami pochodzenia polskiego niezrzeszonymi
w organizacjach polonijnych, w tym poprzez rozszerzanie współpracy z parafiami, w
których pracują księŜa i zakonnice z Polski.
- Wspieranie procesu tworzenia i rejestracji nowych organizacji polonijnych.
- Motywowanie organizacji polonijnych do współpracy z administracją centralną
i administracjami lokalnymi, co pozwoliłoby tym środowiskom na bardziej
efektywną integrację w społecznościach lokalnych.
- Wskazywanie organizacjom polonijnym moŜliwości pozyskiwania dotacji
finansowych od administracji lokalnych oraz administracji centralnej, między innymi
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poprzez składanie wniosków o dofinansowanie do Rady ds. Narodowości działającej
przy Prezydencie FR.
- Utrzymanie, co najmniej na dotychczasowym poziomie, nauczania języka polskiego
przez polskich nauczycieli delegowanych przez CODN oraz lektorów delegowanych
przez MNiSW.
- Pomoc w zapewnieniu moŜliwości realizacji przez środowiska polonijne potrzeb
religijnych, takŜe poprzez wspieranie działań mających na celu odzyskanie waŜnych
dla Polonii obiektów kościelnych w Irkucku, Kirowie, Krasnojarsku, Moskwie,
Smoleńsku, oraz poprzez starania o odzyskanie dawnego cmentarza Wyborskiego w
Sankt Petersburgu.
- Opracowanie ramowego programu nauczania języka polskiego w szkołach
publicznych i społecznych oraz zapewnienie materialnej bazy procesu nauczania
poprzez zaopatrzenie w podręczniki, pomoce dydaktyczne oraz zwiększenie liczby
nauczycieli kierowanych z Polski do petersburskiego okręgu konsularnego.
- Propagowanie wśród Polonii rzetelnej wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich w
kontekście najwaŜniejszych wydarzeń historycznych i bieŜących.
- Opracowanie systemu przekazywania polskich ksiąŜek do rosyjskich bibliotek i
wyŜszych uczelni, w których wykładany jest język polski.
- Inspirowanie współpracy transgranicznej w sferach istotnych dla osób polskiego
pochodzenia w FR oraz włączanie Polonii w proces nawiązywania współpracy
regionalnej pomiędzy Polską a Rosją.
- Opracowanie propozycji zapewnienia Polonii rosyjskiej szerszego dostępu do słowa
polskiego (prasy, radia, TV, Internetu) w celu zrównowaŜenia trudności w
utrzymywaniu kontaktów z Polską wynikających z oddalenia od kraju.
33. Rumunia
- Realizacja programu edukacyjno-pomocowego „Dzieci Bukowiny”, którym objęte
są szkoły w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez Polaków (m.in. Nowy
Sołoniec, Pojana Mikuli, Kaczyka, Plesza, Paltinoasa - Bukowiec, Moara – Bułaj).
Program oferuje wszystkie niezbędne składniki kompleksowego wsparcia edukacji:
modernizację bazy materialnej szkół i przedszkoli, doskonalenie nauczycieli, osłonę i
pomoc socjalną, otwarcie na Polskę i świat.
34. Serbia
- Podejmowanie starań o utworzenie w Serbii 1-2 nowych szkółek polonijnych dla
dzieci.
- Działania na rzecz utworzenie wydziałów (dotychczas są to katedry) Języka
Polskiego w Belgradzie i w Nowym Sadzie.
- Organizowanie – przy współpracy ze środowiskami polonijnymi – dorocznych dni
kultury polskiej.
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35. Słowenia
- Wspieranie działalności i rozwijanie współpracy z Katedrą Języka i Literatury
Polskiej w Lublanie oraz lektoratem języka polskiego w Mariborze.
36. Szwajcaria
- Upowszechnianie wiedzy o wybitnych Polakach, którzy zamieszkiwali w Szwajcarii
(Kościuszko, Narutowicz, Paderewski, Sienkiewicz) oraz śladach ich obecności
między innymi w Zuchwilu, Vezii, Zurychu, Lozannie.
- Pielęgnowanie pamięci o roli internowanych Ŝołnierzy z 2 Dywizji Strzelców
Pieszych, takŜe poprzez włączanie do współpracy młodzieŜy ze szkoły polskiej i
szkół polonijnych.
- Organizowanie przeglądu dorobku kulturalnego Polonii w Szwajcarii jako
cyklicznej imprezy polonijnej.
- Pomoc w tworzeniu i działalności stowarzyszeń środowisk zawodowych (lekarze,
bibliotekarze, prawnicy).
37. Szwecja
- Poszerzenie dostępu do ogólnych informacji dotyczących warunków Ŝycia i pracy
w Szwecji, kierowanych do nowoprzybywających Polaków, w tym wydawanie
broszur informacyjnych o organach administracji lokalnej, rynku pracy i
nieruchomości, podatkach.
- Wspieranie integracji nowej migracji pracowniczej z istniejącymi juŜ organizacjami
polonijnymi.
- Rozwijanie współpracy z Kościołem rzymskokatolickim oraz harcerstwem jako
strukturami szczególnie waŜnymi z punktu widzenia umacniania polskości wśród
polonijnej młodzieŜy.
38. Turcja
- Działania na rzecz utrzymania - finansowanych dotychczas przez MEN – punktów
konsultacyjnych dla dzieci obywateli polskich przebywających za granicą w Ankarze
i Stambule, a takŜe podjęcie starań o uruchomienie takiego punktu w Antalyi.
39. Ukraina
- Zabieganie o realizację przez państwo ukraińskie praw mniejszości polskiej, w tym
zwiększenie wsparcia finansowego na jej rozwój kulturalny i edukacyjny.
- Kontynuowanie starań o utworzenie Domu Polskiego we Lwowie oraz o przyznanie
działki pod budowę Domu Polskiego w Kijowie.
- Podjęcie działań na rzecz ujednolicenia form nauczania i programów szkolnych
przez szkoły sobotnio-niedzielne. Starania o ich zarejestrowanie w ramach
ukraińskiego systemu oświaty.
- Zabieganie o przekazanie mniejszości polskiej pomieszczeń na siedziby organizacji.
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- Zachęcanie organizacji polskich do zwiększenia aktywności na rzecz poszukiwania
alternatywnych źródeł finansowania ich działalności (polsko-ukraińskie projekty
unijne, sponsorzy lokalni, etc.).
- Wspieranie zabiegów o utworzenie „Domu Kultury Polskiej” w Odessie.
- Kontynuowanie negocjacji z władzami państwowymi Ukrainy w sprawie
odzyskania przez prawowitych właścicieli kościoła pw. św. Mikołaja w Kijowie,
kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie i kościoła w Humaniu.
- Działania na rzecz zapewnienia dostępności TV POLONIA na Ukrainie.
- Organizowanie Dni Kultury Polskiej (m.in. w Chersoniu, Odessie, Jałcie, Lwowie,
Kijowie, Łucku i Charkowie), w tym przeglądów współczesnego kina polskiego.
- Działania na rzecz utworzenia stanowiska archeologicznego na terenie Twierdzy w
Barze.
40. Urugwaj
- Przyciągnięcie do pracy społecznej przedstawicieli młodego i średniego pokolenia
polskiej emigracji (programy stypendialne, spotkania z młodzieŜą, bardziej
zróŜnicowane formy prezentowania kultury polskiej).
