
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 28 grudnia 2010 r.

Nr posiedzenia: 73

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person –  przewodniczący komisji,

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych
przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Senatu, w zakresie
rozdziału Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)
(druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672 i 3672-A).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Józef Bergier, Barbara
Borys-Damięcka, Stanisław Gogacz, Marek Konopka, Roman Ludwiczuk,
Andrzej Person, Sławomir Sadowski,

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski,
− główny legislator w Biurze Legislacyjnym Maciej Telec.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 W imieniu szefa Kancelarii Senatu minister Ewy Polkowskiej głos zabrał dyrektor Biura Polonijnego

Artur Kozłowski, który poinformował, że podobnie jak w roku poprzednim budżet na opiekę nad
Polonią i Polakami za granicą w 2011 r. wynosi 75 mln zł, co stanowi 42,5% budżetu Kancelarii Senatu.
Przedstawił również podział środków na wspieranie Polonii i Polaków za granicą, zgodnie z którym na
zadania o charakterze programowym zaplanowano 60 mln zł, zaś na zadania o charakterze
inwestycyjnym oraz zakup środków trwałych - 15 mln zł.
W ramach budżetu na zadania o charakterze programowym 22 mln zł przeznaczono na realizację zadań
przez fundacje, 35 mln zł przez stowarzyszenia oraz 3 mln zł przez inne jednostki niezliczone do
sektora finansów publicznych, takie jak organizacje kościelne.
Dyr. Artur Kozłowski poinformował, że w 2010 r. podjętych zostało 238 uchwał, w następstwie których
podpisano 235 umów na kwotę ok. 74 mln 500 tys. zł.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Barbara Borys-Damięcka, Andrzej Person, Łukasz Abgarowicz,
Roman Ludwiczuk, Stanisław Gogacz oraz Sławomir Sadowski.
Odpowiadając na pytanie senator Barbary Borys-Damięckiej Artur Kozłowski potwierdził, że upominki
dla Polonii nie są finansowane z budżetu przeznaczonego na opiekę nad Polonią i Polakami za Granicą.
Barbara Borys-Damięcka postulowała o większą elastyczność i różnorodność przy zakupie
podarunków.
Przewodniczący Andrzej Person poparł ten postulat i zobowiązał się przekazać go szefowej Kancelarii
Senatu.
Senator Łukasz Abgarowicz poprosił o informację dotyczącą budżetu na zadania o charakterze
inwestycyjnym w podziale na zadania kontynuowane i wieloletnie.



W odpowiedzi Artur Kozłowski podkreślił, że część złożonych do 30 listopada br. wniosków na zadania
o charakterze inwestycyjnym ma charakter wstępny, ponieważ organizacje mają czas do 31 stycznia
2011 r. na przedstawienie sprawozdania z prac wykonanych w 2010 r. Szacuje się, że wnioski na
zadania kontynuowane o charakterze inwestycyjnym obejmą kwotę ok. 11 mln zł.
Senator Roman Ludwiczuk dopytywał o rezerwę finansową na realizację wniosków o charakterze
programowym w 2011 r.
Dyrektor Artur Kozłowski przypomniał, że w 2010 r. Prezydium Senatu przyjęło rezerwę w wysokości
ok. 1% kwoty przeznaczonej na realizację zadań programowych. W drugiej połowie roku Kancelaria
Senatu dysponowała również środkami, które zostały zwrócone przez organizacje w związku
z niezrealizowanymi zadaniami.
Senator Stanisław Gogacz poddał w wątpliwość zasadność uprzedniego podziału budżetu
przeznaczonego na zadania o charakterze programowym na środki dla fundacji, stowarzyszeń i innych
jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych.
Dyrektor Artur  Kozłowski zwrócił uwagę, że powyższy podział funkcjonuje już od dawna i wynika
wprost z ustawy budżetowej. Jednocześnie poinformował, że w ramach tego podziału możliwe są
przesunięcia środków.
Senator Sławomir Sadowski złożył wniosek o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2011
w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
Komisja jednogłośnie poparła wniosek, jak również propozycję przewodniczącego komisji senatora
Andrzeja Persona, by sprawozdawcą na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych został
wiceprzewodniczący komisji senator Łukasz Abgarowicz.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2011, w częściach właściwych
przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


