
 NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji

i Łączności z Polakami za Granicą

Data posiedzenia:  14 lipca 2009 r.

Nr posiedzenia: 44

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Prezentacja przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu pt.: „Program
Rozwoju Oświaty Polskiej i Oświaty Polonijnej na lata
2009-2011”.

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: Łukasz Abgarowicz, Barbara Borys-
Damięcka, Władysław Dajczak, Janina Fetlińska, Stanisław Gogacz, Piotr
Gruszczyński, Marek Konopka, Bronisław Korfanty, Roman Ludwiczuk,
Maria Pańczyk-Poździej, Zbigniew Pawłowicz, Andrzej Person, Sławomir
Sadowski, Tadeusz Skorupa, Stanisław Zając,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Edukacji Narodowej:

− podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski,
− naczelnik wydziału Współpracy Międzynarodowej Małgorzata

Krasucka,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Wojciech Tyciński,
− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:

− prezes Maciej Płażyński,
− pełnomocnik Zarządu Barbara Rud,
− członek Zarządu Michał Dworczak,

− Kancelaria Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski zaprezentował

założenia projektu „Program Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i Oświaty Polonijnej” oraz
uzasadnił potrzebę wprowadzenia zmiany w systemie opieki państwa nad oświatą polską za granicą i
oświatą polonijną. Projekt przewiduje przede wszystkim zwiększenie wsparcia dla oświaty polskiej
poza granicami kraju. Najważniejsze planowane rozwiązania dotyczą:
trybu nauki poza granicami kraju,
specjalnej podstawy programowej, wzorcowych programów nauczania oraz modułowych
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podręczników i materiałów dydaktycznych,
form bezpośredniego wsparcia dla szkół polskich poza granicami kraju,
statusu nauczyciela polonijnego,
powołania instytucji doradcy oświatowego,
systemu certyfikowania znajomości języka polskiego
powołania instytucji kierującej wparciem państwa dla polskiej oświaty poza granicami kraju.
Minister Stanowski podkreślił, że najtrudniejszym zadaniem będzie stopniowe zmniejszanie dystansu
między szkołami prowadzonymi przez organizacje lokalne a szkołami działającymi przy ambasadach,
w tym stopniowa redukcja skali finansowania szkół przy ambasadach, przy jednoczesnym
zwiększaniu wsparcia dla szkół społecznych.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Stanisław Gogacz, Barbara Borys-Damięcka, Stanisław Zając,
Andrzej Person.
Senator Zając zgłosił wniosek, by po wakacjach parlamentarnych powrócić do sprawy planowanych
zmian.

Ad. 2 Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Barbara Rud oraz członek Zarządu
Stowarzyszenia Michał Dworczak przedstawili i uzasadnili skierowane do Kancelarii Senatu wnioski
o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym.
Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował senatorów o wysokości środków na
opiekę nad Polonią i Polakami za granicą pozostających aktualnie w dyspozycji Kancelarii Senatu,
następnie zaprezentował decyzję Zespołu Finansów Polonijnych z 14 lipca 2009 br. w sprawie
finansowania wniosków inwestycyjnych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
W opiniowaniu wniosków wzięli udział senatorowie: Łukasz Abgarowicz, Stanisław Gogacz,
Bronisław Korfanty, Janina Felińska, Tadeusz Skorupa, Marek Konopka.
Senator Bronisław Korfanty przedstawił wniosek o poparcie – w przeciwieństwie do Kancelarii
Senatu - wniosku na sfinansowanie w wysokości 686 631 zł budowy polskiej szkoły średniej
w Jekabpilsie na Łotwie, przy jednoczesnym cofnięciu dodatkowej dotacji w wysokości 315 879 zł
na roboty budowlano–instalacyjne w Szkole Średniej w Jaszunach na Litwie.
Wniosek został przyjęty przez Komisję.
Następnie Komisja przyjęła jednogłośnie opinię Kancelarii Senatu - z uwzględnieniem
wymienionych wyżej zmian.
Na zakończenie dyskusji senator Marek Konopka zaproponował skierowanie do Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” zapytania w sprawie losów planowanego wniosku dotyczącego budowy domu
polskiego w Barze na Ukrainie.

Ad. 3 Prowadzący obrady senator Andrzej Person zapowiedział kolejne posiedzenie komisji na 28 lipca
2009 roku na godzinę 17.00 w sali nr 217.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