- Zabieganie o powołanie Instytutu Kultury Polskiej w Montevideo.
- Działania na rzecz wzmocnienia obecności Polonii w Izbie Handlowej Urugwaj –
Polska.
41. USA
- Partnerska współpraca i dialog polityczny z najwaŜniejszymi organizacjami Polonii
na rzecz wypracowania nowej, atrakcyjnej dla młodego pokolenia, agendy.
- Podjęcie dialogu z czołowymi organizacjami Polonii amerykańskiej na temat
nadchodzących przemian demograficzno-etnicznych Polonii amerykańskiej (spadek
ilości przyjazdów zarobkowych) i ich skutków dla szkolnictwa i biznesu polonijnego,
a takŜe form działalności organizacji polonijnych.
- Kontynuowanie działań na rzecz zwiększania dostępu do nauczania języka
polskiego w ramach sobotnich szkół polonijnych, ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów odległych od tradycyjnych ośrodków emigracji Polaków oraz działania na
rzecz podwyŜszania poziomu nauczania języka polskiego, zarówno w sobotnich
szkołach polonijnych, jak i programach dwujęzycznych w amerykańskich szkołach
publicznych, m.in. poprzez organizowanie konferencji oraz seminariów
szkoleniowych.
- Tworzenie platform współpracy z polonijnymi parafiami rzymsko-katolickimi,
będącymi takŜe ośrodkami polskiej kultury i oświaty.
- AngaŜowanie Polonii w dialog polsko-Ŝydowski jako instrument poprawy
wizerunku Polski i Polaków w USA.
- Podjęcie prac nad koncepcją programu kształtowania pozytywnego wizerunku
Polski i Polaków w USA.
- Opracowanie – we współpracy z organizacjami polonijnymi - wieloletniego
projektu mającego na celu poprawę stanu wiedzy w USA o Polsce, zwłaszcza o
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okresie II wojny światowej (wizyty studyjne w Polsce nauczycieli historii i innych
edukatorów wybranych szkół i instytucji).
- Wymiana informacji ze środowiskami polonijnymi (głownie z KPA) w kwestiach
legislacyjnych podejmowanych przez Kongres USA, które są istotne dla Polski i
Polonii amerykańskiej (m.in. zniesienie wiz dla obywateli polskich podróŜujących do
USA, uchwała w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gen. K. Pułaskiemu;
uregulowanie statusu obywateli polskich przebywających w USA ubiegających się o
prawo do legalnego pobytu).
- Współpraca z przedstawicielami Polonii w kwestii reagowania na błędne lub
nieprawdziwe informacje zawarte w mediach na temat Polski lub Polaków.
42. Uzbekistan
- Podejmowanie inicjatyw rozbudzających polskość wśród Polonii uzbeckiej oraz
osób potencjalnie polskiego pochodzenia.
- Aktywizacja Polonii w zakresie opieki nad 11 polskimi cmentarzami wojennymi i
innymi miejscami pamięci narodowej.
43. Węgry
- Zaktywizowanie młodego pokolenia Polonii, włączenie go w Ŝycie polonijne, m.in.
z wykorzystaniem Klubu Absolwenta przy SZPK.
- Nadanie nowej dynamiki rozwojowi nauczania języka polskiego, między innymi
poprzez podpisanie umowy międzyrządowej pomiędzy RP a RW w dziedzinie
oświaty.
44. Wielka Brytania
- Stworzenie moŜliwości nauki języka polskiego, historii Polski oraz dostępu do
polskiej kultury dla dzieci osób, które emigrowały w ostatnich latach, co jest
niezbędnym warunkiem powrotu emigrantów do kraju. Udział w budowaniu
infrastruktury organizacyjnej i materialnej dla nauczania języka polskiego dzieci
młodej emigracji z wykorzystaniem regulacji UE oraz potencjału stowarzyszeń i
organizacji polskich oraz polskich parafii.
- Wspieranie inicjatyw tworzenia stowarzyszeń i organizacji nowej migracji
odpowiadających potrzebie otwierania się tego środowiska na kontakty w
społeczeństwie brytyjskim, promowania w nim swej grupy, ochrony swoich praw.
Udzielanie im niezbędnej pomocy informacyjnej i materialnej.
- Działalność na rzecz zbliŜenia środowisk Polonii i nowej migracji oraz
podejmowania przez nie wspólnych inicjatyw kulturalno-edukacyjnych, a takŜe
włączania się nowoprzybyłych migrantów w Ŝycie Polonii brytyjskiej.
- Utrzymywanie bliskich kontaktów i współpraca z Polskimi Misjami Katolickimi,
polskimi parafiami oraz społecznymi organizacjami religijnymi, które są naturalnym
partnerem placówek w niesieniu doraźnej i długofalowej pomocy Polakom za
granicą.
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- Działania na rzecz włączenia nowej migracji w opiekę nad miejscami pamięci
narodowej.
- Inspirowanie nawiązywania kontaktów z władzami miejscowymi przez organizacje
polonijne w celu budowania prestiŜu i pozytywnego wizerunku polskiej grupy
etnicznej oraz jej lepszej integracji z miejscowym społeczeństwem.
45. Włochy
- Wspieranie dąŜeń i wysiłków nowej emigracji we Włoszech na rzecz organizowania
się celem uzyskania podmiotowości w wymiarze publicznym, statusu partnerskiego
wobec władz lokalnych oraz prawnych moŜliwości uzyskiwania od miejscowych
samorządów stałych dotacji finansowych na działalność statutową i promocyjną.
- Organizowanie spotkań kulturalnych i integracyjnych coraz liczniejszej grupy
studentów polskich i polonijnych w Mediolanie, Bolonii, Padwie, Turynie.
- Identyfikacja, wraz z Polonią, waŜnych miejsc pamięci narodowej w Północnych
Włoszech oraz renowacja najbardziej wartościowych, a jednocześnie zaniedbanych
tablic i pomników, poświęconych wielkim Polakom, przebywającym w róŜnych
okresach historycznych na ziemi włoskiej.
- Powołanie przy Uniwersytecie Bolońskim Ośrodka Promocji Polskiej Cywilizacji i
Kultury.
- Pomoc w realizacji projektu wybudowania domu polskiego i szkoły polskiej
w podrzymskiej miejscowości Ostia.
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II. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – wybrane zadania na lata 2007
– 2009 (realizacja MSZ – DKiP – placówki; koordynacja – DKiP)
1. Algieria
- Pomoc w utworzeniu Stowarzyszenia Polonii Algierskiej obejmującego swoimi
działaniem teren całej Algierii.
- Uruchomienie kursów języka polskiego wraz z elementami historii i geografii.
- Wspieranie udziału środowisk polskich w Festiwalu Kultury Europejskiej w
Algierii.
- Działanie na rzecz zorganizowania w 2008 lub 2009 roku Dni Polskich w Algierii.
- Umacnianie integracji społeczności polonijnej, między innymi poprzez organizację
cyklicznych spotkań oraz wydawanie miesięcznika w języku polskim pt. "Wieści z El
Biaru".
2. Argentyna i Paragwaj
- Wspieranie powstającego przy ZPA Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego.
