ZADANIA SZCZEGÓLNE DLA OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH
LITWA

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Zadanie 1. Opracowanie długofalowej koncepcji funkcjonowania i rozwoju polskiego
szkolnictwa na Litwie.
Zakładany rezultat: poprawa warunków funkcjonowania szkolnictwa polskiego na Litwie.
Zadanie 2. Działanie na rzecz podnoszenia jakości i poziomu nauczania w szkołach z polskim
językiem wykładowym. Wspieranie działań na rzecz podwyższania kwalifikacji nauczycieli
oraz na rzecz poprawy wyposażenia szkół.
Zakładany rezultat: podwyższenie poziomu nauczania w szkołach z polskim językiem
wykładowym oraz podniesienie prestiżu szkół polskich na Litwie.
Zadanie 3. Wspieranie działalności i rozwoju sieci szkół społecznych. Działanie na rzecz
utrzymania i rozwoju stanu posiadania szkolnictwa polskiego na Litwie.
Zakładany rezultat: utrzymanie szkolnictwa polskiej mniejszości narodowej na poziomie
adekwatnym do potrzeb społeczności polskiej; docieranie z ofertą do uczniów na obszarach,
gdzie nie funkcjonują szkoły publiczne z polskim językiem wykładowym.
Zadanie 4. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji
programu przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia
w Polsce. Współpraca z partnerami z Polski, prowadzącymi programy stypendialne dla
młodzieży polskiej na Litwie studiującej w państwie zamieszkania.
Zakładany rezultat: zwiększenie potencjału mniejszości polskiej poprzez wzrost liczby osób
z wyższym wykształceniem.
Zadanie 5. Wspieranie działalności filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.
Zakładany rezultat: rozszerzenie polskiej oferty edukacji pomaturalnej; zwiększenie
kształcenia kadry pedagogicznej na potrzeby szkół polskojęzycznych.
Cel B - Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.
Zadanie 1. Wspieranie oferty kulturalnej kierowanej do polskiej mniejszości narodowej,
przede wszystkim poprzez działania na rzecz rozszerzenia dostępności i uatrakcyjnienia oferty
w mniejszych ośrodkach miejskich i wiejskich.
Zakładany rezultat: upowszechnienie kultury polskiej wśród społeczności polskiej na Litwie.
Zadanie 2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych inicjowanych przez środowiska młodzieży
polskiej na Litwie lub przeznaczonych dla młodego pokolenia Polaków na Litwie.
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Zakładany rezultat: uatrakcyjnienie i zwiększenie dostępności kultury polskiej na Litwie
dla odbiorców z kręgu młodego pokolenia Polaków na Litwie.
Zadanie 3. Upowszechnianie wiedzy nt. możliwości uzyskania Karty Polaka jako dokumentu
potwierdzającego przynależność do narodu polskiego.
Zakładany rezultat: rozszerzenie kręgu posiadaczy Karty Polaka.
Zadanie 4. Wspieranie inicjatyw nakierowanych na tworzenie stowarzyszeń, klubów
i organizacji skupiających absolwentów oraz uczestników innych inicjatyw o szczególnym
znaczeniu dla stosunków dwustronnych.
Zakładany rezultat: wzrost liczby stowarzyszeń absolwentów uczelni, szkół polskich, staży
i programów.
Zadanie 5. Wspieranie wszelkich inicjatyw polskiej mniejszości w zakresie dbania o miejsca
pamięci oraz obiekty polskiego dziedzictwa narodowego.
Zakładany rezultat: wzmocnienie poczucia świadomości narodowej.
Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz
popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Monitorowanie sytuacji mniejszości polskiej na Litwie, szczególnie pod kątem
realizacji przez władze litewskie umów międzynarodowych i tworzenia wewnętrznej
infrastruktury prawnej w zakresie zapewnienia praw mniejszości narodowych.
Zakładany rezultat: podejmowanie działań na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości
kulturowej oraz integracji obywatelskiej i społecznej polskiej mniejszości na Litwie.
Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Wspieranie akcji wyjazdów dzieci i młodzieży narodowości polskiej z Litwy
na kolonie i obozy edukacyjno-wypoczynkowe w Polsce.
Zakładany rezultat: wzmocnienie bezpośredniego kontaktu najmłodszego pokolenia Polaków
z Litwy z rówieśnikami w Polsce.
Zadanie 2. Promocja możliwości współpracy gospodarczej i handlowej z Polską
w środowiskach biznesowych i politycznych mniejszości polskiej na Litwie.
Zakładany rezultat: zwiększenie zaangażowania Polaków na Litwie we współpracę
gospodarczą między Polską a Litwą.
Zadanie 3. Wspieranie kontaktów kulturalnych, naukowych, a także sportowych między
Polską (w tym samorządami polskimi) a organizacjami polskimi na Litwie działającymi
w mniejszych ośrodkach miejskich i wiejskich.
Zakładany rezultat: zwiększenie wymiany kulturalnej i utrwalenie kontaktów Polaków
na Litwie spoza głównych ośrodków miejskich z partnerami z Polski.
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Zadanie 4. Wspieranie międzynarodowych kontaktów studentów filii w Wilnie Uniwersytetu
w Białymstoku.
Zakładany rezultat: wspieranie kontaktów z Polską w ramach współpracy studenckiej.

