
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 27 kwietnia 2010 r.

Nr posiedzenia: 62

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person– przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym
zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

2. Stanowisko komisji w sprawie realizacji postanowień Traktatu pomiędzy
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalna Niemiec o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

3. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Ryszard Bender,
Barbara Borys-Damięcka, Władysław Dajczak, Stanisław Gogacz, Piotr
Gruszczyński, Roman Ludwiczuk, Maria Pańczyk-Pozdziej, Andrzej Person,
Sławomir Sadowski, Tadeusz Skorupa, Andrzej Szewiński,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− pierwszy radca Gerard Pokruszyński,
− wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Marta Sęk-

Spirydowicz,
− naczelnik Wydziału Spraw Niemieckich w Departamencie Europy

Zachodniej i Północnej Andrzej Szynka,

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował Komisję o środkach na opiekę nad

Polonią i Polakami za granicą pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu w roku 2010. Następnie
przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą kierowanych do Komisji Spraw Emigracji i
Łączności z Polakami za Granicą oraz Prezydium Senatu wniosków o zlecenie zadań o charakterze
programowym w ramach kierunku pierwszego: „Wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i
polskich w świecie”, w ramach kierunku czwartego „Wspieranie kształtowania postaw
obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich” oraz w ramach kierunku piątego
„Upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku



Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności programowej i infrastruktury
redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i portali internetowych”. Wnioski zostały
złożone do Kancelarii Senatu po terminie.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Stanisław Gogacz, Ryszard Bender, Łukasz Abgarowicz.
W głosowaniu komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą omawianych
wniosków.

Ad.2 Przewodniczący komisji senator Andrzej Person przedstawił projekt uchwały Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie realizacji
postanowień Traktatu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Tadeusz Skorupa, Ryszard Bender, Andrzej Person, Stanisław
Gogacz, Roman Ludwiczuk. Maria Pańczyk-Pozdziej,
Senator Tadeusz Skorupa zwrócił uwagę, że zaprezentowany projekt odbiega od propozycji senator
Janiny Felińskiej z 24 marca br.
Senator Ryszard Bender zgłosił postulat, by zapisy uchwały zostały sformułowane w sposób bardziej
stanowczy.
Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ Marta Sęk-Spirydowicz podkreśliła, że
projekt uchwały komisji miał być podsumowaniem dyskusji na posiedzeniu komisji dnia 24 marca
br. z udziałem przedstawicieli Polonii niemieckiej.
Senator Stanisław Gogacz zgłosił propozycję przyjęcia uchwały na posiedzeniu Senatu RP oraz
propozycję powołania w ramach komisji zespołu ds. monitorowania sytuacji Polonii niemieckiej.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński poinformował członków komisji, że
przyjęcie uchwały Senatu RP podlega innej procedurze niż przyjęcie uchwały komisji.
Przewodniczący komisji Andrzej Person zaproponował odłożenie przyjęcia uchwały do następnego
posiedzenia, podczas którego wytypowany zespół senatorów w składzie: Tadeusz Skorupa, Stanisław
Gogacz, Łukasz Abgarowicz przedstawi poprawioną wersję projektu uchwały.

Ad.3 Senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Przewodniczący komisji poinformował, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 25 maja br.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