- Rozwój nauczania języka polskiego w miejscowościach Wanda i Azara w prowincji
Misiones, w tym wspieranie inicjatywy Polskiej Misji Katolickiej skierowania przez
CODN kolejnej nauczycielki z Polski.
- Wspieranie inwestycji realizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze
środków Kancelarii Senatu RP, w tym 3-letniego programu remontu Domu Polskiego
ZPA w Buenos Aires, dokończenia budowy Domu Polskiego w Obera oraz remontu
Polskiego Ośrodka MłodzieŜowego przy ZPA w Burzaco.
- Wspomaganie działającego przy Polskim Ośrodku MłodzieŜowym ZPA w Burzaco
polonijnego klubu piłkarskiego Polonia FC.
3. Armenia
- Wspieranie zabiegów Polonii o uzyskanie siedziby dla Związku Polaków w Armenii
„Polonia”, która stałaby się polskim centrum edukacyjno-kulturalnym w Erewaniu.
4. Australia i Nowa Zelandia
- DąŜenie do utworzenia kursów języka polskiego, a w miarę moŜliwości takŜe katedr
języka polskiego na uniwersytetach australijskich. Dalsze wspomaganie lektoratu
języka polskiego na Uniwersytecie Macquarie w Sydney.
- Wspieranie finansowe i organizacyjne festiwali kultury polonijnej odbywających się
w duŜych ośrodkach miejskich w Australii, ze szczególnym uwzględnieniem
Festiwalu Kultury Polskiej POL-ART, festiwalu „Polish Christmas at Darling
Harbour” w Sydney, „Polish Festival at Federation Square” w Melbourne i
„DoŜynek” w Adelajde.
- Inicjowanie i wspieranie procesów integracyjnych w środowiskach polskich i
polonijnych naukowców oraz studentów w Nowej Zelandii w celu powołania
odpowiedniego stowarzyszenia.
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- Oddziaływanie na środowisko polonijne w Auckland w celu reaktywowania
działalności polskiej szkoły.
- Wspieranie działań na rzecz utworzenia w Otago and Southland Settlers Museum
w Dunedin stałej ekspozycji poświęconej Polonii w Nowej Zelandii.
5. Austria
- Intensyfikacja współpracy z osobistościami polonijnymi pozostającymi poza
strukturami organizacyjnymi austriackiej Polonii.
- Wspieranie aktywności Polonii w organizowaniu imprez kulturalnych, naukowooświatowych i promujących Polskę oraz słuŜących promocji środowiska polonijnego
w społeczeństwie austriackim.
- Działania na rzecz rozszerzenia nauczania języka polskiego w austriackich szkołach
publicznych oraz zawarcia polsko-austriackiego porozumienia wprowadzającego
nauczanie języka polskiego jako jednego z języków obcych w szkołach austriackich.
- Kontynuowanie - we współpracy z miejscowymi władzami federalnymi i lokalnymi
oraz z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - działań mających na celu
zachowanie i utrwalenie pamięci o skali polskich ofiar w systemie obozów zagłady i
pracy niewolniczej na terenie Austrii.
- Wspieranie dąŜeń do utworzenia Klubu Biznesu Polonijnego jako platformy
integrującej przedsiębiorców polonijnych oraz będącej rzecznikiem ich interesów
wobec administracji austriackiej.
- Kontynuowanie organizacji – we współpracy z mediami polonijnymi - konkursu
na polonijnego „Lidera biznesu w Austrii".
- Wspieranie inicjatywy Polonii w sprawie przyznania polskojęzycznej stacji
radiowej częstotliwości na terenie Wiednia.
6. AzerbejdŜan
- Działania na rzecz rozwoju współpracy ze środowiskiem polonijnym lektorów
delegowanych z MEN do pracy w Centrum Kultury i Języka Polskiego w Baku.
7. Belgia
- Organizacja cyklicznego konkursu „Śladami Joachima Lelewela” z udziałem
młodzieŜy z Polski, Belgii, Litwy i Francji, połączonego z odsłonięciem nowej
tablicy pamiątkowej na budynku, w którym mieszkał J. Lelewel.
- Organizacja spotkań piątkowych - comiesięcznych spotkań z udziałem Polonii, jak
równieŜ przedstawicieli instytucji belgijskich i unijnych.
- Współpraca ze środowiskami polonijnymi w przygotowywaniu dorocznych
integrujących imprez sportowych, w tym turnieju piłki noŜnej o puchar konsula
generalnego.
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8. Białoruś
- Pomoc w przygotowaniu zjazdu ZPB zaplanowanego na marzec 2009 r.
- Organizacja cyklicznej imprezy ”Festiwal czterech kultur” (polskiej, białoruskiej,
Ŝydowskiej, ukraińskiej) z wykorzystaniem funduszy UE.
- Zabieganie o zwiększenia liczby miejsc dla dzieci i młodzieŜy z RB na koloniach,
obozach, kursach w Polsce, a takŜe o zorganizowanie letnich kursów językowych z
udziałem polskich lektorów w miejscach zamieszkania Polaków.
- Realizacja programu „Ocalamy od zapomnienia”, który pozwoliłby stworzyć
kompletną bazę danych z zakresu polskiego dziedzictwa kulturalnego w brzeskim
okręgu konsularnym oraz stworzenie mapy poloniców w mińskim okręgu
konsularnym, w tym miejsc pamięci i zabytków.
- DąŜenie do maksymalnego zbliŜenia pomiędzy młodzieŜą polską z RP i RB, w tym
organizowanie półkolonii polonijnych na Białorusi dla dzieci, które z róŜnych
powodów nie mogą wyjechać do RP, z udziałem ich rówieśników z Polski.
- Zorganizowanie międzynarodowego pleneru malarskiego z udziałem plastyków z
RP i pochodzenia polskiego z Białorusi oraz artystów białoruskich, litewskich,
ukraińskich i rosyjskich.
- Obchody 200. rocznicy urodzin Napoleona Ordy - wybitnego polskiego artysty
urodzonego na Polesiu, m.in. wystawa fotogramów prezentujących jego Ŝycie i
twórczość.
- Organizacja wystaw prezentujących róŜne aspekty kultury i historii Polski, m.in.
pokaz lalek ze zbiorów CEPELII „Lalki polskie. Lalki świata”, prezentacja fotografii
prof. Krzysztofa Hejke „Kresy. Zapomniana Ojczyzna”.
- Prezentacje muzyki polskiej – m.in. koncert kompozytora i klarnecisty Wojciecha
Mrozka wraz z muzykami Grodzieńskiej Kapeli, cykl koncertów fortepianowych
(m.in. muzyka Chopina) w wykonaniu artystów z Polski i pochodzenia polskiego w
Białorusi, Koncert Europejskiego Chóru Pokoju.
9. Bośnia i Hercegowina
- Stopniowa aktywizacja środowiska polonijnego w ramach ruchu mniejszości
narodowych w BiH, którego instytucjonalizacja przewidywana jest na forum
Parlamentu BiH.
10. Brazylia
- Wspieranie nowoutworzonego w Sao Paulo Polskiego Stowarzyszenia EdukacyjnoKulturalnego.
- Zorganizowanie kursu języka polskiego w Belo Horizonte oraz dalsze wspieranie
nauczania języka polskiego w Sao Paulo.
- Pomoc w sfinalizowaniu w Rio de Janeiro prac wykończeniowych w tzw. Domu
MłodzieŜy.
