
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 22 lipca 2008 r.

Nr posiedzenia: 17

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.

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

2. Omówienie projektów internetowych szkół nauczania języka polskiego.

3. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− przedstawiciel Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu: wicedyrektor Roman
Łanczkowski.

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech

Tyciński.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Wicedyrektor Biura Polonijnego Romuald Łanczkowski poinformował senatorów o wysokości
środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, pozostających aktualnie w dyspozycji
Kancelarii Senatu, oraz przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków skierowanych do
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad
Zespołu Finansów Polonijnych 14 lipca bieżącego roku.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Andrzej Person, Ryszard Bender, Piotr Zientarski, Roman
Ludwiczuk, Janina Fetlińska, Bronisław Korfanty oraz wicedyrektor Romuald Łanczkowski.
Senatorowie w dyskusji zwrócili szczególną uwagę na kwestię Fundacji Pomocy Wzajemnej
„Barka” i przyczyn, które były powodem problemów z prawidłowym rozliczeniem finansowym
dotychczasowej jej działalności.

Komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą przedstawionych wniosków.

Ad. 2 Wicedyrektor Biura Polonijnego Romuald Łanczkowski przedstawił opinię Kancelarii Senatu
dotyczącą projektów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pod tytułem „Projekt Edukacyjny –
Polonijna Szkoła Internetowa” i projekt „Profesor Smok i przyjaciele” oraz projektu Fundacji
„Semper Polonia” pod tytułem „Internetowa Szkoła Języka Polskiego”, skierowanych do Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu
Finansów Polonijnych w dniu 16 czerwca bieżącego roku.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Andrzej Person, Sławomir Kowalski Czesław Ryszka,
Roman Ludwiczuk oraz wicedyrektor Romuald Łanczkowski.
W konkluzji wicedyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu poinformował, że Zespół
Finansów Polonijnych uznał, iż  uruchomienie Internetowej Szkoły Języka Polskiego powinno być
współrealizowane przez różne ośrodki władzy państwowej, przy eksperckim zaangażowaniu
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placówek naukowych. Senat RP nie może być jedynym patronem i sponsorem omawianego
projektu.
Komisja jednogłośnie poparła negatywną opinię Kancelarii Senatu dotyczącą przedstawionych
projektów.

Ad. 3. W punkcie porządku obrad „sprawy różne” głos zabrał senator Roman Ludwiczuk, który zwrócił
się do przedstawiciela Biura Polonijnego z zapytaniem o wyjaśnienie  procedury związanej z
procesem kwalifikowania wniosków kierowanych przez zagraniczne organizacje polonijne do
współpracujących z Senatem RP fundacji i stowarzyszeń – organizacji pożytku publicznego –
działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Wicedyrektor Biura Polonijnego Romuald
Łanczkowski wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującym prawem Senat RP nie może bezpośrednio
wspierać finansowo projektów zgłaszanych przez podmioty zagraniczne, natomiast polonijne
organizacje działające za granicą mają pełną dowolność w wyborze polskich organizacji
pozarządowych funkcjonujących na podstawie prawa polskiego, które, współpracując z Senatem
RP, realizują misję pomocy Polonii i Polakom za granicą.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Ewa Rusek


