
 
I N F O R M A C J A 

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2-3 października br. w Warszawie, Bibliotece 

Narodowej Al.Niepodległości 213, godz.9.30 oraz w Regionie Warmińsko-Mazurskim. 

Szczegółowy (godzinowy) plan Konferencji jest jeszcze w toku ustaleń. Jak informowaliśmy 

intencją Pana Mateusza Morawieckiego Wicepremiera i Ministra Rozwoju jest 

zainaugurowanie obrad pierwszego dnia na sesji plenarnej. Głównym celem jest 

bezpośrednie przedstawienie rządowego planu unowocześnienia i rozwoju gospodarki 

przedstawicielom środowisk gospodarczych Polonii. Przewidziana jest także sesja pytań. 

Umożliwia to i motywuje do podejmowania ukierunkowanej, prorozwojowej działalności.  

Równocześnie zapowiedziane wystąpienia przedsiębiorców z różnych krajów świata dają 

niecodzienne spectrum wiedzy a zarazem umożliwiają nawiązanie wielu kontaktów.         

Ten dzień zakończony będzie wieczornym spotkaniem integracyjnym. 

Obecność nasza w Regionie Warmińsko-Mazurskim w dniach 2 i 3 października br. jest 

jeszcze w toku ustaleń. Sprawą przesądzoną jest przyjęcie uczestników przez Samorząd 

Regionu oraz Prezydenta Elbląga. 

Niezwykle ważną sprawą będzie prezentacja przedsięwzięcia Euroregion-Bałtyk, 

co w znaczącym stopniu wiąże się ze współpracą z sąsiadującymi krajami i  samorządem 

miejscowym. A zatem i różnorodnością w zakresie wytwórczości i obrotu towarowego. 

 

       Zbigniew Ludger Olszewski 
                     Prezes Zarządu 
 
Rejestracji udziału w Konferencji można dokonać na naszej stronie internetowej 
www.fundacjapolonia.pl, zakładka "Formularz rejestracji" a  warunki i tryb rezerwacji hotelu 
są określone w zakładce "Hotele".   
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DO UCZESTNIKÓW 

ŚWIATOWYCH KONFERENCJI GOSPODARCZYCH POLONII 

 
 

Szanowni Państwo 

 

Postulatem w kolejnych Konferencjach było domaganie się zorganizowania 

permanentnej – „ciągłej” współpracy gospodarczej Polonia – kraj. 

 

Od ekspertów prawnych uzyskaliśmy opinię – wskazanie, że najtrafniejszą formułą 

jest fundacja. W jej ramach prawnych można łączyć uczynność społeczną 

z aktywnością gospodarczą.  

 

Podmiotem są liczne środowiska gospodarcze Polonii i kraju, przedsiębiorcy – 

właściciele małych i średnich firm (MSP). 

 

Ta powszechna w świecie i Polsce forma wytwórczości – małe firmy – aby sprostać 

intensywnej globalizacji rynku musi w większym stopniu wykorzystywać swój 

szczególny walor – możliwość i umiejętność szybkiego dostosowania; 

wykorzystywania nowych odkryć – opracowań naukowo-technicznych. Przepływ 

informacji, współczesne ułatwienia komunikacyjne, różne formy współdziałania 

grupowego – to droga do efektywnej działalności, do sukcesu. 

 

Temu szczególnie trudnemu zadaniu ma służyć nowa struktura organizacyjna, która 

z inicjatywy uczestników Światowych Konferencji została ustanowiona, jako Fundacja 

Polonia Gospodarcza Świata (KRS: 0000553489  24.04.2015 ). 

 

Statut Fundacji rozdział II § 6 stanowi: „ Celem Fundacji jest ułatwianie związków 

między środowiskami gospodarczymi Polonii, krajów osiedlenia oraz Polski dla 



efektywności wytwarzanych produktów, usług i obrotu towarowego na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w zglobalizowanym rynku.” Przełożenie tych zadań na 

konstruktywne, sprawcze działanie wymaga wielu nowych projektów – wypracowania 

nowych powiązań.  

 

Tegoroczna, XIX Konferencja wystąpieniem uczestników na tle ogłoszonego, 

rządowego planu unowocześnienia i rozwoju gospodarki, wskaże na wiele podjętych 

i realizowanych (z trudem ) projektów, stanowiących poniekąd odpowiedź na dążenia 

rządu, aby intensywnie rozwijać współpracę z Polonią. Będzie to wkład koncepcyjny 

w tworzenie nowych, skuteczniejszych form działania we współpracy z administracją 

państwową. 

