
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 11 stycznia 2010 r.

Nr posiedzenia: 54

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.

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

2. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Ryszard Bender, Józef
Bergier, Krystyna Bochenek, Barbara Borys-Damięcka, Janina Fetlińska,
Stanisław Gogacz, Piotr Gruszczyński, Marek Konopka, Zbigniew
Pawłowicz, Andrzej Person, Tadeusz Skorupa, Andrzej Szewiński, Stanisław
Zając,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Marta Sęk-

Spirydowicz,
− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:
− prezes Maciej Płażyński,
− kierownik działu programowego Iwona Borowska-Popławska,

− Fundacja SEMPER POLONIA
− prezes Marek Hauszyld,

− Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie:
− wiceprezes  Witold Turzański,

− Kancelaria Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1  Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski przedstawił decyzję Prezydium Senatu RP z 6 stycznia

br. dotyczącą wewnętrznego podziału budżetu Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą na kierunki: 1) wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich
w świecie, 2) wspieranie oświaty, 3) promowanie kultury polskiej, ochrona polskiego dziedzictwa
narodowego poza granicami kraju, 4) wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach
polonijnych i polskich, 5) upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku polskim i kulturze oraz
kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie, 6) pomoc socjalna i charytatywna
dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich i polonijnych w świecie..



Następnie Artur Kozłowski zaprezentował opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków o zlecenie
zadań o charakterze programowym w ramach kierunku:
1) wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie, jak również wniosków o

bliskim terminie realizacji w ramach kierunku
2) wspieranie oświaty i
3) promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.
Po przerwie głos zabrali przedstawiciele zaproszonych organizacji: Fundacji SEMPER POLONIA
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, którzy omówili
wybrane wnioski.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Barbara Borys-Damięcka, Stanisław Gogacz, Łukasz
Abgarowicz, Janina Fetlińska, Andrzej Person.
Senator Barbara Borys-Damięcka poprosiła o udostępnienie członkom komisji do wglądu wniosków
dotyczących obchodów 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina.
Senator Stanisław Gogacz zapytał, w jaki sposób zmieni się dofinansowanie przez Senat polskich
szkół sobotnich za granicą w związku z wprowadzaną przez MEN reformą oświaty polskiej za granicą.
W odpowiedzi przewodniczący komisji Andrzej Person poinformował, że problem ten zostanie
w najbliższym czasie omówiony z wiceministrem Krzysztofem Stanowskim.

Ad. 2 W sprawach różnych senator Andrzej Person poinformował członków komisji, że druga część
posiedzenia komisji odbędzie się 13 stycznia br. o godzinie 8.30.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


