
NOTATKA

z posiedzenia Komisji  Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą

Data posiedzenia: 13 maja  2008 r.,  godz. 17.04

Nr posiedzenia: 13

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Andrzej Person   –   przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

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

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie komisji,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Aldona Figura,
− przedstawiciel Biura Polonijnego Kancelarii Senatu dyrektor Artur

Kozłowski,

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− zastępca dyrektora w Departamencie Konsularnym i  Polonii

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wojciech Tyciński,

− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:
− prezes Maciej Płażyński,
− dyrektor Biura Zarządu Andrzej Chodkiewicz,
− zastępca dyrektora ds. inwestycji Barbara Rud,

− Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”:
− prezes Jerzy Marek Nowakowski,
− wiceprezes Wiesław Turzański,
− członek zarządu Eliza Dzwonkiewicz.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Na podstawie art. 58 ust. 3 Regulaminu Senatu komisji  przystąpiła do wyboru trzeciego zastępcy
przewodniczącego komisji.
Senator Janina Fetlińska zgłosiła kandydaturę Bronisława Korfantego.
W głosowaniu tajnym, komisja 17 głosami za, przy braku głosów przeciw i dwóch głosów
wstrzymujących się wybrała senatora  Bronisława Korfantego na zastępcę przewodniczącego
komisji.

Konkluzja: Komisja wybrała senatora Bronisława Korfantego na zastępcę przewodniczącego komisji.

Ad.2 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował senatorów o aktualnej wysokości
środków pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za
granicą. 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 9 maja br. Poinformował senatorów o przyczynach odrzucenia
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niektórych wniosków lub zmniejszenia dotacji.
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Płażyński podziękował za gratulacje otrzymane
od członków komisji z okazji objęcia funkcji prezesa Stowarzyszenia i przedstawił główne kierunki
przyszłej działalności tej organizacji. Podkreślił, że Senat RP jest właściwym miejscem do
realizacji misji opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.
Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Jerzy Marek Nowakowski podkreślił inspirującą
rolę fundacji na polskie środowiska na Wschodzie. Zadeklarował wolę współpracy z Senatem RP
w realizacji pomocy Polakom za granicą oraz podjęcie działań mających na celu koordynację
działalności podmiotów współpracujących ze środowiskami polskimi poza krajem, szczególnie
w zakresie nauczania języka polskiego, krzewienia kultury polskiej i utrzymywania więzi z krajem.

W dyskusji nad wnioskami polonijnymi wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Piotr
Zientarski, Janina Fetlińska, Łukasz Abgarowicz, Bronisław Korfanty oraz goście: Barbara Rud,
Andrzej Chodkiewicz, Jerzy Marek Nowakowski, Eliza Dzwonkiewicz, Artur Kozłowski.
Senatorowie Piotr Zientarski, Łukasz Abgarowicz oraz Andrzej Person zgłosili wnioski o zmianę
kwot proponowanych w Opinii Kancelarii Senatu, dotyczącej zadania Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” pod nazwą „Pomoc Polonii i Polakom za Granicą w 2008 roku”.
Postanowiono również odłożyć rozpatrywanie wniosku inwestycyjnego Stowarzyszenia
”Wspólnota Polska” dotyczącego remontu przedszkola w Daugavpilsie na Łotwie oraz
przywrócenie wnioskowanej przez nich kwoty na remont obiektu Zgromadzenia Sióstr od Aniołów
w Wilnie na Litwie.
Komisja jednogłośnie poparła Opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków wraz
z zaproponowanymi przez senatorów zmianami.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.


