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EUROPEJSKA FEDERACJA POLONIJNYCH STOWARZYSZEŃ 

NAUKOWO-TECHNICZNYCH (EFPSNT) 
(Abstrakt prezentacji na V Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie, Kraków, 17-21.10.2017) 

 

Emigracja polska jest jedną z najliczniejszych emigracji Starego Kontynentu. Polscy 

emigranci, „ludzie techniki” przybywali do Francji, Anglii, Niemiec, Austrii w różnych okresach 

czasu : Wielka Emigracja XIX wieku, okres międzywojenny, żołnierze, jeńcy i uchodźcy po II wojnie 

światowej, emigracja post-Solidarnościowa czy wreszcie ostatnimi laty po otwarciu rynków pracy. 

Działali i działają oni w krajach zamieszkania, tworząc nadal mniej lub bardziej lokalne lub 

krajowe stowarzyszenia, których często głównym celem jest wzajemna pomoc w ramach pewnej 

korporacji. Tak powstały i działają polonijne stowarzyszenia inżynierskie w Europie: SITPF we 

Francji (Jubileusz 100 lecia w październiku 2017 r.), STP w Wielkiej Brytanii, ZFPIT w Niemczech, 

VPI w Austrii oraz STIP i SNPL na Litwie. Zapewne istnieją także inne zgrupowania polskich 

inżynierów w Europie, o których nam jednak niewiele wiadomo. 

Ideę utworzenia wspólnej, polonijnej Federacji w Europie, rzuconą przez STP, podjęło 

SITPF. Do nich dołączyło Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii tworząc grupę 

Stowarzyszeń Inicjujących. W październiku 2003 r. dołączyło Zrzeszenie Federalne Polskich 

Inżynierów i Techników w Niemczech. Doszło do uzgodnienia projektu Statutu Federacji, 

spełniającego w ogólnym zarysie merytoryczne wymagania Stowarzyszeń a tego samego roku, we 

Wiedniu, na spotkaniu Komitetu Przygotowawczego, ustalono ostateczną jego wersję. Uzgodniono, 

że do szczegółowych zadań Federacji będzie należało: reprezentowanie wspólnych interesów 

polonijnych środowisk naukowo-technicznych, popieranie współpracy tychże środowisk z 

analogicznymi środowiskami w Europie i propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli 

naukowej i technicznej oraz że władzami Federacji będą: Walne Zgromadzenie reprezentantów 

Stowarzyszeń Członkowskich, Zarząd z jednoroczną, rotacyjną kadencją Zarządow Stowarzyszeń 

Członkowskich oraz Sekretariat Generalny wybierany na 3 lata. 

Akt Założycielski podpisano w Londynie 23. kwietnia 2004 r. Na siedzibę Federacji wybrano 

Wiedeń, z uwagi na jego centralne położenie w Europie.  

W 2005 r. na Walnym Zebraniu w Paryżu uzgodniono wersję Statutu w języku niemieckim, 

niezbędną do zarejestrowania Federacji na terytorium Austrii. W tym samym roku do Federacji 

zostało przyjęte Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIPL) natomiast w 

2014 r. do Federacji przystąpiło Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). Tym 

sposobem EFPSNT z czysto „technicznej” przerodziła się w „naukowo-techniczną”, zgodnie ze 

swoją nazwą. W konsekwencji, na Walnym Zebraniu w Londynie w 2015 r. powołano do życia Radę 

Naukową.  

W chwili obecnej Federacja liczy sześć stowarzyszeń reprezentujących kilkusetną rzeszę 

inżynierów, techników i naukowców z pięciu krajów UE z nadzieją na rozszerzenie na inne kraje. 

W 13-letnim okresie istnienia, Federacja uczestniczyła w wielu akcjach wspierania polskiej 

myśli technicznej m.in. poparcie kandydatury Wrocławia na lokalizację Europejskiego Instytutu 

Technologicznego, współorganizacja licznych konferencji i sympozjów: cyklu konferencji 90 lecia 

SITPF, konferencji nt. bezpieczństwa drogowego, problemów energetycznych, innowacyjnej 

gospodarki wodą, wkładu inżynierów polskich w rozwój gospodarczy Europy, problemów ochrony 

przeciwpowodziowej...  

Stowarzyszenia członkowskie brały udział pod egidą Federacji w II Kongresie PTNO w 

Krakowie w 2008 r. i Zjazdach inżynierów polskich w Warszawie i Wrocławiu, zarówno w Komitecie 

Programowym jak i w prowadzeniu sesji. 



W ramach promowania polskiej myśli technicznej i polonijnej przedsiębiorczości w Polsce, 

EFPSNT objęła Patronatem Honorowym Konkurs Studencki AGH KOKOS 2016 i 2017 oraz 

Międzynarodowy Workshop „Ecologie et Scienes d’Environnement” z udziałem naukowców z Polski, 

Francji, Rumunii, Egiptu i Tunezji, którego celem było stworzenie warunków wymiany doktorantów 

i stażystów polskich.  

Została założona witryna internetowa EFPSNT: www.efpsnt.org. Wydawany jest biuletyn 

informacyjny „FLASH Info”. 

EFPSNT bierze czynnie udział w manifestacjach o charakterze patriotycznym Polonii m.in. w 

pielgrzymce Polonii francuskiej do polskiej nekropolii pod Paryżem, w uroczystościach na wileńskiej 

nekropolii na Rossie. 

W programie EFPSNT: dalsza promocja Federacji i jej rozszerzenie na inne kraje Europy, 

współpraca poprzez stowarzyszenia członkowskie z polskimi uczelniami w takich dziedzinach jak: 

kształcenie inżynierów dla potrzeb nowych technologii, staże i stypendia dla studentów i absolwentów, 

studia doktoranckie i podyplomowe, włączenie się w programy UE we współpracy z polskimi 

uczelniami, placówkami naukowymi, organizacjami technicznymi oraz przedsiębiorstwami, w takich 

tematach jak: 4. rewolucja przemysłowa, ekologia, wyzwania energetyczne, zinformatyzowane 

budownictwo (BIM), komunikacja.  

 

http://www.efpsnt.org/