BIAŁORUŚ

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Zadanie 1. Działania na rzecz rozwoju szkolnictwa mniejszości polskiej w systemie
edukacyjnym Białorusi; monitorowanie procesu rekrutacji uczniów do klas pierwszych
z polskim językiem wykładowym w szkołach publicznych białoruskiego systemu oświaty.
Zakładany rezultat: utrzymanie szkolnictwa polskojęzycznego na poziomie adekwatnym
do potrzeb mniejszości polskiej.
Zadanie 2. Wspieranie rozwoju szkolnictwa społecznego.
Zakładany rezultat: wzrost liczby osób uczących się języka polskiego w społecznych
placówkach nauczania oraz wzrost liczby nowych ośrodków prowadzących nauczanie języka
polskiego.
Zadanie 3. Wspieranie realizacji postanowień Porozumienia między RP a Republiką Białorusi
o współpracy w dziedzinie edukacji z 2016 r. w celu wypracowania systemowych rozwiązań
w zakresie oświaty mniejszości narodowych.
Zakładany rezultat: zwiększenie liczby nauczycieli kierowanych przez ORPEG do pracy
w Republice Białorusi; wsparcie prac komisji wspólnych działających w związku
z porozumieniem.
Cel B – Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości
uczestniczenia w kulturze narodowej.
Zadanie 1. Pomoc i wspieranie - we współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku - wszelkich
inicjatyw polskiej mniejszości w zakresie organizacji konferencji, wystaw, konkursów
i koncertów okolicznościowych, których celem jest upowszechnianie i promowanie wiedzy
o Polsce, jej historii i kulturze oraz troska o obiekty polskiego dziedzictwa narodowego.
Zakładany rezultat: wzmocnienie poczucia świadomości narodowej.
Zadanie 2. Pogłębianie wiedzy historycznej oraz poczucia wspólnoty dziejowej poprzez
aktywizację działań w obszarze ochrony miejsc pamięci narodowej, poszukiwania
zapomnianych i zaniedbanych miejsc pamięci. Renowacja i opieka nad znanymi miejscami
pamięci.
Zakładany rezultat: zwiększenie aktywności mniejszości polskiej na Białorusi na rzecz
upamiętniania polskiego dziedzictwa narodowego.
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Zadanie 3. Współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie realizacji ustawy
o Karcie Polaka.
Zakładany rezultat: wzrost liczby osób potwierdzających przynależność do narodu polskiego.
Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polskiej mniejszości i Polaków za granicą poprzez
podnoszenie efektywności ich działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach
zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw osób należących do mniejszości
polskiej na Białorusi zgodnie z postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1992 r.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskiej.
Zadanie 2. Zabieganie – w sytuacjach tego wymagających – o uzyskanie poparcia
dla należytego zabezpieczenia praw osób należących do mniejszości polskiej na Białorusi
na forum organizacji międzynarodowych.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskiej.
Zadanie 3. Prowadzenie dialogu z władzami białoruskimi nt. sytuacji osób należących
do mniejszości polskiej.
Zakładany rezultat: stworzenie warunków do pełniejszego korzystania przez osoby należące
do mniejszości polskiej na Białorusi z ustawowych praw i ochrony mniejszości narodowych.
Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.
Zadanie 1. Wspieranie projektów związanych z długotrwałym pobytem edukacyjnym
młodzieży uczącej się lub studiującej w Polsce.
Zakładany rezultat: pogłębienie związków młodzieży kształcącej się w Polsce z Krajem.
Zadanie 2. Popularyzacja wśród osób polskiego pochodzenia ustawy o Karcie Polaka
jako szczególnego rozwiązania prawnego służącego ściślejszemu powiązaniu Polski
z jej mniejszością.
Zakładany rezultat: stopniowy wzrost liczby osób aplikujących o wydanie Karty Polaka.
Zadanie 3. Kontynuacja działań w ramach unijnej polityki wizowej na rzecz dalszej liberalizacji
ruchu osobowego z państwami powstałymi po rozpadzie ZSRS, m.in. pod kątem zapewnienia
ich obywatelom pochodzenia polskiego możliwości podtrzymywania jak najszerszych
kontaktów z krajem pochodzenia.
Zakładany rezultat: zapewnienie osobom należącym do mniejszości polskiej na Białorusi
jak najlepszych warunków do utrzymywania kontaktu z Polską.
Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
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Zadanie 1. Wspieranie dorocznej akcji wyjazdów dzieci i młodzieży polonijnej na kolonie
i obozy edukacyjno-wypoczynkowe w Polsce.
Zakładany rezultat: wzmacnianie bezpośredniego kontaktu najmłodszego pokolenia
mniejszości polskiej na Białorusi z Polską.
Zadanie 2. Wspieranie inicjatyw samorządowych służących mniejszości polskiej na Białorusi.
Zakładany rezultat: wzmacnianie więzów mniejszości polskiej na Białorusi z samorządami
krajowymi działającymi na poziomie lokalnym i regionalnym.
Zadanie 3. Realizacja projektów mających poszerzyć aktywność gospodarczą polskiej
mniejszości oraz jej współpracę z Polską.
Zakładany rezultat: pogłębienie współpracy gospodarczej między Polską a Białorusią.

UKRAINA

Cel A - Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Zadanie 1. Zabieganie o rozwój szkolnictwa dla mniejszości polskiej w ukraińskim systemie
edukacyjnym, w tym przede wszystkim o utrzymanie funkcjonujących szkół z polskim językiem
nauczania. Podniesienie ogólnego poziomu nauczania w szkołach z polskim językiem
wykładowym.
Zakładany rezultat: utrzymanie szkolnictwa polskojęzycznego na poziomie adekwatnym
do potrzeb mniejszości polskiej i uatrakcyjnienie jego oferty oświatowej. Zapewnienie
uczniom szkół z polskim językiem nauczania wysokiej jakości kształcenia i odpowiedniego
przygotowania do podjęcia studiów wyższych.
Zadanie 2. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji
programu przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia
w Polsce.
Zakładany rezultat: zwiększenie potencjału mniejszości polskich poprzez wzrost liczby osób
narodowości polskiej z wyższym wykształceniem.
Zadanie 3. Podnoszenie kompetencji i kształcenie metodyczne miejscowych nauczycieli
języka polskiego poprzez wspieranie organizacji cyklicznych szkoleń z udziałem metodyków
z Polski. Promowanie nowoczesnych form nauczania języka polskiego.
Zakładany rezultat: zwiększenie kompetencji językowej i metodycznej nauczycieli; poprawa
jakości nauczania języka polskiego; umożliwienie przedstawicielom mniejszości polskiej
szerszych niż dotychczas kontaktów z Macierzą, w tym lepsze przygotowanie
do podejmowania nauki i pracy w Polsce.
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Zadanie 4. Wspieranie działań popularyzujących język polski i wiedzę o Polsce, w tym
konkursów, olimpiad oraz inicjatyw o kompleksowym i długofalowym charakterze. Wspieranie
organizacji letnich szkół języka polskiego na Ukrainie.
Zakładany rezultat: wzrost liczby dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zainteresowanych
nauką języka polskiego oraz zdobywaniem wiedzy o Polsce oraz popularyzacja polskiej kultury
współczesnej w ramach nauczania języka i działań ukierunkowanych na jego promocję;
skierowanie do szerokiego grona odbiorców działań popularyzujących język polski;
wykorzystanie potencjału zainteresowania nauką języka polskiego wśród społeczeństwa
Ukrainy.
Zadanie 5. Kontynuowanie intensywnego dialogu ze stroną ukraińską nt. sytuacji
polskiego szkolnictwa na Ukrainie w kontekście przyjętej w 2017 r. ustawy oświatowej
i deklaracji ministrów edukacji Polski i Ukrainy o poszanowaniu obowiązujących umów
dwustronnych i konwencji międzynarodowych. Wypracowanie rozwiązań odpowiadających
nowym wyzwaniom w obszarze szkolnictwa polskojęzycznego na Ukrainie oraz nauczania
języka polskiego jako obcego. Udzielanie wsparcia w kierowaniu przez ORPEG nauczycieli
na Ukrainę.
Zakładany rezultat: utrzymanie obecnego statusu szkół z polskim językiem nauczania;
poprawa jakości nauczania języka polskiego w szkołach społecznych oraz jako obcego
w szkołach ukraińskiego systemu oświaty; ułatwienie procedur i obniżenie kosztów
związanych z zapraszaniem nauczycieli ORPEG przez placówki oświatowe na Ukrainie;
podniesienie poziomu nauczania języka polskiego na Ukrainie.
Cel B – Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości
uczestniczenia w kulturze narodowej.
Zadanie 1. Pomoc i wspieranie wszelkich inicjatyw polskiej mniejszości w zakresie organizacji
konferencji, wystaw, konkursów i koncertów okolicznościowych, których celem jest
upowszechnianie i promowanie wiedzy o Polsce, jej historii i kulturze oraz troska o obiekty
polskiego dziedzictwa narodowego.
Zakładany rezultat: wzmocnienie poczucia świadomości narodowej.
Zadanie 2. Pogłębianie wiedzy historycznej i poczucia wspólnoty dziejowej poprzez
aktywizację działań w obszarze ochrony miejsc pamięci narodowej; poszukiwanie
zapomnianych i zaniedbanych miejsc pamięci oraz renowacja i opieka nad istniejącymi
miejscami pamięci.
Zakładany rezultat: zwiększenie aktywności mniejszości polskiej na Ukrainie na rzecz
upamiętniania polskiego dziedzictwa narodowego.
Zadanie 3: Wspieranie aktywności młodzieży polskiego pochodzenia w działaniach
realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe w zakresie opieki nad polskimi
miejscami pamięci.
Zakładany rezultat: udział młodzieży polskiej na Ukrainie w akcjach porządkowania polskich
miejsc pamięci.

