
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Data posiedzenia:  9 kwietnia 2008 r.

Nr posiedzenia: 10

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Andrzej Person – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie procesu wdrażania w
życie ustawy o Karcie Polaka.

2. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad
Polonią i Polakami za Granicą.

3.  Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie komisji,

− przedstawiciele Biura Polonijnego Kancelarii Senatu,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech
Tyciński,

− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:
− prezes Zarządu Krajowego Andrzej Stelmachowski,
− zastępca dyrektora Biura Zarządu Krajowego Barbara Rud,

− Fundacja Semper Polonia:
− prezes Marek Hauszyld.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Informację Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie procesu wdrażania w życie ustawy o
Karcie Polaka przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech
Tyciński.  Poinformował  o decyzji podjętej przez MSZ - na podstawie opinii Rządowego Centrum
Legislacji – o wprowadzaniu podwójnej (polskiej i w brzmieniu wziętym z paszportu) pisowni
nazwisk. Postulat taki zgłaszali zwłaszcza Polacy zamieszkujący Litwę oraz inne kraje nadbałtyckie.
Dodał, że ilość złożonych dotychczas wniosków o wydanie Karty Polaka jest mniejsza niż się
spodziewano – do 9 kwietnia 2008 r.,  złożony tylko 302 wnioski. Poinformował, że wydane też
3 decyzje negatywne. Podkreślił, że tak naprawdę Karta Polaka budzi zainteresowanie tylko na
Białorusi i Ukrainie. Poza tymi dwoma krajami zainteresowanie Kartą Polaka jest dotychczas
znikome.
Poinformował, że prawie wszystkie kraje, na terytorium których realizowana jest Karta Polaka,
przyjęły ze zrozumieniem lub do wiadomości założenia realizacji Ustawy. Jedynym państwem
odrzucającym taką możliwość jest Republika Białoruś. Nie tylko otwarcie krytykuje ona  przyjęcie
ustawy przez polski parlament, lecz także podejmuje praktyczne kroki mające zniechęcić obywateli
Republiki Białoruś polskiego pochodzenia do aplikowania o Kartę Polaka. Ponadto, co jest
wydarzeniem bez precedensu, władze białoruskie oficjalnie odmówiły wydania wiz konsulom
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mającym realizować zadania związane z Kartą Polaka. Zapowiadają ponadto podniesienie swoich
zastrzeżeń na forum międzynarodowym. Mimo tych nieprzyjaznych posunięć władz białoruskich
polskie urzędy konsularne na Białorusi starają się realizować zadania wynikające z ustawy o Karcie
Polaka.
W dyskusji wzięli udział senatorowie Maciej Klima, wicemarszałek Krystyna Bochenek, Ryszard
Bender i Andrzej Person.
Podniesiono m.in. konieczność znowelizowania Karty Polaka  tak, aby bezpaństwowcy z państw
nadbałtyckich mogli bez przeszkód o nią występować.
Przewodniczący komisji senator Andrzej Person na koniec  poprosił przedstawiciela MSZ
o przedstawienie  podobnego podsumowania za kilka miesięcy.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z Informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ad. 2 Profesor Andrzej Stelmachowski i  Barbara Rud ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz prezes
Marek Hauszyld z Fundacji Semper Polonia przedstawili wnioski złożone przez ich organizacje.
Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował senatorów o aktualnej wysokości
środków pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą,
a następnie przedstawił Opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków skierowanych do Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu
Finansów Polonijnych w dniu 31 marca br. Poinformował senatorów o przyczynach odrzucenia
wniosków lub zmniejszenia dotacji.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Kazimierz Keina, Łukasz Abgarowicz,
Bronisław Korfanty, Ryszard Bender, Janina Fetlińska, Maciej Klima.
Członkowie komisji poparli Opinię Kancelarii Senatu.
Na prośbę dyrektora A. Kozłowskiego, senatorowie poparli ponadto wniosek o odłożenie
rozpatrywania jednego z wniosków do czasu rozliczenia ubiegłorocznej dotacji.

Ad. 3 Wicedyrektor Biura Polonijnego Romuald Łanczkowski przedstawił relację z pobytu delegacji
Senatu RP na Łotwie.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.