- Wspieranie zabiegów Polonii o uzyskanie lokalu dla organizacji Braspol w
Salwadorze (stan Bahia).
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- Pomoc w przeprowadzeniu remontu i prac adaptacyjnych w Domu Kultury Polskiej
im. Sanguszki w Sao Paulo.
- Wspieranie polskiego kościoła katolickiego w Rio de Janeiro - miejsca spotkań
integracyjnych Polonii i Polaków - w pozyskiwaniu środków na prace remontowomodernizacyjne.
11. Bułgaria
- Utworzenie szkółki polonijnej i biblioteki w nowym budynku parafii
rzymskokatolickiej w Plewen.
- Przystosowanie budynku parafialnego przy kościele rzymskokatolickim w
Asenowie (północna Bułgaria) do prowadzenia w nim kolonii dla dzieci polonijnych.
12. Chile
- Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie
renowacji domu Ignacego Domeyki i konserwacji jego dokumentów przez polskich
specjalistów.
- Przygotowanie i prezentacja – we współpracy ze Zjednoczeniem Polskim w Chile –
wystawy „Polacy w Chile” w ośrodkach regionalnych (Valparaiso, Viña del Mar,
Conceptión).
- Wspieranie projektów edytorskich Zjednoczenia Polskiego w Chile, m.in.
wznowienie „Historii Polski” Raula Małachowskiego i Efraina Szmulewicza.
13. Chorwacja
- Inspirowanie przedstawicieli środowiska polonijnego do korzystania z
przysługującym im praw zawartych w chorwackim ustawodawstwie dotyczącym
mniejszości narodowych, które gwarantuje mniejszościom preferencje wyborcze na
poziomach lokalnym oraz centralnym.
14. Francja
- Współpraca ze stowarzyszeniami polonijnymi przy organizowaniu wielkich
przedsięwzięć takich jak "Rok Polski", który odbędzie się w latach 2008/2009 w
północnej Francji.
- Podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Pomost - Passerelle w zakresie pomocy
młodym Polakom dotkniętym problemem uzaleŜnień oraz trudnościami
osobowościowymi.
- Kontynuacja współpracy ze Szkołą Polską w ParyŜu, jej filiami i oddziałami oraz
z sekcjami polskimi w gimnazjach i liceach międzynarodowych (Montaigne i Saint
Germain en Laye) w zakresie wyposaŜania tych placówek w polskie wydawnictwa
oraz sprzęt dydaktyczny.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Kombatantów Polskich i ich Rodzin w zakresie
organizacji kolejnych edycji – w róŜnych miastach Francji – wystawy pt.:" Cena
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Wolności - Polacy na frontach II wojny światowej", która przygotowana została przez
Ministerstwo Obrony Narodowej.
- Zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój współpracy miast bliźniaczych jako jednej
z najskuteczniejszych form działania pobudzającej środowiska polonijne do
zainteresowania się sprawami polskimi.
- Opracowanie publikacji historycznej wspólnie z władzami miasta Strasburga
"Polacy w Strasburgu i Alzacji na przestrzeni wieków"
- Rozszerzenie lektoratu języka polskiego, stworzenie licencjatu w ramach Instytutu
Slawistyki (Wydział Neofilologii) na Uniwersytecie M. Blocha w Strasburgu.
- Współpraca z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy opracowaniu
wydawnictwa albumowego na temat grobów i pomników polskich na cmentarzach w
ParyŜu i okolicach w wersji polskiej, angielskiej i francuskiej.
15. Grecja
- Znalezienie nowego lokalu odpowiadającego aktualnym potrzebom Szkoły Polskiej
w Atenach.
- Wspieranie idei otwarcia na Krecie nowego punktu nauczania języka polskiego w
ramach filii Szkoły Polskiej.
- Wspieranie Szkoły Polskiej, a takŜe organizacji polonijnych, w urządzaniu imprez
kulturalnych, naukowych i oświatowych, ukierunkowanych na kultywowanie
znajomości języka polskiego oraz promocję kultury polskiej.
- WyposaŜanie bibliotek Szkoły Polskiej i jej filii w Salonikach i na Santorini w
zestawy ksiąŜek i adaptacji filmowych naleŜących do kanonu literatury.
16. Gruzja
- Utworzenie i wyposaŜenie punktów nauczania języka polskiego na uniwersytetach
w Butumi i Kutaisi.
- Zapewnienie odpowiedniego wyposaŜenia gabinetowi języka polskiego w szkole nr
146 w Tbilisi.
- Popularyzacja inicjatyw polonijnych w społeczeństwie gruzińskim.
17. Hiszpania
- DąŜenie do utworzenia lektoratów języka polskiego w ośrodkach akademickich w
Katalonii i Palma de Mallorca.
- Wspieranie zabiegów Polonii o uzyskanie i właściwe zagospodarowanie Domu
Polskiego w Getafe koło Madrytu.
- Rozwinięcie systemu regularnych dyŜurów konsularnych w Gironie, Taragonie,
Lleidzie, m.in. w celu lepszego rozpoznania potrzeb tamtejszej Polonii.
- Zakończenie negocjacji w sprawie podpisania nowego międzyrządowego
Porozumienia Ramowego, które regulowałoby całościowo problem klas
dwujęzycznych z językiem polskim w Hiszpanii i hiszpańskim w Polsce.
- Działania na rzecz utworzenia pierwszej sekcji dwujęzycznej z językiem polskim
w wybranej szkole średniej na terenie Comunidad de Madrid.
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18. Holandia
- Pomoc w znalezieniu siedziby dla Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Hadze.
- Podejmowanie przedsięwzięć wspomagających starania szkół polonijnych o
zapewnienie optymalnych warunków lokalowych oraz udzielanie im pomocy
merytorycznej w zabieganiu o dotacje i subwencje oświatowe od miejscowych władz
samorządowych.
- Wspieranie działań związanych z przeniesieniem muzeum gen. S. Maczka z koszar
do lokalu w centrum miasta Breda.
- Zakończenie renowacji polskich cmentarzy w Ginneken i Ettesebaan.
- Pomoc w przeprowadzenie remontu Domu Polskiego w Brunssum.
- Pomoc materialna i rzeczowa na rzecz zespołów folklorystycznych w Limburgii.
19. Irlandia
- Działania na rzecz rozwijania przyjaznych stosunków z miejscowymi środowiskami
podejmującymi inicjatywy słuŜące integracji Polaków ze środowiskiem irlandzkim.
- Otwarcie kolejnych szkolnych punktów konsultacyjnych (w pierwszej kolejności w
Nagan).
- Wspieranie tworzenia polskiej biblioteki w Dublinie.
- Udzielanie pomocy punktowi nauczania języka polskiego w Domu Polskim, szkole
polskiej oraz nauczycielom uczącym języka polskiego na lektoratach na
uniwersytecie w Dublinie.
20. Izrael
- Udzielanie wsparcia dwóm organizacjom działającym w środowisku polonijnym –
Towarzystwu Polonijnemu „Piast” w Hajfie oraz Towarzystwu Przyjaźni PolskoPalestyńskiej w Gazie.
21. Kanada
- Współpraca i wsparcie finansowe dla katedr języka polskiego w Kanadzie oraz
pomoc w uzyskaniu przez Wydział Polonistyki na University of Toronto statusu
katedry.