6

Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polskiej mniejszości i Polaków za granicą poprzez
podnoszenie efektywności ich działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach
zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Monitorowanie sytuacji osób należących do mniejszości polskiej na Ukrainie,
szczególnie pod kątem realizacji przez władze ukraińskie stosownych postanowień Traktatu
między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach
i współpracy z 1992 r., w tym prawa do nauki w języku ojczystym.
Zakładany rezultat: podejmowanie działań na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości
kulturowej oraz integracji obywatelskiej i społecznej polskiej mniejszości na Ukrainie.
Zadanie 2. Podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji praw osób należących do polskiej
mniejszości .
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskiej.
Zadanie 3. Aktywizowanie mniejszości polskiej na Ukrainie, w tym szczególnie młodego
pokolenia w obszarze kultury, nauki, życia społecznego i gospodarczego oraz realizacji
projektów wzmacniających współpracę polsko-ukraińską na różnych płaszczyznach
we współpracy z Instytutem Polskim w Kijowie.
Zakładany rezultat: wzmocnienie pozycji przedstawicieli mniejszości polskiej
w społecznościach lokalnych, umocnienie ich wkładu w rozwój tych społeczności
oraz zwiększenie projektów realizowanych we współpracy z Instytutem Polskim w Kijowie.
Zadanie 4. Upowszechnianie wśród polskiej mniejszości wiedzy o standardach w dziedzinie
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i roli organizacji pozarządowych dla jego
rozwoju.
Zakładany rezultat: podniesienie efektywności działania mniejszości. Realizacja przedsięwzięć
wspólnych z Instytutem Polskim w Kijowie, opartych o program działalności Instytutu.
Zadanie 5. Aktywizowanie Polonii i Polaków za granicą na rzecz promocji Polski i obrony
dobrego imienia.
Zakładany rezultat: zwiększenie wiedzy nt. Polski i jej historii; przeciwdziałanie wadliwym
kodom pamięci.
Zadanie 6. Rozwijanie działalności Polonijnych Rad Konsultacyjnych funkcjonujących
przy polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych.
Zakładany rezultat: zwiększenie partycypacji Polonii w obszarach o priorytetowym znaczeniu
dla Polski.
Zadanie 7. Aktywizowanie Polonii w sferze bilateralnego dialogu eksperckiego; wzmacnianie
i konsolidacja wizerunku Polonii jako konstruktywnego czynnika w stosunkach dwustronnych.
Zakładany rezultat: udział Polonii i Polaków za granicą w eksperckim dialogu politycznym
o wymiarze międzynarodowym.
Zadanie 8. Wspieranie inicjatyw nakierowanych na tworzenie stowarzyszeń, klubów
i organizacji skupiających absolwentów oraz uczestników projektów o szczególnym znaczeniu
dla stosunków dwustronnych.
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Zakładany rezultat: wzrost liczby stowarzyszeń absolwentów uczelni, szkół polskich, staży
i programów.
Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.
Zadanie 1. Popularyzowanie wśród osób polskiego pochodzenia wiedzy nt. ustawy o Karcie
Polaka oraz uprawnień i przywilejów wynikających z posiadania Karty Polaka. Promowanie
dokumentu Karta Polaka jako dokumentu potwierdzającego przynależność do narodu
polskiego.
Zakładany rezultat: dotarcie z informacją o Karcie Polaka do osób spełniających warunki
jej przyznawania.
Zadanie 2. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności urzędów konsularnych dla
osób zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie Karty Polaka bądź o wydanie wizy
w celu repatriacji.
Zakładany rezultat: skrócenie czasu oczekiwania na złożenie stosownego wniosku;
zwiększenie liczby dyżurów konsularnych.
Zadanie 3. Kontynuacja działań w ramach unijnej polityki wizowej na rzecz dalszego
usprawniania funkcjonowania zliberalizowanego ruchu osobowego z Ukrainą, m.in.
pod kątem zapewnienia obywatelom pochodzenia polskiego możliwości podtrzymywania
jak najszerszych kontaktów z krajem pochodzenia.
Zakładany rezultat: zapewnienie członkom mniejszości polskiej na Ukrainie jak najlepszych
warunków do utrzymania kontaktu z Polską.
Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Wspieranie dorocznej akcji wyjazdów dzieci i młodzieży polonijnej na kolonie
i obozy edukacyjno-wypoczynkowe w Polsce, w tym na obozy językowe.
Zakładany rezultat: wzmacnianie bezpośredniego kontaktu najmłodszego pokolenia polskiej
mniejszości z Polską; zintensyfikowanie kontaktów i integracji młodego pokolenia Polaków
z młodzieżą w Polsce.
Zadanie 2. Promowanie w środowiskach biznesowych i politycznych mniejszości polskiej
możliwości współpracy gospodarczej i handlowej z Polską.
Zakładany rezultat: rozwój współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą.
Zadanie 3. Wspieranie inicjatyw samorządowych służących osobom narodowości polskiej,
w tym szczególnie nawiązywania i intensyfikowania współpracy w ramach miast partnerskich.
Aktywizacja środowisk polskich na płaszczyźnie promowania współpracy samorządowej
z Polską w swoich miejscach zamieszkania, w tym inspirowania ukraińskich władz lokalnych
do nawiązywania i rozwijania partnerstw z polskimi miastami.
Zakładany rezultat: wzmacnianie więzów osób należących do mniejszości polskiej
z samorządami krajowymi działającymi na poziomie lokalnym i regionalnym; wzmocnienie
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pozycji środowisk polskich w miejscach zamieszkania i budowanie pozytywnego wizerunku
mniejszości polskiej jako aktywnie przyczyniającej się do rozwoju społeczności lokalnych.
Zadanie 4. Wspieranie inicjatyw obejmujących współpracę środowisk naukowych,
kulturalnych i artystycznych, w które zaangażowani są Polacy na Ukrainie z partnerami
w danych dziedzinach działającymi w Polsce z uwzględnieniem programu działalności
Instytutu Polskiego w Kijowie.
Zakładany rezultat: wzmocnienie kontaktów profesjonalnych między środowiskami
naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi skupiającymi Polaków na Ukrainie a ich partnerami
w kraju.

