
UCHWAŁA NR 389

PREZYDIUM SENATU

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 roku

Na podstawie art. 9 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. -

Regulamin Senatu (Monitor Polski z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz.

302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36,

poz. 392, Nr 85, poz. 859, z 2007 r. Nr 15, poz. 156, Nr 48, poz. 565 i Nr 86, poz. 925 oraz z 2008

r. Nr 14, poz. 146 i Nr 90, poz. 781) oraz § 2 uchwały nr 30 Prezydium Senatu z dnia 26 lutego

2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, uchwala się,

co następuje:

§ 1.

Określa się następujące priorytety zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2010 roku:

1) wspieranie działań służących upowszechnianiu wiedzy o kulturze polskiej i dziedzictwie

narodowym w środowiskach polonijnych i polskich w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem

200. rocznicy urodzenia Fryderyka Chopina i 150. rocznicy urodzenia Ignacego Jana

Paderewskiego oraz rocznic narodowych;

2) aktywizacja młodego pokolenia Polonii i Polaków poza granicami w krzewieniu  wiedzy

historycznej, w kontekście uroczystych obchodów rocznic przypadających w 2010 roku, w

szczególności 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem oraz 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej;

3) wspieranie programów służących integracji środowisk polonijnych i polskich w świecie w

wymiarze regionalnym i globalnym, w szczególności poprzez szkolenie liderów polonijnych i

rozwijanie  współpracy środowisk zawodowych w kraju i za granicą;

4) promowanie kształcenia w języku polskim i wspieranie szkolnictwa polskiego w krajach

sąsiednich, a także wzmacnianie inicjatyw oświatowych młodej emigracji;

5) wspomaganie rozwoju mediów polonijnych i polskich poza granicami, ze szczególnym

uwzględnieniem mediów elektronicznych;

6) wspieranie programów skierowanych na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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