
NOTATKA
z posiedzenia Komisji  Spraw Emigracji i Łączności z Polakami  za

Granicą

Data posiedzenia: 22 kwietnia  2008 r.

Nr posiedzenia: 11

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. Sprawy różne

W posiedzeniu
uczestniczyli:

− senatorowie – członkowie komisji,

− przedstawiciel Biura Polonijnego Kancelarii Senatu dyrektor Artur Kozłowski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech
Tyciński.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował senatorów o aktualnej wysokości
środków pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za
granicą. Przedstawił Opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków skierowanych do Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu
Finansów Polonijnych 17 maja br. Poinformował senatorów o przyczynach odrzucenia niektórych
wniosków lub zmniejszenia dotacji.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Ryszard Bender, Tadeusz Skorupa,
Kazimierz Kleina, Józef Bergier, Stanisław Gogacz, Krystyna Bochenek. Senator Bronisław
Korfanty przedstawił wniosek, aby zaproponować Prezydium Senatu poparcie – odrzuconego przez
Zespół – wniosku „Polska w Górach Skalistych”, złożonego przez Fundację Oświata Polska za
Granicą”.  Senatorowie – w głosowaniu – przyjęli wniosek senatora Bronisława Korfantego.

Ponadto komisja poparła  Opinię Kancelarii Senatu dotyczącą pozostałych wniosków.

Ad. 2 W dniach 13-16 kwietnia br. senator Łukasz Abgarowicz oraz senator Kazimierz Kleina przebywali
na Ukrainie, wizytując obiekty, których budowa i remonty przewidziane są w roku bieżącym jako
zadania inwestycyjne Senatu.
Senator Łukasz Abgarowicz – przedstawiając sprawozdanie z pobytu na Ukrainie – podkreślał
ogromne znaczenie takich wizytacji. Opowiedział m.in. o planowanej budowie szkoły
w Szepietówce oraz remoncie kościoła w Krzemieńcu.
Senator K. Kleina dodał, że ogromne znaczenie dla prestiżu naszego kraju za granicą ma fakt
zaangażowania się polskich firm w takie inwestycje.
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Senator Ł. Abgarowicz zwrócił ponadto uwagę na bardzo trudną sytuację kadrową polskiego
konsulatu generalnego we Lwowie. Po wejściu naszego kraju do Strefy Schengen wydłużyły się
kolejki po polskie wizy.
Przewodniczący Andrzej Person poprosił obecnego na posiedzeniu przedstawiciela MSZ
o ustosunkowanie się do przedstawionego przez senatora Łukasza Abgarowicza problemu.
Dyrektor Wojciech Tyciński potwierdził, że sytuacja kadrowa i lokalowa w Konsulacie
Generalnym RP we Lwowie jest bardzo trudna. Dodał, że ministerstwo zdaje sobie z tego sprawę
i planuje m.in.: wprowadzenie zmianowego systemu pracy w Konsulacie Generalnym Lwów oraz
przeprowadzkę Konsulatu do nowej siedziby w lutym 2009 r. Zapowiedział też zmianę
rozmieszczenia naszych placówek konsularnych na Ukrainie.
Na koniec senator Stanisław Gogacz poruszył kwestię bardzo niskich świadczeń emerytalnych
otrzymywanych przez repatriantów.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.