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

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Zadanie 1. Zabieganie w kontaktach z władzami miejscowymi o rozwój szkolnictwa
dla mniejszości polskiej w systemach edukacyjnych tych państw.
Zakładany rezultat: utrzymanie szkolnictwa polskojęzycznego na poziomie adekwatnym
do potrzeb mniejszości polskich.
Zadanie 2. Wspieranie działań promujących dwujęzyczność.
Zakładany rezultat: wzrost liczby dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego za granicą
oraz wzrost liczby projektów polonijnych promujących dwujęzyczność.
Zadanie 3. Zwiększenie liczby kierowanych przez ORPEG nauczycieli języka polskiego
oraz nauczycieli innych przedmiotów.
Zakładany rezultat: przygotowanie młodzieży polskiego pochodzenia do podjęcia studiów
w Polsce.
Zadanie 4. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji
programu przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia
w Polsce.
Zakładany rezultat: zwiększenie potencjału mniejszości polskich poprzez wzrost liczby osób
narodowości polskiej z wyższym wykształceniem.
Cel B - Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.
Zadanie 1. Kontynuowanie dotychczasowych działań mających na celu upamiętnianie –
wspólnie z Polonią – rocznic i wydarzeń dot. wspólnej historii. Wspieranie działań organizacji
polonijnych prezentujących polski dorobek kulturalny.
Zakładany rezultat: podtrzymanie zainteresowania miejscowych środowisk polską kulturą;
zainteresowanie lokalnej młodzieży (szkolnej oraz akademickiej) polską historią, kulturą,
a także możliwościami współpracy gospodarczej.
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Zadanie 2. Wspieranie cyklicznych wydarzeń polonijnych (Dni Polskie, Dożynki, obchody świąt
państwowych i religijnych, konkursy recytatorskie dla dzieci i młodzieży), zespołów
folklorystycznych oraz wydawnictw przybliżających polską kulturę i historię.
Zakładany rezultat: tworzenie warunków do integracji i aktywizacji Polonii; pielęgnowanie
tradycji oraz promocja współczesnej Polski.
Zadanie 3. Rozwijanie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą działań na rzecz
promowania polskiej obecności w świecie i popularyzowania wkładu Polaków w rozwój świata
i społeczności lokalnych oraz dokumentowania polskich śladów poza granicami Kraju.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności Polonii i Polaków za granicą w działaniach na rzecz
realizacji celu promocyjnego „Polacy światu”; wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej
i godności wśród rodaków mieszkających za granicą.
Zadanie 4. Aktywizowanie Polonii i Polaków za granicą na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa
kulturowego oraz ochrony miejsc pamięci narodowej w krajach jej zamieszkania.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą w rozwijaniu
działań i inicjatyw na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego oraz miejsc pamięci
narodowej za granicą.
Zadanie 5. Wspieranie działań edukacyjnych nakierowanych na poznawanie przez młode
pokolenie Polonii i Polaków miejsc związanych z wybitnymi postaciami polskiego życia
politycznego i społecznego w krajach zamieszkania oraz ich utrwalanie w pamięci historycznej
Polonii.
Zakładany rezultat: pogłębienie tradycji patriotycznych i historycznych wśród młodego
pokolenia Polonii i Polaków mieszkających za granicą.
Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polskiej mniejszości i Polaków za granicą poprzez
podnoszenie efektywności ich działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach
zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Monitorowanie sytuacji osób należących do mniejszości polskich, szczególnie
pod kątem realizacji umów międzynarodowych przez miejscowe władze.
Zakładany rezultat: formułowanie ew. rekomendacji dla rządu.
Zadanie 2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony osób należących do mniejszości polskich
w przypadku stwierdzenia ich naruszenia.
Zakładany rezultat: poprawa sytuacji osób należących do mniejszości polskich.
Zadanie 3. Wspieranie oferty pozwalającej na włączenie w większym wymiarze
w życie polonijne osób polskiego pochodzenia nieznających języka polskiego.
Zakładany rezultat: aktywizacja życia polonijnego Polonii i Polaków nie znających języka
polskiego.
Zadanie 4. Wspieranie i inspirowanie aktywności Rodaków za granicą w ich społecznościach
lokalnych, w celu budowania ich prestiżu i pozycji oraz promocji spraw polskich.
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Zakładany rezultat: aktywny udział Polonii i Polaków za granicą w projektach realizowanych
z partnerami lokalnymi i promocja pozytywnego wizerunku Polonii i Polski
w krajach zamieszkania.
Zadanie 5. Aktywizowanie Polonii i Polaków za granicą na rzecz promocji Polski i obrony
dobrego imienia.
Zakładany rezultat: zwiększenie wiedzy nt. Polski i jej historii; przeciwdziałanie wadliwym
kodom pamięci.
Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.
Zadanie 1. Wspieranie projektów związanych z długotrwałym pobytem edukacyjnym
młodzieży uczącej się lub studiującej w Polsce.
Zakładany rezultat: pogłębienie związków młodzieży kształcącej się w Polsce z Krajem.
Zadanie 2. (dot. Łotwy i Mołdawii) Popularyzacja wśród osób polskiego pochodzenia ustawy
o Karcie Polaka jako szczególnego rozwiązania prawnego służącego ściślejszemu powiązaniu
Polski ze środowiskami polskimi w tych krajach.
Zakładany rezultat: wzrost liczby osób aplikujących o wydanie Karty Polaka.
Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Wspieranie dorocznych akcji wyjazdów dzieci i młodzieży polonijnej na kolonie
i obozy edukacyjno-wypoczynkowe w Polsce.
Zakładany rezultat: wzmacnianie bezpośredniego kontaktu najmłodszego pokolenia
mniejszości polskiej z Krajem.
Zadanie 2. Promowanie w środowiskach biznesowych i politycznych mniejszości polskich
możliwości współpracy gospodarczej i handlowej z Polską.
Zakładany rezultat: rozwój współpracy gospodarczej Polski z państwami zamieszkania
mniejszości.
Zadanie 3. Wspieranie inicjatyw obejmujących współpracę środowisk naukowych polskich
i zagranicznych, w którą są zaangażowane Polonia i Polacy lub które jej służą.
Zakładany rezultat: wzmocnienie kontaktów profesjonalnych między polskimi środowiskami
naukowymi i uczonymi polskiego pochodzenia lub Polakami.
Zadanie 4. Podejmowanie działań – we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną – na rzecz
zwiększenia udziału Polonii i Polaków z zagranicy w ruchu turystycznym do Polski.
Zakładany rezultat: wzrost liczby Polaków i osób pochodzenia polskiego odwiedzających
Polskę.

WIELKA BRYTANIA, NIEMCY, HOLANDIA, IRLANDIA, AUSTRIA, NORWEGIA, FRANCJA,
SZWECJA, WŁOCHY, BELGIA, DANIA, ISLANDIA, HISZPANIA, SZWAJCARIA
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Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Zadanie 1. Priorytetowe traktowanie rozwoju nauczania języka polskiego, w języku polskim
oraz wiedzy o Polsce w państwach wzmożonej migracji obywateli Polski.
Zakładany rezultat: wzrost liczby dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego.
Zadanie 2. Wspieranie działań promujących dwujęzyczność.
Zakładany rezultat: wzrost liczby dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego za granicą
oraz wzrost liczby projektów polonijnych promujących dwujęzyczność.
Zadanie 3. Wspieranie rozwoju uniwersyteckich studiów o Polsce, katedr polonistyki
i lektoratów języka polskiego za granicą, a także propagowanie studiów na polskich wyższych
uczelniach.
Zakładany rezultat: wzrost liczby osób zainteresowanych i podejmujących studia na polskich
wyższych uczelniach.
Zadanie 4. Podejmowanie działań na rzecz integrowania polonijnego środowiska
oświatowego i stymulowanie współpracy pomiędzy szkołami organizacji polonijnych, szkołami
funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw oraz szkołami i szkolnymi punktami
konsultacyjnymi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych.
Zakładany rezultat: wzmocnienie pozycji organizacji dachowych (np. Polska Macierz Szkolna)
oraz zwiększenie liczby wspólnych działań szkół z nauczaniem języka polskiego za granicą.
Cel B - Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.
Zadanie 1. Wspieranie współpracy środowisk polskich z miejscowymi instytucjami kultury.
Zakładany rezultat: włączanie polskiej kultury do programu działań instytucji miejscowych
w ramach prezentacji kultury i sztuki mniejszości narodowych lub grup mniejszościowych
zamieszkujących na terenie danego kraju.
Zadanie 2. Wspieranie działań z zakresu edukacji historycznej mających na celu kształcenie
postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży polonijnej i polskiej za granicą.
Zakładany rezultat: zwiększenie kompetencji młodego pokolenia Polonii i Polaków na świecie
w zakresie obrony dobrego imienia Polski. W roku 2019 wykorzystanie wydarzeń
rocznicowych, w tym 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino oraz obchodów związanych
z 100. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych z poszczególnymi państwami.