- Współpraca z Polonią w organizowaniu jubileuszowych obchodów, m.in. 100-lecia
Związku Polaków w Kanadzie, 150-lecia osadnictwa Kaszubów w Ontario, 100-lecia
osadnictwa polskiego w Windsor
- Współpraca z Polonią w zakresie organizacji dni polskich w Hamilton i Kitchener.
- Wspieranie dorocznych imprez środowiskowych (np. festiwalu Polskiego na ulicy
Roncesvalles w Toronto), a takŜe organizowanych ad hoc imprez poświęconych
wybitnym
Polakom
(sympozjum
poświęcone
twórczości
J.ConradaKorzeniowskiego), festiwali i wystaw z udziałem polskich artystów (np. wystawa
fotograficzna z udziałem fotografików polskiego pochodzenia w Ottawie w 2007 r.).
- Pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy Kanadyjsko-Polskim Instytutem
Badawczym
w Toronto a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w Warszawie w celu
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opracowania programu naleŜytego zabezpieczania dokumentów dotyczących
Polaków i Polonii w prowincjach Ontario, Manitoba i Saskatchewan.
- Podjęcie wysiłków – we współpracy z Kanadyjsko-Polskim Instytutem Badawczym
w Toronto oraz Kongresem Polonii Kanadyjskiej i Związkiem Polaków w Kanadzie –
na rzecz utworzenia w Toronto Muzeum Polonii Kanadyjskiej.
- Zainicjowanie starań o stworzenie spisu poloniców w Kanadzie w oparciu o
opracowywany obecnie spis w prowincji Ontario.
- Dalsze wspieranie działalności Teatru Polskiego w Toronto, promocja albumu
dokumentującego 15-lecie jego działalności.
- Zorganizowanie – wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie oraz
Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” - warsztatów szkoleniowych i kursów
przygotowujących nauczycieli do uzyskania certyfikatów języka polskiego.
- Popieranie inicjatyw wspierających dialog polsko-Ŝydowski (np. działalność
Polsko-śydowskiej Fundacji Dziedzictwa).
- Wspieranie organizacji Festiwalu Europejskiego w Burnaby oraz „Dnia Polskiego”
w Port Coquitlam.
- Kontynuowanie i poszerzanie zasięgu cyklicznego konkursu recytatorskiego dla
dzieci i młodzieŜy ze szkół polonijnych w Montrealu.
- Stała współpraca ze środowiskami polonijnymi Montrealu w zakresie promocji
kultury polskiej (Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego, koncerty
chopinowskie, wigilijne, Zaduszki jazzowe).
- Podejmowanie działań wspierających inicjatywy środowisk polonijnych
zmierzające do upamiętnienia wybitnych Polaków, przedstawicieli Polonii
kanadyjskiej oraz wydarzenia historyczne (liczne inicjatywy upamiętnienia papieŜa
Jana Pawła II, polskich pisarzy i naukowców, polskiego czynu zbrojnego podczas II
wojny światowej, znanych postaci Polonii kanadyjskiej, takich jak kontradmirał
Romuald Nałęcz-Tymiński i kapitan Janusz śurakowski).
- Wspieranie programów polskich w telewizji etnicznej (Ottawa, Montreal, Toronto).
22. Kazachstan
- Sporządzenie dokumentacji poloniców znajdujących się w zasobach archiwów,
bibliotek i muzeów w RK.
- Stwarzanie lepszych warunków do nauki języka polskiego, uatrakcyjnienie i
uskutecznienie procesu dydaktycznego, w tym: sprowadzanie z Polski „latających"
nauczycieli (w tym metodyków) prowadzących krótkie cykle zajęć, mające na celu
m. in. wyrównanie róŜnic programowych w nauczaniu; wznowienie narad i
konferencji nauczycieli (z Polski i miejscowych); usprawnienie nauczania na
odległość; doprowadzenie przez partnera kazachstańskiego do pełnej realizacji jego
zobowiązań w zakresie oświaty.
- Sporządzenie dokumentacji dotyczącej znanych miejsc pochówku Polaków
oraz konserwacji tych miejsc.
- Współpraca z Kazachstańskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im.
Abaja w Ałmaty w ramach programu badawczego „Polacy: deportowani i
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przymusowo osiedleni oraz jeńcy wojenni w Kazachstanie w l. 30-50 XX w."
- Reaktywowanie programu pilotaŜowego m. st. Warszawy dla Polaków
kazachstańskich „Łatwy, trudny początek" i jego popularyzacja wśród innych
potencjalnych partnerów w Polsce.
- Działania na rzecz zmiany formuły organizowania pomocy materialnej dla Polaków
w Kazachstanie - zastępowanie darów rzeczowych (np. telewizory) z Polski
przekazami pienięŜnymi ze względu na niŜsze koszty zakupu w RK oraz problemy
transportowe.
23. Kostaryka
- Uruchomienie dodatkowych zajęć z języka polskiego na Uniwersytecie
Kostarykańskim w San Jose.
- Utworzenie Izby Handlowej Polsko-Kostarykańskiej z udziałem przedsiębiorców
wywodzących się z Polski.
- Działania na rzecz rozwoju współpracy między środowiskami Ŝydowskimi a
Polonią.
24. Litwa
- Wspieranie działań słuŜących dobremu funkcjonowaniu i rozwojowi
nowoutworzonej filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.
- Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie finansowania polskich szkół
oraz zwiększenia o 10% tzw. koszyczka ucznia, czyli sumy dotacji państwowych dla
szkół mniejszościowych na Litwie do końca 2007 r.
- Wspieranie dorocznych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu
szkolnictwa polskiego na Litwie oraz doskonalenie znajomości języka i kultury
polskiej, tj. m.in. „Olimpiady Języka Polskiego”, „Festiwalu Teatrów Szkolnych”,
„Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej”, „Forum Szkół Polskich
na Litwie”, konkursów „Kresy” oraz „Najlepsza szkoła - najlepszy nauczyciel”.
- Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych oraz artystycznych społeczności polskiej na
Litwie, m.in. dorocznych festiwali kultury polskiej „Pieśń znad Wilii” oraz „Kwiaty
Polskie”, a takŜe imprez takich, jak międzynarodowe spotkania poetyckie ”Maj nad
Wilią”, Spotkania Sceny Polskiej, Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej.
- Współpraca ze środowiskami polskimi Litwy dla ich promocji w ramach programu
prezentującego w 2009 r. Wilno jako Europejską Stolicę Kultury.
- Pomoc w zorganizowaniu planowanego na 2009 r. I Światowego Zjazdu
Wilniuków, w którym weźmie udział kilka tysięcy osób z całego świata.
- Podejmowanie działań na rzecz opieki i renowacji miejsc pamięci narodowej, w tym
zwłaszcza odbudowy pomnika poświęconego Ŝołnierzom polskim w Oranach oraz
uporządkowania miejsca urodzenia Marszałka J. Piłsudskiego w Zułowie oraz
grobów AK-owskich, m.in. w Kalwarii Wileńskiej i Tusculanum, a takŜe wydania w
Polsce albumu o polskich cmentarzach wojskowych i grobach Ŝołnierskich na Litwie.
