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12 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki
Regionalnej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkaniu przewodniczyła Marszałek
Elżbieta Anna Polak. Poruszono temat uchodźców pochodzenia białoruskiego oraz afgańskiego,
dyskutowano także nad systemem wdrażania Krajowego Planu Odbudowy.
Tematem, który zajął istotne znaczenie podczas dyskusji był aktualny stan polityki migracyjnej w naszym
kraju. Omawiano reakcję polskiego rządu wobec obywateli państw trzecich, którzy nie posiadają
obywatelstwa ukraińskiego, a przybywają z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022r. Zwrócono uwagę, że
do Polski od czasu wybuchu wojny z Ukrainy przybywają również obywatele Białorusi. Zapowiedziano,
że Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie od sierpnia wydawało specjalne wizy humanitarne dla tego
typu obywateli Białorusi mających swoje organizacje na terenie Polski. Podczas dyskusji poruszono
również temat nielegalnego przepływu uchodźców z Afganistanu. Wspomniano, że każdy obywatel
Afganistanu, który przekracza granicę z Białorusią i do nas dotrze, ma zapewnioną pomoc. Rozmówcy
wyraźnie zaznaczyli, że obecna sytuacja w Ukrainie nie jest jedynie problemem wojennym.
Wykorzystuje się inflację i powszechny niepokój do destabilizacji UE.
Małgorzata Jarosińska Jedynak – Sekretarz Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
przedstawiła program pomocy żywnościowej podjęty przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Rodzinnej.
Póki co przeznaczono w sumie 525 mln. euro na pomoc uchodźcom w obszarze żywienia.
Przedstawiciele Ministerstwa przedstawili również system wdrażania Krajowego Planu Odbudowy. Jest
to program, który składa się z 54 inwestycji oraz 48 reform. Ma on na celu wzmocnienie polskiej
gospodarki oraz sprawienie, że będzie ona łatwiej znosić wszystkie kryzysy. Nasz kraj w ramach
Programu otrzyma 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w
formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu przeznaczy się na cele
klimatyczne oraz na transformację cyfrową. Zapowiedziano, że jesteśmy w trakcie uzgodnień
operacyjnych, czyli warunków, które Polska musi spełnić oraz udowodnić.
Minister Jedynak zaproponowała, aby w ramach zespołu zorganizować osobne spotkanie dotyczące
Krajowego Planu Odbudowy. Odbędzie się ono niebawem.
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