Zadanie 3. Upamiętnianie wydarzeń rocznicowych związanych z emigracją Polaków do Europy
Zachodniej w latach 20. i 30. XX w. oraz wydarzeń związanych z współczesną obecnością
w krajach emigracji. (dot. Francji) Aktywizowanie Polonii i Polaków na rzecz realizacji
projektów upamiętniających setną rocznicę podpisania konwencji dwustronnej w przedmiocie
emigracji i imigracji oraz konwencji dwustronnej dotyczącej pomocy i opieki społecznej.
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Zakładany rezultat: organizacja przez Polonię wydarzeń rocznicowych; upamiętnienie 100rocznicy zawarcia przez Polskę i Francję konwencji dwustronnych.
Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz
popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Działanie na rzecz obywateli RP podejmujących zatrudnienie w krajach UE/EFTA,
których prawa zostały naruszone bądź zagrożone.
Zakładany rezultat: zapewnienie przez służbę konsularną właściwego poziomu pomocy
konsularnej obywatelom RP pracującym w państwach UE/EFTA.
Zadanie 2. Wspieranie działalności centrów informacyjno-doradczych oraz krajowych
organizacji pozarządowych w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego
i psychologicznego.
Zakładany rezultat: zapewnienie polskim migrantom jak najszerszego dostępu do centrów
informacyjno-doradczych.
Zadanie 3. Monitorowanie sytuacji Polonii i Polaków za granicą pod kątem umów
międzynarodowych i ich realizacji przez władze państwa, które zamieszkują.
Zakładany rezultat: gromadzenie informacji nt. sytuacji grup polskich w krajach przebywania
i formułowanie ew. rekomendacji dla rządu.
Zadanie 4. Wspieranie i inspirowanie aktywności Rodaków za granicą w społecznościach
lokalnych, służącej budowie ich prestiżu i pozycji, a także pozwalającej na skuteczny udział
w promocji spraw polskich.
Zakładany rezultat: aktywny udział Polonii i Polaków za granicą w projektach realizowanych
z partnerami lokalnymi służących promowaniu pozytywnego wizerunku Polonii i Polski
w krajach zamieszkania.
Zadanie 5. Aktywizowanie Polonii i Polaków za granicą na rzecz promocji Polski i obrony
dobrego imienia.
Zakładany rezultat: zwiększenie wiedzy nt. Polski i jej historii; przeciwdziałanie wadliwym
kodom pamięci.
Zadanie 6. Zachęcanie do włączania się przedstawicieli młodego pokolenia Polonii
i Polaków w działalność polonijną.
Zakładany rezultat: zwiększona aktywność przedstawicieli młodego pokolenia w polonijnej
działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej Polonii i Polaków za granicą.
Zadanie 7. Rozwijanie działalności Polonijnych Rad Konsultacyjnych funkcjonujących
przy polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych.
Zakładany rezultat: zwiększenie partycypacji Polonii w obszarach o priorytetowym znaczeniu
dla Polski.
Zadanie 8. Aktywizowanie Polonii w sferze bilateralnego dialogu eksperckiego; wzmacnianie
i konsolidacja wizerunku Polonii jako konstruktywnego czynnika w stosunkach dwustronnych.
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Zakładany rezultat: udział Polonii i Polaków za granicą w eksperckim dialogu politycznym
o wymiarze międzynarodowym.
Zadanie 9. (dot. Niemiec) Wspieranie realizacji postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy z 1991 r.
Zakładany rezultat: wzmocnienie pozycji środowisk polonijnych.
Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.
Zadanie 1. Realizacja postanowień przyjętego w marcu 2018 przez Radę Ministrów
dokumentu „Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej”.
Zakładany rezultat: wzrost migracji powrotnych oraz zakładania i przenoszenia do Polski
prowadzonej działalności gospodarczej.
Zadanie 2. Wspieranie szkolnictwa polonijnego dla dzieci polskich migrantów.
Zakładany rezultat: przygotowanie dzieci i młodzieży polskiej do ewentualnego powrotu
do Polski.
Zadanie 3. Wspieranie organizacji staży i praktyk w polskich i polonijnych przedsiębiorstwach
dla studentów polskich studiujących za granicą.
Zakładany rezultat: umocnienie więzi z Polską studentów polskich studiujących za granicą.
Zadanie 4. Promowanie Polski w środowiskach miejscowego biznesu polonijnego.
Zakładany rezultat: uwzględnienie przedsiębiorców polskiego pochodzenia w działalności
promocyjnej placówek oraz zainteresowanych podmiotów krajowych.
Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Podejmowanie działań – we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej –
na rzecz objęcia jak największej grupy dzieci polskich migrantów akcją wyjazdów edukacyjnowypoczynkowych do Polski.
Zakładany rezultat: podtrzymanie związków dzieci i młodzieży polonijnej z Polską.
Zadanie 2. Promocja w środowiskach biznesowych Polonii i Polaków za granicą możliwości
współpracy gospodarczej i handlowej z Polską.
Zakładany rezultat: rozwój współpracy gospodarczej Polski z państwami zamieszkania
mniejszości.
Zadanie 3. Wspieranie międzynarodowej współpracy środowisk naukowych z udziałem Polonii
i Polaków za granicą.
Zakładany rezultat: zwiększenie liczby międzynarodowych inicjatyw i projektów naukowych
z udziałem Polonii i Polaków za granicą.
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Zadanie 4. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia udziału Polonii i Polaków z zagranicy
w ruchu turystycznym do Polski.
Zakładany rezultat: wzrost liczby osób pochodzenia polskiego odwiedzających Polskę.