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- Wspieranie starań społeczności polskiej oraz instytucji krajowych o upamiętnienie
w Wilnie i okolicach twórców kultury polskiej, m.in. S. Moniuszki, J. Mackiewicza
S. Lorenza, W. Hulewicza, K. Iłłakowiczówny, T. Konwickiego.
25. Łotwa
- Zawarcie protokołu wykonawczego do polsko-łotewskiej umowy o współpracy
kulturalno-edukacyjnej z 29 marca 2006 r., precyzującego zasady i warunki realizacji
współpracy, między innymi w zakresie funkcjonowania i rozwijania szkolnictwa
polskiego na Łotwie.
- Wspieranie rozwoju polskojęzycznych mediów na Łotwie oraz umoŜliwienie
odbioru TV POLONIA w telewizji kablowej na terenie Łotwy.
- Wspieranie działań słuŜących odnowieniu i godnemu zagospodarowaniu dawnego
polskiego cmentarza wojskowego na Słobódce w Daugavpils – głównej polskiej
nekropolii wojskowej na Łotwie.
26. Mołdowa
- Inspirowanie do działania i pomoc w tworzeniu organizacji środowiskowych
(lekarze, twórcy kultury, nauczyciele i naukowcy).
- Kontynuowanie organizowania Dni Polonii w głównych skupiskach polskich
(Bielce, Kiszyniów, Komrat).
- Pomoc w organizowaniu kolejnych edycji Festiwalu Polska Wiosna w Mołdawii,
inspirowanie organizatorów do wzbogacenia i modyfikacji formuły imprezy.
- Działania na rzecz osób polskiego pochodzenia w separatystycznej części Mołdowy
– Naddniestrzu (doraźna pomoc materialna, wspieranie polskich klas w Słobodzie
Raszkowej i w Rybnicy).
27. Niemcy
- Poszerzenie liczby ośrodków rekrutacji uczniów i rozszerzenie programu Olimpiady
Języka Polskiego w Niemczech.
- Wprowadzenie pierwszych elementów nauki języka polskiego przez Internet –
nauki ortografii dla dzieci w formie zabawy.
- Działanie na rzecz szerszego dostępu do polskich programów telewizyjnych –
wprowadzenia ich do systemu naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T).
- Organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieŜy polonijnej celem
propagowania kultury i języka polskiego (np. konkursu fotograficznego pt. „Wakacje
w Polsce”).
- Starania o uruchomienie nowej szkoły europejskiej w Berlinie w dzielnicy
Neukölln.
- Pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych Domu Polskiego w Berlinie i
działania na rzecz zwiększenia finansowania przez władze Berlina Polskiego
Towarzystwa Szkolnego „Oświata”.
- Działania zmierzające do reaktywacji idei utworzenia „Domu Polskiego” w
Hamburgu.
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- Zabieganie o zwiększenie znaczenia organizacji polonijnych w sprawach
dotyczących partnerstwa polskich oraz niemieckich miast i regionów, wspólnego
organizowania imprez kulturalnych, urządzania okolicznościowych uroczystości, itd.
- Wspieranie działań zmierzających do jak najszerszego rozpowszechniania przez
organizacje polonijne informacji o ich aktywności; udzielanie im pomocy w
tworzeniu stron internetowych.
- Kontynuacja starań o wprowadzenie nauczania języka polskiego do szkół
niemieckich na terenie landów, w których dotychczas nie było to moŜliwe (m.in.
Szlezwik-Holsztyn, Hesja i Bawaria).
- Podejmowanie starań wobec niemieckich władz oświatowych, by umoŜliwiły
wpisywanie ocen z języka polskiego nauczanego w szkołach społecznych na
świadectwa niemieckie.
- Działania na rzecz utworzenia grupy języka polskiego dla gimnazjalistów w
Badenii-Wirtembergii oraz uzyskania od oświatowych władz niemieckich
dofinansowania tej formy nauczania.
- Przedstawienie środowisku polonijnemu Monachium oferty tzw. „jour fix” –
wspólnego organizowania imprez w wydziale kultury konsulatu generalnego, których
gospodarzami byliby działacze polonijni i ich organizacje.
- Organizacja cyklicznych spotkań informacyjnych w siedzibie KG RP w Kolonii
dla Polaków zainteresowanych załoŜeniem samodzielnej działalności gospodarczej w
celu przekazania rzeczowej informacji na temat ram prawnych, systemu podatkowego
w RFN oraz kwestii ubezpieczeń.
- Organizacja przez KG w Kolonii konkursu „Polonia Colonia Bononia” w zakresie
prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych napisanych na uczelniach
niemieckich na temat Polski lub stosunków polsko-niemieckich
- Organizacja – we współpracy z Zakładem Historii Europy Wschodniej
Uniwersytetu w Bonn – sympozjów studenckich nt. historii Polski.
- Organizacja „Wieczorów Polskich Klimatów” poświęconych muzyce i kulturze
polskiej, odbywających się w języku polskim w cyklu miesięcznym w Centrum
Kultury Europejskiej IGNIS w Kolonii z udziałem polonijnych twórców kultury.
- Współorganizacja konferencji i uroczystości 10-lecia Związku Nauczycieli Języka
Polskiego i Pedagogów w Niemczech z udziałem przedstawicieli władz polskich oraz
miejscowych, jak równieŜ nauczycieli języka polskiego z innych krajów.
28. Peru, Boliwia, Ekwador
- Organizacja corocznych Dni Polskich w Limie, La Paz i Suito.
- Włączenie Polonii do działalności Peruwiańsko-Polskiej Izby Handlowej.
- Starania o zwiększenie puli stypendialnej dla studentów polonijnych studiujących w
RP.
- Podjęcie zabiegów o uzyskanie poparcia miejscowych władz dla uchwalenia przez
parlament Dnia Polskiego Emigranta w Peru.
- Wspieranie wysiłków dla reaktywowania organizacji polonijnej w Boliwii.
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29. Republika Czeska
- Podejmowanie działań na rzecz pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii zagroŜonej w
2007 r. likwidacją polskiej placówki oświatowej w Trzyńcu Tarasach.
- Pomoc w ustabilizowaniu sytuacji finansowej Polskiego Teatru „Bajka”, jedynej
zawodowej placówki tego typu, skierowanej do najmłodszej generacji Polaków na
Zaolziu, która w wyniku zmniejszenia dotacji z budŜetu Ministerstwa Kultury RCz
znalazła się w sytuacji uniemoŜliwiającej kontynuowanie działalności.
- Monitorowanie postępów finansowanych z budŜetu RP prac remontowych Domów
PZKO w Karwinie, Jabłonkowie i Boguminie – Skrzeczeniu.
- Wsparcie organizacyjne i finansowe przypadających na lata 2007-2008 okrągłych
rocznic i jubileuszy polskich organizacji, placówek kultury, wydarzeń historycznych i
imprez kulturalnych (m.in.: obchodów rocznic działalności Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego, reprezentacyjnych chórów Zaolzia Gorol i Przyjaźń oraz
Teatru dla Dzieci Bajka, a ponadto imprezy środowiskowej Gorolskie Święto i 75
rocznicy tragicznej śmierci F. świrki i S. Wigury.
- Udział w realizacji projektu odsłonięcia w Pradze tablicy pamiątkowej, poświęconej
Wojciechowi Korfantemu.
