
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 3 listopada 2010 r.

Nr posiedzenia: 69

Posiedzeniu przewodniczył: senator Łukasz Abgarowicz – wiceprzewodniczący komisji,
senator Andrzej Person –  przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Sprawozdanie senatora Marka Konopki z udziału w 16. Festiwalu Kultury
Kresowej w Mrągowie.

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

3. Informacja Ministerstwa Zdrowia oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na
temat założeń projektu pomocy medycznej i charytatywnej Polakom na
Wschodzie.

4. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym w
zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

5. Informacja Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o stanie realizacji zadań o
charakterze inwestycyjnym finansowanych z budżetu Kancelarii Senatu w
2010 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, Ryszard Bender, Józef Bergier, Barbara
Borys-Damięcka, Władysław Dajczak, Stanisław Gogacz, Piotr Gruszczyński,
Marek Konopka, Bronisław Korfanty, Roman Ludwiczuk, Maria Pańczyk-
Pozdziej, Zbigniew Pawłowicz, Andrzej Person, Tadeusz Skorupa, Andrzej
Szewiński,

− goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− I radca w Departamencie Współpracy z Polonią Gerard Pokruszyński,
− praktykantka w Departamencie Współpracy z Polonią Justyna Noculak,

− Ministerstwo Zdrowia:
− dyrektor Biura Prasy i Promocji Krzysztof Suszek,
− wicedyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania

Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Barbara Barbara Bańczak-
Mysiak,

− naczelnik w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania
Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Mirosława Stocka-Mirońska,

− Związek Kawalerów Maltańskich:
− dyrektor warmińskiej delegatury oraz szef Ośrodka Ratownictwa

Medycznego i Pomocy Humanitarnej „Pomoc Maltańska” ks. prałat
Henryk Błaszczyk,

− Warszawski Uniwersytet Medyczny:
− konsultant wojewódzki ds. chirurgii ogólnej w woj. mazowieckim,

prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich dr
hab. n. med. Mariusz Frączek,

− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:



− prezes ZK Longin Komołowski,
− członek ZK Marek Różycki,
− p.o. dyrektora BZK Iwona Borowska-Popławska,
− kierownik działu inwestycji Urszula Piwecka-Malik,

− Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie:
− prezes Olga Iwaniak,
− 

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński,
− Kancelaria Prezydenta”:

− ekspert Krystyna Lachowicz,
− przedstawiciele mediów:

− Jacek Dytkowski, „Nasz Dziennik”,
− Alicja Leśniak „TVP Polonia”,
− Iwona Szczęsna, „IAK”,
− Mariusz Wachowicz „PAP”.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Senator Marek Konopka przedstawił sprawozdanie z 16. Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie,

który odbył się 6-8 sierpnia 2010 r. Festiwal jest jedną z głównych imprez skierowanych do Polaków
ze Wschodu. Podobnie jak w latach ubiegłych gościł liczne zespoły z Litwy, Białorusi, Ukrainy, jak
również wielu dostojnych gości, wśród nich 20 przedstawicieli parlamentu.
Głównym punktem programu festiwalu był koncert galowy, podczas którego senator Marek Konopka
odczytał posłanie marszałka Senatu do uczestników i organizatorów festiwalu.
Podczas festiwalu odbywało się szereg imprez towarzyszących, w tym m.in. wystawa pamiątek
repatriantów powracających do kraju w ramach tzw. „drugiej repatriacji” w latach 1955-59.
Senator M.Konopka pozytywnie ocenił przebieg imprezy i zarekomendował jej dofinansowanie przez
Senat w kolejnych latach. Podkreślił znaczenie festiwalu dla przekazywania młodym pokoleniom
tradycji i kultury polskiej.
− 

Ad. 2 Senator Józef Bergier przedstawił sprawozdanie z prac zespołu roboczego ds. opracowania projektu
uchwały komisji w sprawie realizacji postanowień traktatu między Rzecząpospolitą Polska a
Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991
r.
Przypomniał, że podjęcie przez komisję prac nad projektem było inicjatywą śp. senator Janiny
Felińskiej, która na posiedzeniu komisji w dniu 24 marca br. poświęconym sytuacji Polonii
niemieckiej przedstawiła propozycję stanowiska w tej sprawie.
Poinformował, że zespół roboczy nie był niestety w stanie wypracować wspólnej wersji projektu.
W rezultacie do przewodniczącego komisji wpłynęły 2 projekty:
− pierwszy  - rekomendowany przez senatora Józefa Bergiera do przyjęcia przez komisję,  projekt

