
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 10 grudnia 2008 r.

Nr posiedzenia: 27

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2009 w części 03, w zakresie
rozdziału 75195: Pozostała działalność – Opieka nad Polonią i Polakami za
Granicą.

2. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− 
− zaproszeni goście:

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

Tyciński.

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− minister Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska,
− przedstawiciel Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu dyrektor Artur

Kozłowski,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący obradom senator Andrzej Person poprosił Szefa Kancelarii Senatu Minister Ewę

Polkowską o przedstawienie ustawy budżetowej na rok 2009 w części 03, w zakresie rozdziału
75195: Pozostała działalność – Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą.
Minister E. Polkowska zauważyła, że ustawa budżetowa w tej części nie różni się niczym od
rozpatrywanego w sierpniu br. projektu budżetu Kancelarii. Zaznaczyła, że nie różni się też
wewnętrzny podział ogólnej kwoty 75 000 tys. zł na dotacje programowe w wysokości 60 000 tys.
z oraz inwestycje – 15 000 tys. zł. Zwróciła uwagę, że przygotowane przez Biuro Polonijne
Kancelarii Senatu materiały nie oddają w pełni struktury wniosków, których data składanie
upłynęła wprawdzie 30 listopada 2008 r., ale o ich akceptacji decyduje data stempla pocztowego,
więc ciągle jeszcze ich przybywa. Wiadomo już, że wnioski, które wpłynęły opiewają na kwotę
znacznie przewyższającą budżet Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.
Dodała, że w połowie stycznia zostanie przedstawiony pełny wykaz wniosków podzielonych na
kierunki opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Roman Ludwiczuk, Łukasz Abgarowicz, Zbigniew
Pawłowicz, Bronisław Korfanty, marszałek Krystyna Bochenek, Andrzej Person.

Senator Łukasz Abgarowicz zgłosił wniosek, by w ramach niezmienionej kwoty budżetu na opiekę
nad Polonią i Polakami za granicą dokonać przesunięcia pomiędzy środkami przeznaczonymi na
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dotacje programowe i inwestycje. Zaproponował, by kwotę przeznaczona na inwestycje zwiększyć
do 20 milionów zł, a zmniejszyć przeznaczoną na dotacje o charakterze programowym do
wysokości 55 milionów zł.
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Następnie senatorowie głosowali wniosek o zaaprobowanie budżetu na opiekę nad Polonia
i Polakami za granicą w proponowanym kształcie z uwzględnieniem uwagi senatora Łukasza
Abgarowicza.

Konkluzja Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy budżetowej w rozpatrywanej część.

Ad. 2 Senator Roman Ludwiczuk zasugerował, by jedno z posiedzeń Komisji w przyszłym roku
poświecić kwestii wpływu Senatu na wybór wniosków o dotacje na Polonię i Polaków za granicą,
które następnie są przedstawiane Prezydium przez organizacje pozarządowe. Wicemarszałek
Krystyna Bochenek poprosiła senatorów składanie krótkich sprawozdań z wszystkich wyjazdów
zagranicznych o charakterze polonijnym.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