USA, KANADA, AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Zadanie 1. Wspieranie rozwoju wszystkich form nauczania języka polskiego, w tym jako języka
obcego.
Zakładany rezultat: wzrost liczby dzieci i młodzieży uczącej się języka polskiego.
Zadanie 2. Wspieranie rozwoju katedr języka polskiego i nauczania o Polsce na uczelniach
wyższych.
Zakładany rezultat: wzrost liczby studentów uczących się języka polskiego i zdobywających
wiedzę o Polsce.
Zadanie 3. Prowadzenie we współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce działań
informacyjnych o możliwościach podjęcia studiów w Polsce i warunkach uzyskiwania
stypendiów naukowych.
Zakładany rezultat: zachęcanie młodej Polonii do podejmowania studiów w Polsce;
zwiększenie liczby studentów pochodzenia polskiego na uczelniach wyższych w Polsce.
Zadanie 4. Promowanie państwowych egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego
jako języka obcego. Promowanie wśród podmiotów prowadzących nauczanie języka polskiego
systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego.
Zakładany rezultat: wzrost liczby osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego
oraz zwiększenie liczby podmiotów zagranicznych (np. uczelnie wyższe, organizacje polonijne)
uprawnionych do przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego jako języka
obcego.
Cel B - Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.
Zadanie 1. Wspieranie działań Polonii i Polaków za granicą w sferze dyplomacji publicznej
i kulturalnej.
Zakładany rezultat: wzrost profesjonalizacji działań środowisk polonijnych w zakresie promocji
Polski, rozwijanie inicjatyw we współpracy m.in. z Instytutami Polskimi w obszarze dyplomacji
publicznej i kulturalnej zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.
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Zadanie 2. Rozwijanie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą działań na rzecz
promowania polskiej obecności w świecie i popularyzowania wkładu Polaków w rozwój
świata i społeczności lokalnych oraz dokumentowania polskich śladów poza granicami Kraju.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności Polonii i Polaków za granicą w działaniach na rzecz
realizacji programu promocyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polacy światu”.
Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz
popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Organizowanie we współpracy z polonijnymi profesjonalistami oraz liderami
działań wzmacniających aktywność obywatelską społeczności polonijnej w społecznościach
lokalnych, służącej budowie ich prestiżu i pozycji, a także pozwalającej na skuteczną promocję
spraw polskich.
Zakładany rezultat: podniesienie poziomu zaangażowania Polonii w działalność społeczną.
Zadanie 2. Angażowanie liderów polonijnych w działania na rzecz obrony dobrego imienia
Polski. Zachęcanie liderów polonijnych do wspierania placówek w obszarze monitorowania
przestrzeni publicznej pod kątem wadliwych kodów pamięci.
Zakładany rezultat: wyeliminowanie z dyskursu publicznego wadliwych kodów pamięci
i wsparcie dyplomacji historycznej; zwiększenie zaangażowania Polonii w działania na rzecz
ochrony dobrego imienia Polski.
Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia
Zadanie 1. Informowanie o systemie zabezpieczeń społecznych oraz rządowych programach
dedykowanych powrotom do kraju.
Zakładany rezultat: zwiększenie dostępności informacji nt. zachęt i programów powrotowych.
Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Działania na rzecz objęcia jak największej grupy dzieci Polonii i Polaków programem
wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych do Polski.
Zakładany rezultat: podtrzymanie związków dzieci i młodzieży polonijnej z Krajem.
Zadanie 2. Promocja w środowiskach biznesowych Polonii i Polaków mieszkających za granicą
możliwości współpracy gospodarczej i handlowej z Polską.
Zakładany rezultat: wzrost zaangażowania Polonii i Polaków mieszkających za granicą
w rozwijanie współpracy gospodarczej krajów zamieszkania z Polską.
Zadanie 3. Promocja współpracy akademickiej, w tym wzmacnianie kontaktów między
naukowcami polskiego pochodzenia i ośrodkami badawczymi w Polsce oraz popularyzacja
studiów na polskich uczelniach wśród przedstawicieli Polonii i Polaków zamieszkałych
za granicą.
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Zakładany rezultat: wzrost zaangażowania Polonii i Polaków mieszkających za granicą
w rozwijanie bezpośredniej współpracy naukowej oraz wzmocnienie więzi między Polonią
a Polską.

POZOSTAŁE PAŃSTWA EUROPEJSKIE

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Zadanie 1. Promowanie państwowych egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego jako
języka obcego. Promowanie wśród podmiotów prowadzących nauczanie języka polskiego
systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego.
Zakładany rezultat: wzrost liczby osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego oraz
zwiększenie liczby podmiotów zagranicznych (np. uczelnie wyższe, organizacje polonijne)
uprawnionych do przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego jako języka
obcego.
Zadanie 2. Wspieranie działalności Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz podnoszenia
poziomu wiedzy i umiejętności metodycznych nauczycieli nauczających języka polskiego
i wiedzy o Polsce.
Zakładany rezultat: objęcie doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
Zadanie 3. Wspieranie – we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
rozwoju uniwersyteckich studiów o Polsce, katedr polonistyki i lektoratów języka polskiego
za granicą, a także propagowanie studiów na polskich wyższych uczelniach.
Zakładany rezultat: podniesienie atrakcyjności studiowania na kierunkach związanych
z nauczaniem języka i kultury polskiej, wzrost liczby decydujących się na podjęcie studiów
w Polsce dla osób polskiego pochodzenia.
Cel B - Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.
Zadanie 1. Wspieranie realizacji projektów kulturalnych realizowanych przez środowiska
polonijne.
Zakładany rezultat: dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców projektów kulturalnych istotnych
dla umacniania polskości za granicą.
Zadanie 2. Aktywizowanie Polonii i Polaków za granicą na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa
kulturowego w krajach jej zamieszkania.
Zakładany rezultat: partycypacja Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą w projektach
związanych z ochroną polskiego dziedzictwa kulturalnego w krajach jej zamieszkania.
Zadanie 3. Działanie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą na rzecz ochrony miejsc
pamięci narodowej za granicą.
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Zakładany rezultat: udział Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą w działaniach na rzecz
ochrony polskich miejsc pamięci narodowej za granicą.
Zadanie 4. Umacnianie tożsamości Polonii i Polaków za granicą i ich poczucia wspólnoty
z Polską poprzez włączanie środowisk polskich w działania z zakresu dyplomacji publicznej
i kulturalnej.
Zakładany rezultat: zaangażowanie przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą w działania
na rzecz utrwalenia i pielęgnowania tradycji wolnościowych i niepodległościowych.
Zadanie 5. Wspieranie działań Polonii i Polaków za granicą w sferze dyplomacji publicznej
i kulturalnej.
Zakładany rezultat: wzrost profesjonalizacji działań środowisk polonijnych w zakresie promocji
Polski, rozwijanie inicjatyw we współpracy m.in. z Instytutami Polskimi w obszarze dyplomacji
publicznej i kulturalnej zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.
Zadanie 6. Rozwijanie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą działań na rzecz
promowania polskiej obecności w świecie i popularyzowania wkładu Polaków w rozwój świata
i społeczności lokalnych oraz dokumentowania polskich śladów poza granicami Kraju.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności Polonii i Polaków za granicą w działaniach na rzecz
realizacji programu promocyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polacy światu”.
Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności jej
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz
popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Dążenie do szerszego włączenia w życie polonijne Polaków i osób polskiego
pochodzenia niezrzeszonych w organizacjach Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.
Zakładany rezultat: pogłębianie integracji Polonii i Polaków za granicą przez realizację
przedsięwzięć adresowanych do odbiorcy polonijnego.
Zadanie 2. Dążenie do szerszego włączenia w życie polonijne reprezentantów młodego
pokolenia.
Zakładany rezultat: włączenie się na większą skalę młodego środowiska w życie polskiej Polonii
i Polaków mieszkających za granicą.
Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Działanie – we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – na rzecz objęcia
jak największej grupy dzieci polonijnych programem wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych
do Polski.
Zakładany rezultat: podtrzymanie związków dzieci i młodzieży polonijnej z Krajem.
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ROSJA, KRAJE KAUKAZU I AZJI CENTRALNEJ

Cel A – Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Zadanie 1. Współpraca ze szkołami działającymi w obcym systemie nauczania w celu
aktywnego wspierania nauczania języka polskiego wśród dzieci i młodzieży polonijnej
oraz wspieranie społecznych ośrodków nauczania języka polskiego.
Zakładany rezultat: zwiększenie dostępności nauczania języka polskiego.
Zadanie 2. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem
Edukacji Narodowej i ośrodkami akademickimi w Polsce w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych
w języku polskim.
Zakładany rezultat: podniesienie poziomu przygotowania zawodowego nauczycieli
prowadzących nauczanie w języku polskim.
Zadanie 3. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie inicjowania
współpracy między uczelniami wyższymi w Polsce i za granicą.
Zakładany rezultat: wzrost liczby kursów języka polskiego oferowanych na uczelniach
wyższych za granicą.
Zadanie 4. Podnoszenie kompetencji zawodowych miejscowych nauczycieli języka polskiego
poprzez wspieranie organizacji cyklicznych szkoleń z udziałem metodyków z Polski.
Promowanie nowoczesnych form nauczania języka polskiego.
Zakładany rezultat: zwiększenie kompetencji językowej i metodycznej nauczycieli; poprawa
jakości nauczania języka polskiego; umożliwienie młodzieży pochodzenia polskiego szerszych
kontaktów z Polską, w tym lepsze przygotowanie do podejmowania nauki i pracy w Polsce.
Zadanie 5. Wspieranie działań popularyzujących język polski i wiedzę o Polsce,
w tym konkursów, olimpiad oraz inicjatyw o kompleksowym i długofalowym charakterze.
Wspieranie organizacji letnich szkół języka polskiego.
Zakładany rezultat: wzrost liczby dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowanych nauką
języka polskiego oraz zdobywaniem wiedzy o Polsce oraz popularyzacja polskiej kultury
współczesnej w ramach nauczania języka i działań ukierunkowanych na jego promocję;
skierowanie do szerokiego grona odbiorców działań popularyzujących język polski;
wykorzystanie potencjału zainteresowania nauką języka polskiego.
Zadanie 6 Zwiększenie liczby nauczycieli języka polskiego kierowanych przez ORPEG do szkół
prowadzących nauczanie języka polskiego.
Zakładany rezultat: zwiększenie dostępności nauczania języka polskiego dla dzieci i młodzieży
polskiego pochodzenia w mniejszych miastach i wsiach; umożliwienie podjęcia w przyszłości
studiów w Polsce przez młodzież polskiego pochodzenia.
Cel B - Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.
19

