
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami

za Granicą

Data posiedzenia: 16 grudnia 2008 r.

Nr posiedzenia: 28

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o przesunięcia
w ramach dotacji przyznanych na rok 2008.

2. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− przedstawiciele Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu: dyrektor Artur
Kozłowski, wicedyrektor Roman Łanczkowski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech
Tyciński,

− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:
− prezes Zarządu Maciej Płażyński,
− dyrektor Biura Zarządu Andrzej Chodkiewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad.1 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą

wniosku Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o dokonanie przesunięć środków finansowych
w ramach umowy nr 10, zawartej przez Szefa Kancelarii Senatu ze Stowarzyszeniem w dniu
11 marca 2008 r. Dyrektor poinformował, że te przesunięcia nie powodują skutków prawnych
i finansowych w budżecie Kancelarii Senatu przeznaczonym na opiekę nad Polonią i Polakami za
granicą. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaproponowało, aby zaoszczędzone lub
niewykorzystane środki na poszczególne programy przesunięte zostały na inne zadania, wcześniej
zaplanowane, o niewystarczającej dotacji.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Stanisław Gogacz, Janina Fetlińska, Piotr Zientarski i Andrzej
Person.
Komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą przedstawionego wniosku.

Ad. 2 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski przedstawił informację o liczbie wniosków o zlecenie
zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, które wpłynęły do Kancelarii Senatu na
rok 2009, z podziałem na obszary geograficzne i poszczególne programy. Chodziło m.in.
o wspieranie rozwoju polonijnej oświaty i nauki, promowanie kultury polskiej i ochranianie
dziedzictwa narodowego poza granicami, o wspieranie organizacji polonijnych i polskich za
granicą, pomoc charytatywną udzialaną środowiskom polonijnym i polskim za granicą, o promocję
spraw polonijnych, kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich,
upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku
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Polski i Polaków w świecie.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Tadeusz Skorupa, Roman Ludwiczuk, Stanisław Gogacz,
Marek Konopka, Andrzej Person, Maria Pańczyk-Pozdziej, Andrzej Szewiński.
Senatorowie poruszyli również problem związany z dostarczaniem materiałów na posiedzenie
komisji. Dyrektor poinformował, że przygotowywany jest przez Biuro Polonijne nowy wzór
formularza, który będzie zawierał niezbędną informację o podmiotach składających do Kancelarii
Senatu wniosek o dotację.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


