
NOTATKA

z posiedzenia Komisji  Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą

Data posiedzenia: 27 maja  2008 r.

Nr posiedzenia: 14

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Andrzej Person – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Informacja przedstawicieli nowej emigracji na temat sytuacji i potrzeb Polaków
w Londynie.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie komisji,
− senator Mariusz Witczak,

− przedstawiciel Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski,

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− konsul generalny w Londynie Robert Rusiecki,
− zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i  Polonii Wojciech

Tyciński,

− Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
− główny specjalista Katarzyna Nowicka,

− Ministerstwo Edukacji Narodowej:
− podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski,
− główny specjalista Krystyna Petri.

− Polish City Club:
− założyciel Justyna Jacholt,
− sekretarz generalny Gabriel Olearnik,

− Poland Street:
− członek Komisji Rewizyjnej Cezary Jędrzycki,

− Broadway Centre:
− specjalista do spraw wschodnioeuropejskich Anna Majcherek,

− Polska Macierz Szkolna:
− prezes Aleksandra Podhorodecka,

− Polish Professionals in London:
− przewodniczący Maciej Mochol,
− członek Bartek Wasiewski,

− Sejm PR:
− poseł na Sejm RP Grzegorz Karpiński.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Konsul Generalny RP Robert Rusiecki zwrócił uwagę na kwestię oświaty polonijnej w Anglii,
funkcjonowanie szkół sobotnich oraz współpracę konsulatu RP z Polską Macierzą Szkolną.
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Aleksandra Podhorodecka poruszając temat polskiego szkolnictwa
w Wielkiej Brytanii, odniosła się do kwestii potrzeb coraz liczniejszej polskiej emigracji w Wielkiej
Brytanii. Zwróciła uwagę na problem braku polskich podręczników i pomocy naukowych niezbędnych w
procesie nauczania.

Organizację „Polish Professionals” przedstawił jej przewodniczący Maciej Mochol. Celem tej organizacji
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jest nawiązywanie kontaktów członków organizacji z ludźmi biznesu i na bazie tych kontaktów tworzenie
polskich klubów gospodarczych.

Reprezentujący organizację „Poland Street” Cezary Jędrzycki stwierdził, że celem działalności członków
tej organizacji jest dążenie do integracji Polaków w swoich lokalnych środowiskach oraz promocja Polski
poprzez organizowanie różnych imprez kulturalnych. Dodał, że Polacy w Anglii oczekują na
zinstytucjonalizowaną pomoc rządu polskiego, szczególnie w zakresie pomocy prawnej, organizacji
szkolnictwa polskiego, promocji polskiej kultury i tradycji oraz tworzenia możliwości samokształcenia dla
osób dorosłych.

Justyna Jackholt oraz Gabriel Olearnik z Polish City Club zapoznali członków komisji z historią powstania
i działalnością organizacji. Celem tej organizacji jest integracja odnoszących sukcesy w londyńskim City
polskich bankowców, przedsiębiorców oraz ludzi kultury. Członkowie Polish City Club m.in.: udzielają
pomocy prawnej dla przebywających w Londynie obywateli polskich oraz pomagają polskim
przedsiębiorcom na rynku angielskim, wspierają także finansowo nauczycieli języka polskiego.

Anna Majcherek z organizacji Broadway Centre poinformowała o działalności organizacji. Podkreśliła, że
organizacja pomaga emigrantom z krajów Europy Środkowo–Wschodniej w rozwiązywaniu problemów
mieszkaniowych, zdrowotnych, prawnych, językowych oraz wspiera starania w znalezieniu legalnej pracy.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski poinformował, że
przedstawiciele ministerstwa planują wyjazd do Londynu, aby zapoznać się z sytuacją szkolnictwa
polskiego oraz potrzebami Polaków przybyłych do Wielkiej Brytanii wraz z rodzinami. Dodał, że
ministerstwo wspiera szkoły sobotnie i zamierza pomagać rodzicom chcącym zakładać takie szkoły.
Podkreślił, że należy wspierać dzieci i młodzież, którzy powracają do polskiego systemu oświaty.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o zasadach rozpatrywania
wniosków o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy dla
polonii i Polaków za granicą.
W dyskusji na temat  potrzeb i oczekiwań nowej emigracji w Londynie udział wzięli senatorowie: Czesław
Ryszka, Andrzej Person, Andrzej Szewiński, Stanisław Gogacz, Piotr Gruszczyński Tadeusz Skorupa,
Lucjan Cichosz oraz Aleksandra Podhorodecka, Cezary Jędrzycki, Krzysztof Stanowski, Robert Rusiecki,
Maciej Mochol, Justyna Jackholt, Anna Majcherek.

Zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech
Tyciński podsumowując dyskusję podkreślił, że polska mniejszość etniczna jest oceniana pozytywnie przez
brytyjskie społeczeństwo. Polski rząd stara się wspierać Polaków za granicą na różnych płaszczyznach,
m.in. poprzez udostępnianie istotnych dla wyjeżdżających za granicą informacji w mediach, szczególnie
w „Telewizji Polonia”. Poinformował, że rząd przygotowuje zmiany legislacyjne w ustawie
o obywatelstwie polskim. Został również powołany Międzyresortowy Zespół ds. Pomocy Polonii
i Polakom za Granicą. Dodał, że w podejmowaniu decyzji o powrocie do kraju, bardzo istotne jest budowa
zaufania do państwa, poprawa czynników ekonomicznych, stabilizacja gospodarcza, tworzenie
przejrzystego systemu podatkowego oraz efektywna walka z korupcją i  biurokracją. Polacy przed
podjęciem decyzji o emigracji zarobkowej powinni mieć możliwość uzyskania w Polsce informacji
o warunkach rynku pracy oraz sytuacji społecznej kraju, do którego się wybierają. Rząd powinien
monitorować sytuację naszych rodaków w Wielkiej Brytanii i wspierać ich poprzez działalność
instytucjonalną.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.