Zadanie 1. Wspieranie działań osób polskiego pochodzenia na rzecz ochrony miejsc pamięci
narodowej w krajach zamieszkania.
Zakładany rezultat: większe zaangażowanie polskich społeczności w opiekę nad polskimi
miejscami pamięci narodowej.
Zadanie 2. Wspieranie aktywnego udziału osób polskiego pochodzenia w realizacji projektów
kulturalnych istotnych dla umacniania polskości za granicą.
Zakładany rezultat: umocnienie świadomości narodowej osób polskiego pochodzenia,
ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.
Zadanie 3. Wspieranie działań Polonii i Polaków za granicą w sferze dyplomacji publicznej
i kulturalnej we współpracy z Instytutami Polskimi w Moskwie, Sankt Petersburgu i Tbilisi.
Zakładany rezultat: wzrost profesjonalizacji działań środowisk polonijnych w zakresie promocji
Polski, rozwijanie inicjatyw we współpracy m.in. z Instytutami Polskimi w obszarze dyplomacji
publicznej i kulturalnej zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.
Zadanie 4. Rozwijanie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą działań na rzecz
promowania polskiej obecności w świecie i popularyzowania wkładu Polaków w rozwój świata
i społeczności lokalnych oraz dokumentowania polskich śladów poza granicami Kraju.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności Polonii i Polaków za granicą w działaniach na rzecz
realizacji programu promocyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polacy światu”.
Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz
popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Monitorowanie sytuacji osób polskiego pochodzenia, szczególnie pod kątem
realizacji umów międzynarodowych i standardów międzynarodowych oraz pod kątem
tworzenia wewnętrznej infrastruktury prawnej w dziedzinie praw mniejszości narodowych.
Zakładany rezultat: gromadzenie informacji nt. sytuacji społeczności polskich i formułowanie
ew. rekomendacji dla rządu.
Zadanie 2. Wspieranie szkoleń dla działaczy polonijnych mających na celu rozwój ich wiedzy
i umiejętności w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Zakładany rezultat: wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności osób pochodzenia
polskiego w społecznościach lokalnych.
Zadanie 3. Działania na rzecz włączenia w polonijną aktywność kulturalno-oświatową osób
młodych oraz nie znających języka polskiego.
Zakładany rezultat: wzrost zainteresowania uczniów, studentów oraz osób polskiego
pochodzenia rozpoczynających pracę zawodową działaniami organizacji polonijnych.
Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.
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Zadanie 1. Wspieranie projektów związanych z krótkimi pobytami edukacyjnymi (kolonie
wakacyjne, wymiana szkolna).
Zakładany rezultat: wzrost liczby osób ubiegających się o przyjęcie na studia w Polsce.
Zadanie 2. Wspieranie działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie
realizacji ustawy o repatriacji.
Zakładany rezultat: wzrost liczby osób składających wnioski o wydanie wizy repatriacyjnej
oraz wzrost liczby osób powracających do Polski w ramach repatriacji.
Zadanie 3. Popularyzacja wśród osób polskiego pochodzenia ustawy o Karcie Polaka jako
szczególnego rozwiązania prawnego służącego ściślejszemu powiązaniu Polski z osobami
polskiego pochodzenia.
Zakładany rezultat: wzrost liczby wydanych Kart Polaka.
Zadanie 4. Wspieranie oferty nauki języka polskiego oraz wiedzy o Polsce dla osób
zainteresowanych repatriacją.
Zakładany rezultat: wzrost zainteresowania nauką języka polskiego, podniesienie stopnia
znajomości języka polskiego u repatriantów oraz upowszechnienie wiedzy o Polsce.
Zadanie 5. Popularyzacja wiedzy nt. możliwości osiedlania się w Polsce w ramach procesu
repatriacji.
Zakładany rezultat: wzrost poziomu wiedzy i zainteresowania repatriacją potencjalnych
repatriantów.
Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Wspieranie projektów związanych z długotrwałym (studia) i krótkotrwałym
(kolonie lub wymiana w ramach współpracy szkół) pobytem edukacyjnym młodzieży uczącej
się lub studiującej w Polsce.
Zakładany rezultat: pogłębienie związków kształcącej się młodzieży z Polską.
Zadanie 2. Wspieranie partnerskiej współpracy szkół w Polsce ze szkołami polonijnymi.
Zakładany rezultat: objęcie coraz większej liczby szkół polonijnych oraz szkół funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw projektami edukacyjnymi Ministerstwa Edukacji
Narodowej, w tym programem „Rodzina Polonijna”.
Zadanie 3. Wspieranie gospodarczej aktywności społeczności polskich.
Zakładany rezultat: podniesienie statusu ekonomicznego społeczności
i stymulowanie przedsiębiorczości.

polskich

Zadanie 4. Popularyzacja polskiej nauki i studiów na polskich uczelniach wśród przedstawicieli
społeczności polskich.
Zakładany rezultat: rozwój współpracy naukowej między uczelniami oraz wzrost liczby
studentów polskiego pochodzenia na uczelniach w Polsce.
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Zadanie 5. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji
programu przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia
w Polsce. Współpraca z partnerami z Polski prowadzącymi programy stypendialne
dla młodzieży polskiej studiującej w państwie zamieszkania.
Zakładany rezultat: zwiększenie potencjału mniejszości polskiej poprzez wzrost liczby osób
z wyższym wykształceniem.

