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S E N A T   
R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  
P O L S K I E J  

KOMISJA SPRAW EMIGRACJI   
I  ŁĄCZNOŚCI  Z  POLAKAMI ZA GRANICĄ  

Szanowni Państwo! 

W dniu 30 maja 2022 r. w siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się 

wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

Senatu RP organizowane w ramach obchodów 100-lecia pierwszego posiedzenia Senatu 

II RP we współpracy z Muzeum Emigracji w Gdyni oraz z Ośrodkiem Badań nad 

Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.  

Posiedzenie komisji będzie poświęcone omówieniu współczesnych zjawisk 

migracyjnych jako inspiracji dla programowania polityki polonijnej.  

Nawiązując do tradycji okresu międzywojennego Senat RP pełni rolę opiekuna  

i patrona Polonii i Polaków za granicą. Już wówczas, kiedy powstawały pierwsze 

struktury zrzeszające Polaków z zagranicy, zastanawiano się na polityką państwa wobec 

wychodźstwa oraz nad jego rolą we wspieraniu interesów państwa polskiego. 

W ostatnich latach w sferze społeczno-gospodarczej i politycznej związanej  

z migracjami zauważalne są dwa powiązane ze sobą zjawiska: rosnące znaczenie diaspor 

oraz większe zainteresowanie państw tymi społecznościami. W rezultacie wiele krajów 

zaczęło rozwijać specjalne polityki wobec swoich diaspor oraz angażować emigrantów  

i ich potomków w realizację wspólnych celów. Polityki te obejmują różnorodne działania 

o charakterze prawnym, instytucjonalnym, materialnym oraz symbolicznym, a ich celem 

jest wzmocnienie więzi pomiędzy diasporą a krajem pochodzenia. Chodzi zarówno  

o zbudowanie wspólnoty przekraczającej granice państwowe, jak i o wykorzystanie 

potencjału diaspory do promowania i realizacji interesów narodowych.   

W trakcie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

podejmiemy próbę odpowiedzi na następujące fundamentalne pytania: 

Jakie powinny być obecnie kierunki i priorytety polityki państwa polskiego wobec 

Polonii i Polaków za granicą oraz w jaki sposób mogłaby być zorganizowana wzajemna 

współpraca instytucji krajowych i polonijnych? Jakie niesie ona za sobą korzyści i jakie są 

jej ograniczenia?  
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Głos przedstawicieli środowisk polskich i polonijnych w tej sprawie jest dla nas 

niezmiernie ważny, dlatego zachęcamy Państwa do podzielenia się swoją opinią  

i doświadczeniem. Można to zrobić udzielając odpowiedzi na pytania zawarte  

w formularzu zamieszczonym pod linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ2WaLX4DU_9kJ7pAn9dDIvVWe44Ku
ZATIZNaBeefqRofSaA/viewform?usp=sf_link  
 

Na Państwa opinie oczekujemy do dnia 15 maja br. Zostaną one 

zaprezentowane na posiedzeniu komisji, o którego programie poinformujemy w 

późniejszym terminie. Posiedzenie będzie miało charakter dyskusji z udziałem ekspertów 

oraz ze zdalnym udziałem przedstawicieli środowisk i organizacji polonijnych.  

Posiedzenie komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Senatu: 

www.senat.gov.pl. 

 
         
 

Z wyrazami szacunku 
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