
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 12 kwietnia 2011 r.

Nr posiedzenia: 84

Posiedzeniu przewodniczył: senator Roman Ludwiczuk – zastępca przewodniczącego komisji.

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

2. Sprawozdanie senatora Andrzeja Szewińskiego z udziału w Walnym Zjeździe
Sprawozdawczym Wspólnoty Polskich Organizacji „Forum Polonii”
w Austrii.

3. Sprawy różne.

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, Sławomir Sadowski, Tadeusz Skorupa,
Andrzej Szewiński, Piotr Zientarski,

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− radca-minister w Departamencie Współpracy z Polonią Gerard

Pokruszyński,
− Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie:

− wiceprezes Zarządu Marek Zieliński,
− członek Zarządu Małgorzata Rybarczyk,
− specjalista ds. pomocy Polakom na Białorusi Helena Żmińko,

− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:
− członek Zarządu Krajowego Marek Różycki,
− p.o. dyrektora Zarządu Krajowego Iwona Borowska-Popławska,

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował, że na dofinansowanie zadań w ramach

kierunku 6: pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich
i polonijnych w świecie Prezydium Senatu przeznaczyło w 2011 r. kwotę 2 420 tys. zł, podczas gdy
złożone zostały wnioski na kwotę 8 470 tys. zł. Następnie przedstawił opinię Kancelarii Senatu
dotyczącą wniosków kierowanych do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz
Prezydium Senatu w ramach kierunku 6 oraz wniosków złożonych po terminie.



Po przerwie swoje wnioski zaprezentowali przedstawiciele organizacji pozarządowych: wiceprezes
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Marek Zieliński, specjalista ds. pomocy Polakom na Białorusi
w Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Helena Żmińko, p.o. dyrektora Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Iwona Borowska-Popławska oraz członek Zarządu Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Marek Różycki.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Łukasz Abgarowicz, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Barbara
Borys-Damięcka, Józef Bergier, Roman Ludwiczuk.
W odpowiedzi na pytanie senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, członek Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Marek Różycki oraz dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu
przedstawili informację dotyczącą programu zakładającego pilotażowe badania przesiewowe,
wyposażenie punktów opieki medycznej oraz zakup leków dla Polaków w Rosji, Gruzji i na Ukrainie.
Senator Stanisław Gogacz zwrócił uwagę, że przeprowadzenie badań diagnostycznych pociąga za sobą
konieczność zapewnienia także możliwości leczenia.
Zdaniem senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk realizacja programu pomocy medycznej w innym
państwie wymaga uzgodnień międzypaństwowych.
Z kolei senator Barbara Borys-Damięcka oceniła pozytywnie inicjatywę badań przesiewowych Polaków
na Wschodzie.
Senatorowie: Łukasz Abgarowicz, Roman Ludwiczuk, Józef Bergier, Dorota Arciszewska-Mielewczyk
złożyli łącznie 7 wniosków dotyczących finansowania zadań z budżetu Kancelarii Senatu.
Wobec przyjęcia wniosku senatora Józefa Bergiera, jeden z dwóch wniosków senator Doroty
Arciszewskiej-Mielewczyk stał się bezzasadny.  Pozostałe wnioski uzyskały poparcie komisji.
W głosowaniu komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą rozpatrywanych
wniosków, z wyłączeniem odrębnie zaopiniowanych poprawek złożonych przez senatorów.

Ad. 2 Senator Andrzej Szewiński przedstawił sprawozdanie z udziału w Walnym Zjeździe Sprawozdawczym
Wspólnoty Polskich Organizacji „Forum Polonii”, który odbył się w dniach
26-27 lutego 2011 r. w Austrii.
Zwrócił uwagę na kryzysową sytuację, w jakiej znajduje się „Forum Polonii”. Wyjaśnił, że z będącym
organizacją „dachową „Forum Polonii”, w wyniku wewnętrznych podziałów wystąpiła ponad połowa
organizacji. Niektóre z nich podejmują obecnie próby stworzenia nowych struktur „dachowych”.
Głównym zagadnieniem omawianym podczas pierwszego dnia Zjazdu była inicjatywa Polonii
dotycząca uzyskania statusu mniejszości narodowej w okręgu wiedeńskim. W ostatnim czasie
Stowarzyszenie „Strzecha” we współpracy z „Forum Polonii” oraz przy wsparciu polskiej ambasady
złożyło wniosek do Urzędu Kanclerskiego w tej sprawie. Wniosek ten został poparty wynikami
ekspertyzy wykonanej przez prof. Grzegorza Janusza.
Kolejnym poruszaną kwestią był problem nieuregulowanego do tej pory prawnie najmu Domu
Polskiego przez „Forum Polonii”. Zarząd „Forum Polonii” przedstawił propozycję umowy najmu
obiektu Polskiej Akademii Nauk oraz zwrócił się do Senatu o zabezpieczenie środków na ten cel w
wysokości 2,5 tys. euro rocznie.
Podczas drugiego dnia Zjazdu, który był otwarty dla wszystkich organizacji polonijnych w Austrii,
obecny prezes „Forum Polonii” Andrzej Lech zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o funkcję prezesa
podczas przyszłorocznych wyborów.
W opinii senatora A. Szewińskiego, jest to bardzo ważna decyzja, która może wpłynąć na integrację
środowiska polonijnego w Austrii.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Józef Bergier, Bronisław Korfanty.

Ad.3 Senator Dorota Arciszewska Mielewczyk zwróciła się do Biura Polonijnego o przekazanie na piśmie
wyjaśnienia dotyczącego nieprzyznania dofinansowania Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna „SERCE
DZIECIOM” w Gdyni na realizację zadania „Umożliwienie dzieciom pochodzenia polskiego
z sierocińców litewskich nauki w Polsce”.
Senator Barbara Borys-Damięcka złożyła wniosek formalny w sprawie informowania komisji
o decyzjach podjętych przez Prezydium Senatu w sprawie finansowania zadań z budżetu Kancelarii
Senatu. Senator Dorota Arciszewska Mielewczyk, senator Ryszard Bender poparli ten wniosek.
Senator Andrzej Szewiński zaproponował, by informacja na ten temat była przekazywana w wersji
elektronicznej.
Jednocześnie dyrektor Artur Kozłowski zobowiązał się omawiania decyzji Prezydium Senatu na
kolejnych posiedzeniach komisji.



Senator Barbara Borys-Damięcka nawiązała do dyskusji przeprowadzonej w 2 pkt. porządku obrad na
temat badań przesiewowych skierowanych do Polaków na Wschodzie. Zwróciła uwagę, że edukacja,
nauka j. polskiego, zdrowie i Internet są obecnie najpilniejszymi potrzebami Polaków na Wschodzie,
tymczasem Senat wciąż przeznacza duże środki na finansowanie paczek żywnościowych. Podkreśliła,
że potrzebna jest zmiana podejścia Senatu do wspierania Polonii i Polaków za Granicą.
Senator Tadeusz Skorupa poparł stanowisko senator Barbary Borys-Damięckiej
Senator Józef Bergier podkreślił znaczenie inwestowania w naukę języka polskiego Polaków za granicą.
Radca-minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przedstawił przykładowe formy pomocy
medycznej skierowanej do Polaków na Wschodzie.
Na zakończenie prowadzący obrady wiceprzewodniczący komisji Roman Ludwiczuk przekazał
senatorom oraz gościom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


