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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Emigracji i Polaków za Granicą

wnosi projekt uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Jednocześnie informuję, że w dalszych pracach nad tym projektem uchwały komisję

reprezentować będzie senator Andrzej Anulewicz.

W załączeniu przekazuję projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Emigracji i Polaków za Granicą

(-) Tadeusz Rzemykowski



p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Art. 1.

1. Przy urzędzie Marszałka Senatu tworzy się Polonijną Radę Konsultacyjną składającą się

z przedstawicieli największych polonijnych organizacji kontynentalnych.

2. Zadaniem Polonijnej Rady Konsultacyjnej, zwanej dalej "Radą", jest wyrażanie opinii:

1) w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą,

2) na temat projektów aktów normatywnych dotyczących Polonii i Polaków za granicą,

3) o kierunkach działań Senatu i jego organów w sprawach Polonii i Polaków za granicą.

3. Wyniki prac Rady Marszałek Senatu przedstawia Prezydium Senatu i właściwym komisjom

senackim.

Art. 2.

1. Członków Rady, w liczbie nie większej niż dziewięciu, powołuje i odwołuje Marszałek Senatu

spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 1. Marszałek

Senatu może również powoływać w skład Rady przedstawicieli innych organizacji

polonijnych.

2. Kadencja Rady odpowiada okresowi kadencji Senatu.



Art. 3.

1. Marszałek Senatu zwołuje raz w roku posiedzenia Rady i przewodniczy ich obradom.

2. Marszałek Senatu może zasięgać opinii członków Rady przy wykorzystywaniu elektronicznych

nośników informacji.

Art. 4.

1. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w Radzie.

2. Obsługę techniczno-organizacyjną zapewnia Radzie Kancelaria Senatu.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady pokrywane są z budżetu Kancelarii Senatu.

Art. 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor

Polski".

Art. 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

30 kwietnia b.r. Senat podjął uchwałę w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii

i Polaków za granicą. Jednym z jej postanowień jest wyrażenie poparcia dla przedstawionej przez

Marszałka Senatu zapowiedzi utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej, składającej się z

przedstawicieli największych polonijnych organizacji kontynentalnych. Niniejszy projekt uchwały

Senatu stanowi propozycję legislacyjnej konkretyzacji tej zapowiedzi. Określa on w szczególności

zadania Rady, tryb i organizację jej prac, a także skład osobowy.

Utworzenie Rady stanowić będzie zarówno wypełnienie zobowiązań Senatu wobec

przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą oraz organizacji działających na ich rzecz,

jak również stworzenie organizacyjnych podstaw do wyrażania przez te środowiska opinii

w istotnych dla nich sprawach.
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