uchwały z dnia 27 kwietnia 2010 r.,
− drugi - zaproponowany przez senatora Tadeusza Skorupę projekt z dnia 5 sierpnia 2010 r.,

zawierający poprawki do projektu uchwały z dnia 27 kwietnia 2010 r.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Tadeusz Skorupa, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Ryszard
Bender, Bronisław Korfanty, Barbara Borys-Damięcka, Łukasz Abgarowicz, Andrzej Person, Maria
Pańczyk- Pozdziej.
Senator Tadeusz Skorupa skrytykował opieszałość rządu w działaniach na rzecz interesów Polaków
w Niemczech, a następnie przedstawił i uzasadnił swoje poprawki do projektu uchwały komisji.
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk poinformowała na wstępie o toczących się tego dnia
w Warszawie międzyrządowych obradach grup roboczych z udziałem przedstawicieli mniejszości
niemieckiej w Polsce oraz przedstawicieli organizacji polskich w Niemczech.
Zwróciła uwagę, że zarekomendowany przez senatora Józefa Bergiera projekt uchwały z dnia
27 kwietnia 2010 r. jest w opinii Polonii niemieckiej „zbyt laurkowy” i nie uwzględnia postulatów



środowisk polonijnych. Odwołując się do przygotowanej na zlecenie MSZ ekspertyzy „Pozycja
prawna i majątek polskiej mniejszości narodowej w Niemczech” senator D. Arciszewska-Mielewczyk
dowodziła zasadności posługiwania się sformułowaniem „mniejszość polska w Niemczech”.
Zaapelowała o przyjęcie poprawek do projektu uchwały zaproponowanych przez senatora Tadeusza
Skorupę, z wyjątkiem postulatu dotyczącego udziału Polonii niemieckiej w Parlamencie, który uznała
za nierealny do zrealizowania z uwagi na obowiązujące w RFN prawodawstwo.
Senator Józef Bergier odczytał fragment opinii MSZ, zgodnie z którą sformułowanie „Polonia
niemiecka” najlepiej – choć również niedoskonale –  oddaje obecną sytuację Polaków w Niemczech.
Senator Łukasz Abgarowicz zaprotestował przeciwko przedstawianiu przez senator Dorotę
Arciszewską-Mielewczyk interesów MSZ w opozycji do interesów Polonii w Niemczech.
W odpowiedzi senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk stwierdziła, że jej obowiązkiem, jako
parlamentarzysty i członka komisji jest wspieranie środowiska polonijnego.
Senatorowie złożyli następujące wnioski:
− senator Tadeusz Skorupa - wniosek o przyjęcie projektu z dnia 27 kwietnia 2010 r.

z uwzględnieniem zaproponowanych przez siebie poprawek z dnia 5 sierpnia 2010 r.
Wniosek nie uzyskał poparcia komisji.

− senator Ryszard Bender zaproponował wprowadzenie 2 poprawek do projektu z dnia
27 kwietnia 2010 r.

Wniosek nie uzyskał poparcia komisji.
− Senator Łukasz Abgarowicz - wniosek o przyjęcie bez poprawek zarekomendowanego przez

senatora Józefa Bergiera projektu z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Komisja przyjęła projekt uchwały.

