
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 2 sierpnia 2011 r.

Nr posiedzenia: 94

Posiedzeniu przewodniczył: senator Bronisław Korfanty – wiceprzewodniczący komisji.

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

2. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bender, Józef Bergier, Barbara
Borys-Damięcka, Władysław Dajczak, Stanisław Gogacz, Piotr
Gruszczyński, Marek Konopka, Bronisław Korfanty, Maria Pańczyk-
Pozdziej, Sławomir Sadowski, Tadeusz Skorupa, Andrzej Szewiński, Piotr
Zientarski.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− naczelnik w Departamencie Współpracy z Polonią Regina
Jurkowska,

− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:
− dyrektor Biura Zarządu Krajowego Iwona Borowska-Popławska,
− członek Zarządu Krajowego Marek Różycki

− Fundacja „Bliżej Polski”:
− prezes Zarządu Grzegorz Popielarz,
− dyrektor Biura Karol Małolepszy,

− przedstawiciel Kancelarii Senatu dyrektor Biura Polonijnego Artur
Kozłowski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 i 2 Wiceprzewodniczący komisji Bronisław Korfanty poinformował, że punkty 1 i 2 porządku obrad
zostaną rozpatrzone łącznie.
Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował komisję o wysokości
środków pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu w 2011 r. na finansowanie zadań w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
Następnie Artur Kozłowski przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą złożonych po terminie
wniosków o charakterze programowym w ramach kierunku 2: wspieranie oświaty, kierunku 3:
promowanie kultury i kierunku 6: pomoc socjalna oraz opinię dotyczącą wniosków o charakterze
inwestycyjnym. Na zakończenie poinformował, że do Kancelarii Senatu wciąż napływają wnioski



o dofinansowanie w 2011 r.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Barbara Borys-Damięcka, Józef Bergier, Bronisław Korfanty,
Marek Konopka.
Senator Barbara Borys-Damięcka dopytywała o możliwość przesunięcia niewykorzystanych w roku
bieżącym środków przeznaczonych na zadania o charakterze inwestycyjnym – ok. 1 mln zł – na
zadania o charakterze programowym.
Odpowiadając na to pytanie, dyrektor Artur Kozłowski poinformował senatorów o obowiązującej
procedurze, zgodnie z którą szef Kancelarii Senatu powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem do
ministra finansów. Wniosek powinien zawierać listę zadań, na których dofinansowanie zostaną
przeznaczone przesunięte środki.
Nawiązując do wypowiedzi senator Barbary Borys-Damięckiej, senator Józef Bergier zaproponował
wystąpienie przez komisję z taką inicjatywą do szefa Kancelarii Senatu.
Senator Barbara Borys-Damięcka sugerowała, że z inicjatywą powinno wystąpić Prezydium komisji,
natomiast senatorowie mogliby przedstawić propozycje zadań zleconych, które ich zdaniem
zasługują na dofinansowanie. Dyrektor Artur Kozłowski przypomniał, że przedmiotem obrad
najbliższego Prezydium Senatu w dniu 4 sierpnia br. będzie dopuszczenie do procedury złożonych
po terminie wniosków o charakterze programowym oraz inwestycyjnym, w tym wniosków
inwestycyjnych na kwotę niespełna 1 mln złotych.
Senator Marek Konopka zaproponował przekazanie senatorom informacji o decyzjach podjętych
przez Prezydium Senatu.
Po przerwie głos zabrali przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zaprezentowali swoje
wnioski: prezes Zarządu Fundacji „Bliżej Polski” Grzegorz Popielarz oraz dyrektor Biura Fundacji
Karol Małolepszy, a także dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Iwona Borowska-Popławska.
Senatorowie: Piotr Gruszczyński i Maria Pańczyk Pozdziej złożyli łącznie dwa wnioski dotyczące
finansowania zadań zleconych z budżetu Kancelarii Senatu. Wnioski uzyskały poparcie komisji.
W głosowaniu komisja poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą rozpatrywanych wniosków
z uwzględnieniem odrębnie zaopiniowanych wniosków złożonych przez senatorów.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