- Podjęcie działań w celu wznowienia wydawania gazety polonijnej „Kurier Praski”,
który ze względów finansowych przestał się ukazywać w 2004 r.
30. Republika Południowej Afryki
- Wspieranie działalności Fundacji Dziedzictwa Polskiego i innych organizacji
polonijnych w zakresie opieki nad miejscami pamięci oraz poprawy warunków
przechowywania zbiorów pamiątek o Polakach (m.in. kaplica i muzeum w
Oudsthorn, Pomnik Ofiar Katynia i Lotów nad Warszawę w Johannesburgu,
cmentarz West Park w Johannesburgu, kościół Regina Mundi w Soweto).
- Stworzenie strony internetowej o Polonii i dla Polonii poprzez przekształcenie i
rozwinięcie działalności istniejącego w Pretorii polonijnego Centrum Informacji
Elektronicznej.
- Prezentacja zorganizowanej przy wsparciu placówki i opracowanej przez Unię
Stowarzyszeń Polonijnych w Pretorii wystawy „Polska przez stulecia”.
- Podjęcie starań o rozszerzenie na cały region Południa Afryki organizowanych
dorocznie przez Unię Stowarzyszeń Polskich w Pretorii Polonijnych Spotkań
Sportowych.
31. Rosja
- Zwiększanie liczby ośrodków nauczania języka polskiego wśród Polonii w
moskiewskim okręgu konsularnym, motywowanie organizacji polonijnych do
zapraszania nauczycieli z Polski.
- Wspieranie inicjatyw mających na celu nauczanie języka polskiego (m.in. Szkoła
Kultury
i Języka Polskiego ks. PoŜarskiego w Sankt Petersburgu; regionalne seminaria dla
nauczycieli języka polskiego – w 2007 r. w Abakanie, Moskwie, Ufie).
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- Wspieranie Polonii w pozyskiwaniu lokali na swoje potrzeby organizacyjne oraz
punkty nauczania języka polskiego.
- Udzielenie Polonii pomocy w badaniach archiwalnych nad losami deportowanych
Polaków i zainicjowanie programu "historii mówionej", między innymi poprzez
zorganizowanie szkoleń metodologicznych i wyposaŜenie w środki techniczne
(Petersburg, Republika Karelia, obwód archangielski).
- Wspieranie kontaktów środowisk polskich z Okręgu Kaliningradzkiego z
przygranicznymi
placówkami
muzealnymi,
kulturalnymi,
historycznofolklorystycznymi.
- Przekazywanie doświadczeń funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym
organizowanie szkoleń metodycznych dla działaczy polonijnych w polskich
organizacjach pozarządowych, a takŜe szkoleń dla animatorów kultury w domach
kultury i ośrodkach pracy twórczej w Polsce.
- Wspieranie współpracy pomiędzy ośrodkami polonijnymi a poszczególnymi
środowiskami (miastami, szkołami) w Polsce - m.in.: Briańsk – Konin; Jarosław –
Wrocław; Kazań - ŁomŜa i Białystok; Moskwa i Sankt Petersburg – Kraków;
Władimir – Jelenia Góra; Krasnogorsk – Wągrowiec; Omsk – Sandomierz; Smoleńsk
– Siedlce, Warszawa, Częstochowa.
- Przeszkolenie przedstawicieli środowisk polonijnych w zakresie załoŜeń polskiej
polityki wizowej w celu wykorzystania ich w pracy informacyjno-promocyjnej w
okresie wprowadzania przez Polskę procedur Układu z Schengen, a takŜe rozwiązań
wynikających z ustawy o Karcie Polaka.
- Pomoc przy modernizacji oraz wyposaŜaniu lokali organizacji polonijnych, m.in.
w Bałtijsku i Oziersku.
- Zapewnianie udziału przedstawicieli środowisk polonijnych w polskich
przedsięwzięciach promocyjnych i gospodarczych w Rosji w celu społecznogospodarczej aktywizacji społeczności polskiej oraz poszukiwania moŜliwości
uruchamiania przez nich działalności gospodarczej.
- Zagospodarowanie części pomieszczeń plebani przy Katedrze Irkuckiej na
pomieszczenia dla Polonii, a zwłaszcza zapewnienie odpowiedniego
wyposaŜenia klasie nauczania języka polskiego.
- Wsparcie intelektualne, metodyczne i programowe dla środowisk polonijnych w
tworzeniu organizacji pozarządowych w obszarach objętych dofinansowywaniem z
budŜetu państwa rosyjskiego (kultura, nauka, ekologia, działalność artystyczna), a
takŜe protegowanie ich polskim partnerom do udziału w projektach
wykorzystujących finansowanie z polskich grantów lub funduszy UE.
- Udzielanie pomocy merytorycznej i finansowej oraz popieranie i inspirowanie
działań programowych Domu Polskiego w Sankt Petersburgu.
32. Słowacja
- Wspierania starań o zapewnienie lokalu na działalność prowadzoną przez Klub
Polski na Słowacji.
- Realizacja projektu otwarcia katedry języka polskiego na Uniwersytecie w Nitrze.
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- Przekonanie środowiska polonijnego do podjęcia starań o reaktywowanie szkółek
polonijnych w Nitrze, Martnie, Koszycach, PovaŜskiej Bystrzycy.
33. Słowenia
- Utworzenie szkoły polonijnej dla coraz liczniejszej grupy dzieci z rodzin polskich i
polsko-słoweńskich.
34. Szwajcaria
- Pomoc w zorganizowaniu dorocznych dni kultury polskiej w Winterthur.
- Odnowienie pomnika poświęconego internowanym Ŝołnierzom 2 DSP na cmentarzu
w Winterthur.
- Postawienie tablic informacyjnych przy pomniku gen. T. Kościuszki w Zuchwilu.
- Umiejscowienie tablic informacyjnych przy kaplicy w Vezii, w której
przechowywane było serce T. Kościuszki.
35. Szwecja
- Wspieranie zabiegów Polonii o utworzenie Domu Polskiego w Malmö.
- Utworzenie konsularnego punktu konsultacyjnego w Göteborgu w celu zapewnienia
Polonii bieŜących kontaktów z placówką.
- Wspieranie działań na rzecz utworzenia domu spokojnej starości dla Polonii w
Malmö.
36. Ukraina
- Zabieganie o rejestrację w Ministerstwie Oświaty Ukrainy i otwarcie Centrum
Metodycznego Nauczania Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Drohobyczu.
- Wspieranie starań o uzyskanie pozwolenia na budowę szkoły z polskim językiem
nauczania w Szaróweczce-Maćkowcach.
- Prowadzenie działań na rzecz odbudowy i konserwacji jednego z największych
polskich cmentarzy polskich za granicą – cmentarza w śytomierzu.
- Zorganizowanie Tygodnia Kultury Polskiej w śytomierzu jako stałej imprezy
cyklicznej, odbywającej się co dwa lata.
- Działania na rzecz utworzenia klasy z polskim językiem wykładowym w szkole
w Mikołajowie oraz w szkołach w Pierwomajsku i JuŜnoukraińsku (odeski okręg
konsularny).
- Podejmowanie rozmów z władzami administracyjnymi i samorządowymi nt. stanu
cmentarzy polskich i zabytków architektury.
- Roztoczenie opieki nad Izbą Pamięci I. Paderewskiego w miejscowości Kuriłowka
koło Chmielnika.