Ad. 3 Ks. prałat Henryk Błaszczyk przedstawił założenia projektu pomocy medycznej i charytatywnej
Polakom na Wschodzie, opracowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z
Ministerstwem Zdrowia.
Koncepcja projektu powstała na bazie doświadczeń współpracy z Polakami z rejonu Kaukazu i z
Białorusi, które pokazały potrzebę zorganizowania kompleksowego programu opieki zdrowotnej dla
Polaków na Wschodzie.
Projekt zakłada szczegółowe rozpoznanie i kwalifikację osób potrzebujących pomocy oraz
kompetentną koordynację udzielanej pomocy.
We wstępnej fazie projektu powołano radę konsultacyjną do spraw opieki medycznej nad Polakami
i Polonią poza granicami kraju, której przewodniczy Minister Zdrowia Ewa Kopacz. Następnie
planowane jest stworzenie zespołu orzekającego i kwalifikującego wnioski o leczenie.
Jak podkreślił ks. prałat Henryk Błaszczyk, ważnym elementem przedsięwzięcia będą badania
przesiewowe, których celem jest wyłonienie przypadków wymagających pilnych interwencji
medycznych, jak również działania profilaktyczne i kampanie reklamowe w miejscach zamieszkania
Polaków.
Ks. prałat Henryk Błaszczyk podziękował za dotychczasowe wspieranie pomocy humanitarnej ze
środków Kancelarii Senatu oraz wyraził wdzięczność Ministerstwu Zdrowia za patronat nad
projektem.
Konsultant wojewódzki ds. chirurgii ogólnej w woj. mazowieckim dr hab. n. med. Mariusz Frączek
przedstawił problemy opieki medycznej Polaków na Wschodzie na przykładzie Polaków w Gruzji.
Dyrektor Biura Prasy i Promocji Krzysztof Suszek w Ministerstwie Zdrowia złożył w imieniu
Ministra Zdrowia deklarację wsparcia i współpracy w ramach projektu.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Stanisław Gogacz, Zbigniew Pawłowicz, Andrzej Person.
Senator Stanisław Gogacz podziękował za cenną inicjatywę oraz podkreślił potrzebę stworzenia
bardziej systemowego, a nie tylko doraźnego systemu profilaktyki i pomocy medycznej dla Polaków
na Wschodzie.
Senator Zbigniew Pawłowicz wyraził swoje uznanie i poparcie dla projektu oraz zgłosił udział
Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Na zakończenie prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski omówił
organizacyjne aspekty funkcjonowania projektu.

Ad. 4 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował komisję o problemach w realizacji zadań
inwestycyjnych w 2010 r.
Z oceny przeprowadzonej we wrześniu oceny wynika, że zagrożone jest wydatkowanie
ok. 3 mln 880 tys. zł przyznanych z budżetu Kancelarii Senatu w br.



Wynika to z faktu, iż niektóre zaplanowane zadania nie będą w ogóle realizowane, inne zaś będą
realizowane w bardzo ograniczonym zakresie.
Dyr. A.Kozłowski przypomniał, że w roku bieżącym na realizację zadań inwestycyjnych Senat
przeznaczył kwotę 14 mln 545 tys. zł., po czym omówił zadania, które nie będą realizowane, oraz
których realizacja w roku bieżącym jest zagrożona.
Następnie przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków o charakterze inwestycyjnym
kierowanych do Kancelarii Senatu po terminie.
Oprócz nowych wniosków zaprezentowane zostały wnioski o rezygnację z wykonania zadania,
o zmniejszenia/zwiększenie dotacji oraz o zmianę struktury finansowania zadania.
Na zakończenie dyr. A. Kozłowski zwrócił uwagę komisji, że przy podejmowaniu przez komisję
decyzji o finansowaniu zadań inwestycyjnych ze środków Kancelarii Senatu w 2010 r. należałoby
wziąć pod uwagę dwa aspekty:
1) czy zadanie powinno otrzymać dofinansowanie Senatu oraz
2) czy jest ono możliwe do wykonania w terminie do 31 grudnia br.
Po przerwie głos zabrali przedstawiciele zaproszonych organizacji pozarządowych, którzy
zaprezentowali swoje wnioski: prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Olga Iwaniak, prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski oraz p.o. dyrektora Biura Zarządu
Krajowego Iwona Borowska-Popławska.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Senator Zbigniew Pawłowicz złożył wniosek o przyznanie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie
dofinansowania w wysokości 48 226,14 zł na wymianę okien i drzew w budynku dawnego Collegium
OO Pijarów w Złoczowie na Ukrainie. Wniosek uzyskał poparcie komisji.
Komisja zdecydowała również o zwiększeniu do 301 572,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” na roboty budowlano-izolacyjne i montażowe w Domu Kultury Polskiej na
Litwie.
W głosowaniu komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą omawianych
wniosków z uwzględnieniem zmian, o których mowa powyżej.

Ad. 5 Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski oraz p.o. dyrektora BZK Iwona
Borowska-Popławska przedstawili sprawozdanie dotyczące stanu realizacji zadań o charakterze
inwestycyjnym finansowanych z budżetu Kancelarii Senatu w 2010 r.
Sprawozdanie dotyczyło w szczególności inwestycji, których realizacja jest zagrożona.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Zbigniew Pawłowicz, Marek Konopka.
Na zakończenie przewodniczący komisji senator Andrzej Person zwrócił się do prezesa
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego z prośbą o przekazywanie na bieżąco
informacji o postępie w realizacji zadań inwestycyjnych w roku bieżącym.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