 

Ważną sprawą jest zaproszenie (z lutego br.) Marszałka Senatu RP do wspólnego 

wypracowania nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych w zakresie 

opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. W tej 

sprawie w liście z 31 marca br. przedstawiliśmy nasze konstatacje, oparte 

o wieloletnie spostrzeżenia i postulaty konferencyjne (ekscerpt – rozdz.1 - 4 

w załączeniu). 

 

 

 

 

 

      Zbigniew Ludger Olszewski 

               Prezes Zarządu 

 



Ekscerpt z listu do Marszałka Senatu RP z dnia 31 marca br.– rozdz.1 – 4. 

 

 

I. Władze państwowe – Polonia 

 

 Wyrażamy przekonanie – a jest to warunek wyjściowy, że szersze – pełniejsze „zarządzanie 

sprawami Polonii” przez Senat jest nieodzownym czynnikiem pożądanej, pomyślnej 

i skutecznej sprawczości.  

Sprawy te wymagają wrażliwości społecznej, uwzględniania historycznych uwarunkowań 

a równocześnie współczesnych realiów. Koniecznym jest budowanie pomostów wewnątrz 

diaspory a równocześnie związków z krajem – o narodowym wymiarze. 

Ta skomplikowana, „żywa materia” wymaga czynnego, uważnego, bezpośredniego 

i bieżącego współdziałania, „odbiurokratyzowanego” administrowania. 

Tylko odczuwalne partnerstwo, jako nadrzędne kryterium (Polonia – kraj –władza), przyczyni 

się w realnym, odczuwalnym wymiarze do wykorzystywania potencjału ponad 

dwudziestomilionowej rzeszy osób polskiego pochodzenia, z pożytkiem dla stron. 

 

 Senat, Wyższa Izba, ma nie tylko historyczny, ale współcześnie merytoryczny mandat do 

„ogarnięcia” tej wielowymiarowej dziedziny. Praktyka wykazała, że nie mieści się ona w 

żadnej „resortowej szufladzie”. Winna zdobyć sobie miejsce oddzielone od bieżących 

determinantów – bo jest historycznie uwarunkowanym, trwałym zjawiskiem o wymiarze 

narodowych racji.  

 

II. Polonia – Polska, zmiany systemowe – globalizacja. 

 

 Przekształcenia systemowe - przystąpienie do UE – odmiennie, niż przez ubiegłe (długie) 

lata, motywują powiązania z krajem. Zmieniły się międzynarodowe uwarunkowania, 

wyrównują się rynki. Odeszły – odchodzą dawne motywacje pomocowe (najczęściej paczki). 

Brak tych inspirujących wówczas pobudzeń skutkuje słabnięciem wielu organizacji 

polonijnych. 

Koniecznym staje się formowanie nowych, współczesnych celów i procedur, służących 

samej diasporze oraz motywacji do tworzenia wielopłaszczyznowych związków z krajem. 

 

III. Ukierunkowanie działalności – wyzwania okresu światowych (kryzysowych) 

przewartościowań. 

 

 Dominująca (pospieszna) ekonomizacja codzienności wyznacza szczególne miejsce i rolę 

środowiskom gospodarczym (Polonii i kraju) - właścicielom i zarządcom mniejszych 

i średnich przedsiębiorstw. Ta bardzo liczna społeczność (gospodarcza) w znacznym 

stopniu oddziałuje i tworzy wzorce postępowania. Skupiając na niej uwagę, ułatwiając 



spełnienie jej gospodarczej misji - sprzyjamy tworzeniu przez nią i przy jej udziale społecznej 

aktywności w ogóle. Pojęciowo – stanowi dźwignię, decydujące ogniwo, umożliwiające 

uzyskanie optymalnego efektu (społecznego), przy oszczędnych, racjonalnych nakładach 

(kosztach). 

 

 Szczególne znaczenie odgrywa nauka (w tym szkolnictwo) a w szerszym znaczeniu 

środowiska naukowe. Ich osiągnięcia w powiązaniu z praktyka mają nieocenioną wartość. 

Determinują postęp we wszystkich dziedzinach, racjonalizują zarządzanie, kształtują 

społeczne postawy, tworzą perspektywę. 