- Organizacja dorocznego Festiwalu Nowego Kina Polskiego w Odessie.
- Pomoc w organizowaniu polskich stoisk przygotowywanych w ramach Dni Europy
na Ukrainie.
- Wspieranie zabiegów o zwiększenie liczby ukraińskich uczestników letnich
obozów językowych organizowanych w RP.
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37. Urugwaj
- Zorganizowanie w Montevideo w 2009 r. Dnia Polonii.
- Działania na rzecz zorganizowania kursu języka polskiego na poziomie
podstawowym.
38. USA
- Wspieranie organizacji festiwalu polonijno-promocyjnego „Poland on the Pier” w
Chicago w ramach chicagowskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.
- Powołanie w Chicago wspólnie ze Światowym Związkiem śołnierzy AK polskiego
klubu historycznego.
- Wspieranie organizacji w Chicago - we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim
- warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego.
- Wspieranie organizacji w Chicago egzaminów państwowych dla młodzieŜy
polonijnej, m.in. jako formy zakończenia polonijnej szkoły średniej (moŜliwość
uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego).
- Wsparcie merytoryczne, logistyczne i finansowe corocznych Targów Polonijnych,
których głównym organizatorem jest Polsko-Amerykańska Izba Handlowa w
Chicago, w tym wsparcie organizacji seminariów nt. moŜliwości inwestowania w
Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców polonijnych.
- Inicjowanie i wspieranie polskich dni konferencyjnych na uniwersytetach
Northestern Illinois University, DePaul, Layola oraz stanowych uczelniach w
Chicago i Urbana-Champaign nt. polsko - amerykańskiego partnerstwa.
- Wspieranie organizacji oraz promocja w środowiskach amerykańskich - wspólnie
z organizacjami polonijnymi - Dnia Pułaskiego w Illinois, m.in. poprzez wspieranie
trzydniowego festiwalu „Celebrate Poland”, organizowanego w Navy Pier w
Chicago.
- Wspieranie współpracy oraz inicjowanie konferencji naukowych o tematyce
polskiej na Columbia University, a takŜe pomoc w utworzeniu Katedry Studiów
Polskich z endowment fund zgromadzonego na Uniwersytecie na ten cel.
- Działania na rzecz zaliczania przez placówki akademickie egzaminów
poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego.
- Informowanie środowisk polonijnych o projektowanych i wdraŜanych nowych
polskich aktach prawnych regulujących sprawy istotne dla Polonii amerykańskiej.
- Współpraca z Polonią w zakresie uczczenia w 2008 roku 400-lecia przybycia
pierwszych polskich osadników do Jamestown w Wirginii.
- Podejmowanie starań o wprowadzenie do kanonu lektur szkolnych w
amerykańskich liceach wspomnień uczestnika Powstania Warszawskiego Juliana
Kulskiego pt. „Dziedzictwo orła białego".
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39. Uzbekistan
- Wspieranie działalności społecznej kościoła wybudowanego w Taszkencie z
inicjatywy Polaków i będącego obecnie centrum integrującym miejscową Polonię.
- Działania na rzecz oddelegowania przez CODN drugiego nauczyciela języka
polskiego do Uzbekistanu.
- Utworzenie w Taszkencie biblioteki z polskimi śpiewnikami, nutami, scenariuszami
patriotycznych imprez oraz fonoteki.
- Starania o zapewnienie pomocy finansowej na remont i wyposaŜeniu nowych
siedzib organizacji polonijnej „Polonez” w Samarkandzie oraz filii organizacji
polonijnej „Świetlica Polska” w Bucharze.
- Podejmowanie działań na rzecz utrzymania istniejącej sieci lektoratów języka
polskiego.
40. Węgry
- Wspieranie bieŜących inicjatyw kulturalnych Polonii, w tym projektu utworzenia
nowej grupy teatralnej „Zebra”.
- Zainicjowanie na większą skalę – jako najefektywniejszej formy zainteresowania
młodzieŜy Polską - wyjazdów młodzieŜy polonijnej do kraju.
- DąŜenie do podniesienia statusu Polonii, m.in. poprzez nadanie stosownie wysokiej
rangi obchodom unikatowego w skali światowej Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
ustanowionego przez Parlamenty obu państw (23 marca).
- Współpraca z Polonią na rzecz zainteresowania młodzieŜy polonijnej polskim
sportem (utworzenie druŜyny piłkarskiej, udział reprezentacji węgierskiej Polonii w
Igrzyskach Polonijnych).
41. Wielka Brytania
- Organizacja – z wykorzystaniem potencjału środowisk polonijnych – imprez
promujących Polskę, w tym dni i tygodni polskich, a przede wszystkim Roku
Polskiego w latach 2009/2010.
- Współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie kultywowania pamięci o
Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz ich wkładzie w zwycięstwo w II wojnie
światowej.
- Włączanie Polonii w projekty realizowane w ramach współpracy miast i regionów
(np. Kraków i Edynburg).
- Działania na rzecz dostosowania poziomu oświaty polonijnej do potrzeb uczniów
wywodzących się z nowej migracji. DoposaŜenie szkół w nowoczesne, w miarę
moŜliwości jednolite podręczniki oraz pomoce naukowe.
- Poszukiwanie - w porozumieniu z zainteresowanymi organizacjami polonijnymi –
optymalnej formuły programów szkolnych tak, by uwzględniały one zarówno
wymogi programowe szkolnictwa w Polsce, jak i potrzeby oraz moŜliwości dzieci i
młodzieŜy urodzonej i wychowanej poza granicami Polski.
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- Wspieranie wymiany młodzieŜy polonijnej z młodzieŜą z Polski, m.in. na bazie
organizacji harcerskich, zespołów teatralnych i artystycznych, a takŜe grup
sportowych.
- Działania na rzecz otwarcia drugiej szkoły MEN w Londynie realizującej program
uzupełniający szkoły polskiej dla uczniów na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego lub - alternatywnie - znacznego
rozbudowania (przeniesienie do nowego obiektu) dotychczasowej szkoły polskiej
MEN ulokowanej w budynkach placówki.
42. Włochy
- Działania na rzecz integracji nowej emigracji ze środowiskami osiadłej Polonii.
- Organizowanie spotkań kulturalnych i integracyjnych z udziałem coraz
liczniejszej grupy studentów polskich i polonijnych studiujących w Mediolanie,
Bolonii, Padwie, Turynie.
- Powołanie filii polskiej szkoły w Udine oraz w Turynie i Genui.
- Działania na rzecz zorganizowania Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polonijnych
w Lombardii i Emilii Romanie.
- Wspieranie działań zmierzających do utworzenia Forum polskich działaczy kultury
i artystów w Lombardii i Piemoncie.
- Zorganizowanie Dni Kultury Polskiej w Turynie i Chivasso.
- Wspieranie inicjatywy Związku Polaków we Włoszech czynnego włączenia w
działalność SPK potomków kombatantów 2 Korpusu gen. W. Andersa.
- Stworzenie stałego punktu doradztwa prawnego dla nowej polskiej emigracji w
Rzymie.
- Popieranie starań Związku Polaków we Włoszech o rozszerzenie działań
duszpasterstwa polskiego we Włoszech na nowe ośrodki emigracji zarobkowej.
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