BRAZYLIA, ARGENTYNA

Cel A - Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Zadanie 1. Wspieranie rozwoju nauczania języka polskiego, w szczególności poprzez działania
na rzecz tworzenia polonijnych szkół społecznych.
Zakładany rezultat: wzrost liczby ośrodków nauczania języka polskiego oraz liczby uczniów;
wzrost liczby inicjatyw oddolnych rodziców i organizacji polonijnych mających na celu
utworzenie nowych ośrodków nauczania języka polskiego.
Zadanie 2. Koordynowanie działań mających na celu zdefiniowanie potrzeb edukacyjnych
i adekwatne reagowanie dotyczące kierowania nauczycieli języka polskiego oraz metodologii
nauczania języka polskiego.
Zakładany rezultat: umocnienie więzi z Polską poprzez naukę języka polskiego wyniesionego
z domu lub naukę od podstaw wśród nieznających już języka najmłodszych pokoleń polskich
imigrantów; ułatwienie kontaktu z Polską oraz ułatwienie dostępu do polskiej oferty
kierowanej do Polonii.
Zadanie 3. Wsparcie dla kursów języka polskiego i wiedzy o Polsce, szczególnie w małych,
rozproszonych miejscowościach polonijnych. Tworzenie nowych ośrodków prowadzących
naukę języka polskiego.
Zakładany rezultat: wzrost kompetencji językowych Polonii oraz polepszenie kontaktu
z ojczyzną przodków; optymalne wykorzystanie oferty kierowanej do Polonii.
Cel B - Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.
Zadanie 1. Wsparcie środowisk polonijnych w zakresie dokumentowania historii polskiej
obecności w Brazylii i Argentynie. Upamiętnianie wydarzeń rocznicowych związanych z polską
emigracją i wychodźstwem.
Zakładany rezultat: tworzenie warunków do integracji i aktywizacji Polonii; pielęgnowanie
tradycji.
Zadanie 2. Wsparcie środowisk polonijnych w zakresie pielęgnowania kultury polskiej
i podtrzymywania polskich tradycji.
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Zakładany rezultat: tworzenie warunków do integracji i aktywizacji Polonii; pielęgnowanie
polskich tradycji i zwyczajów.
Zadanie 3. Rozwijanie we współpracy z Polonią działań na rzecz promowania polskiej
obecności w świecie i popularyzowania wkładu Polaków w rozwój świata i społeczności
lokalnych oraz dokumentowania polskich śladów poza granicami Kraju.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności Polonii i Polaków za granicą w działaniach na rzecz
realizacji programu promocyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polacy światu”.
Zadanie 4. Działania na rzecz szerszego dostępu do informacji o współczesnej Polsce poprzez
udostępnianie narzędzi w języku hiszpańskim i portugalskim.
Zakładany rezultat: podniesienie poziomu znajomości realiów współczesnej Polski wśród
Polonii.
Zadanie 5. Wspieranie rozwoju harcerstwa polskiego za granicą.
Zakładany rezultat: wzrost liczby dzieci i młodzieży polskiej i polonijnej za granicą
przynależących do drużyn harcerskich.
Zadanie 6. (dot. Brazylii) Wspieranie działań na rzecz utworzenia w Brazylii placówki
archiwalno-bibliotecznej.
Zakładany rezultat: zachowanie niszczejącego dorobku i dziedzictwa polskich imigrantów
w Brazylii; upowszechnienie bogactwa ratowanych zasobów i udokumentowanych zasług
przedstawicieli miejscowej Polonii dla rozwoju Brazylii.
Zadanie 7. (dot. Brazylii) Organizowanie obchodów 150-lecia polskiej emigracji do Brazylii.
Zakładany rezultat: wzmocnienie pozycji i aktywizacja Polonii w Brazylii.
Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz
popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Wspieranie inicjatyw środowisk polonijnych i wspieranie projektów służących
zwiększeniu potencjału ich oddziaływania.
Zakładany rezultat: wzmocnienie pozycji środowisk polonijnych i ich obecności w życiu
publicznym państw zamieszkania; współtworzenie pozytywnego wizerunku Polonii
w wieloetnicznych społeczeństwach miejscowych.
Zadanie 2. Promowanie i wspieranie zinstytucjonalizowanej działalności polonijnej.
Zakładany rezultat: wzrost liczby członków organizacji polonijnych oraz osób niezrzeszonych
włączających się w działalność polonijną.
Zadanie 3. Zachęcanie do działalności polonijnej przedstawicieli młodego pokolenia Polonii
i Polaków za granicą.
Zakładany rezultat: zwiększona aktywność przedstawicieli młodego pokolenia w polonijnej
działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej Polonii i Polaków za granicą.
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Zadanie 4. Rozwijanie działalności Polonijnych Rad Konsultacyjnych funkcjonujących
przy polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych.
Zakładany rezultat: zwiększenie partycypacji Polonii w obszarach o priorytetowym znaczeniu
dla Polski.
Zadanie 5. Wspieranie rozwoju mediów polonijnych, w tym mediów dwujęzycznych.
Zakładany rezultat: poszerzenie kręgu odbiorców i jakościowy rozwój mediów.
Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie . Wspieranie programów wyjazdów dzieci i młodzieży polonijnej na kolonie i obozy
edukacyjno-wypoczynkowe w Polsce.
Zakładany rezultat: wzmacnianie bezpośredniego kontaktu najmłodszego pokolenia Polonii.
Zadanie 2. Wspieranie wymiany młodzieżowej, naukowej, kulturalnej, gospodarczej
oraz sportowej.
Zakładany rezultat: wzmocnienie więzi środowisk polonijnych z Krajem.

POZOSTAŁE PAŃSTWA

Cel A - Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Zadanie 1. Promowanie państwowych egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego
jako języka obcego. Promowanie wśród podmiotów prowadzących nauczanie języka polskiego
systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego.
Zakładany rezultat: wzrost liczby osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego oraz
zwiększenie liczby podmiotów zagranicznych (np. uczelnie wyższe, organizacje polonijne)
uprawnionych do przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego jako języka
obcego.
Zadanie 2. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie realizacji
programu przyznawania stypendiów rządowych osobom polskiego pochodzenia na studia
w Polsce.
Zakładany rezultat: wzrost liczby osób polskiego pochodzenia studiujących w Polsce.
Cel B - Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia
w kulturze narodowej.
Zadanie 1. Zapewnienie osobom pochodzącym z Polski jak najszerszego dostępu do kultury
polskiej.
Zakładany rezultat: podtrzymanie więzi kulturowej osób polskiego pochodzenia z Krajem.
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Zadanie 2. Wspieranie działań Polonii i Polaków za granicą w sferze dyplomacji publicznej
i kulturalnej.
Zakładany rezultat: wzrost profesjonalizacji działań środowisk polonijnych w zakresie promocji
Polski, rozwijanie inicjatyw we współpracy m.in. z Instytutami Polskimi w obszarze dyplomacji
publicznej i kulturalnej zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.
Zadanie 3. Rozwijanie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą działań na rzecz
promowania polskiej obecności w świecie i popularyzowania wkładu Polaków w rozwój świata
i społeczności lokalnych oraz dokumentowania polskich śladów poza granicami Kraju.
Zakładany rezultat: wzrost aktywności Polonii i Polaków za granicą w działaniach na rzecz
realizacji programu promocyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polacy światu”.
Cel C - Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich
działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz
popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.
Zadanie 1. Rozwijanie oferty kulturalno-językowej pozwalającej na włączenie w większym
wymiarze w życie polonijne osób polskiego pochodzenia nie znających języka polskiego.
Zakładany rezultat: włączenie w jak największym wymiarze w życie polonijne Polonii i Polaków
mieszkających za granicą nieznających języka polskiego.
Cel D - Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce
osób polskiego pochodzenia.
Zadanie 1. Informowanie o systemie zabezpieczeń społecznych oraz rządowych programach
dedykowanych powrotom do kraju.
Zakładany rezultat: zwiększenie dostępności informacji nt. zachęt i programów powrotowych.
Zadanie 2. Promowanie Polski jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Zakładany rezultat: podtrzymywanie więzi osób pochodzących z Polski z Krajem.
Cel E – Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych,
sportowych oraz współpracy samorządów - z Polską.
Zadanie 1. Promocja współpracy akademickiej, w tym wzmacnianie relacji między
naukowcami polskiego pochodzenia i ośrodkami badawczymi w Polsce oraz popularyzacja
studiów na polskich uczelniach wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.
Zakładany rezultat: wzrost zaangażowania Polonii i Polaków mieszkających za granicą
w rozwijanie bezpośredniej współpracy naukowej.
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