 
 

 Nakierowanie „sił i środków” na wymienione środowiska ma na celu zapobiegnięcie 

„rozproszeniu”, które z natury rzeczy nie przynosi spodziewanych efektów. Nie oznacza to 

nie docenienie inicjatyw – projektów, szczególnie w sferze kultury – tradycji, których 

wspomaganie jest konieczne, ale przy uwzględnieniu stosownych proporcji. 

 

IV. Zarys modelu współpracy (partnerstwo) - zadania publicznego – państwowego;  

kraj – wielomilionowa Polonia na wszystkich kontynentach świata. 

 

1. Urzędy Marszałkowskie organizowałyby cykliczne (np. co dwa lata) regionalne konferencje 

gospodarcze, w których uczestniczyliby polonijni i krajowi przedsiębiorcy, w celu nawiązania 

dla obopólnej korzyści partnerskiej współpracy: kooperacja usługi, obrót towarowy (eksport), 

wymiana informacji o rynkach, inwestycje. 

Organizatorzy z zasady zapoznają uczestników z walorami regionu, co równocześnie 

promuje turystykę. W konferencjach uczestniczyliby także, w zależności od podejmowanej 

tematyki, przedstawiciele właściwych resortów i agencji rządowych. 

 

Senat subsydiuje (do 1/3) konferencje, sprawując pieczę nad całością projektu. Senator 

z regionu uczestniczy w obradach, reprezentując Izbę. Zaproszeni są posłowie z odnośnych 

komisji sejmowych. 

 

2. Raz w roku (jak dotychczas) organizowana jest Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii, 

z udziałem zapraszanego V-Premiera ds. Gospodarczych oraz w zależności od programu, 

przedstawiciele merytorycznych resortów, agencji rządowych. Uczestniczy przedstawiciel 

Senatu RP. W Konferencji – tradycyjnie już – w części plenarnej, polonijni przedsiębiorcy, 

wcześniej zapowiedziani – wnoszą na ogół sprawy o bardziej ogólnym wymiarze, często 

związane z działalnością organizacji polonijnych w kraju osiedlenia. Obok przedsiębiorców 

uczestnikami są w pewnej mierze reprezentanci polonijnych i krajowych organizacji 

gospodarczych a także osoby i firmy z otoczenia biznesu. (Konferencje zaś regionalne mają 

charakter odmienny, pragmatyczny.) 

 



3. Centrum Dialogu Czynnego (nazwa robocza) - miejsce spotkań (ca 50 osób) polonijnych 

naukowców, ekologów, finansistów, reprezentantów branż, środowisk przedstawicieli grupy 

krajów itd. (w zależności od aktualnych potrzeb). 

 „Centrum” winno być organizatorem, placówką – biurem, stałej, kompetentnej obsługi 

„grupowych - środowiskowych” spotkań – sprawozdawać treści wnoszonych spraw, 

dialogów i konkluzji. 

W tych „mini-konferencjach”, bardziej roboczych spotkaniach winni uczestniczyć przede 

wszystkim przedstawiciele merytorycznie właściwych resortów i agencji rządowych. 

Winni być zapraszani przedstawiciele sejmowych komisji. 

 
Tą drogą, we wzajemnym interesie, dokonywałaby się partnerska wymiana doświadczeń. 

Nawiązywałyby się kontakty, służące podejmowaniu inicjatyw – projektów, których 

zaistnienie i realizacja wymaga łączenia możliwości (i kompetencji) obu (lub kilku) stron, 

na zasadach partnerstwa. 

 

 „Centrum” winno pracować, jako jednostka organizacji pozarządowej, stwarzając 

konieczny komfort dla dialogu pomiędzy uczestnikami a administracją. Równocześnie 

„Centrum” winno skupiać wokół prowadzonych projektów osoby i instytucje 

zainteresowane współdziałaniem. 

 

 Centrum Dialogu, jako „instrumentarium” wykonawcze, realizujące partnerską 

współpracę z Polonią - winno być subsydiowane w części lub całości ze środków, 

będących w dyspozycji Senatu na opiekę nad Polonią. A więc w istocie programowane 

i nadzorowane przez Senat, „ramię wykonawcze”, w konsekwentnym angażowaniu 

administracji państwowej do budowania związków licznej Polonii z krajem.  

Obecność, czynny udział senatorów i posłów wnosiłby niezbędną, społeczną wrażliwość 

i otwartość, co ma fundamentalne znaczenie dla całości projektu.  

 


