
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 5 sierpnia 2011 r.

Nr posiedzenia: 95

Posiedzeniu przewodniczył: senator Bronisław Korfanty – wiceprzewodniczący komisji.

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

2. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, 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,

− przedstawiciel Kancelarii Senatu dyrektor Biura Polonijnego Artur
Kozłowski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował komisję o wysokości
środków pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu w 2011 r. na finansowanie zadań
o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
Następnie Artur Kozłowski przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą złożonych po terminie
wniosków o charakterze inwestycyjnym.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Andrzej Szewiński, Barbara Borys-Damięcka, Bronisław
Korfanty.
W kontekście rozpatrywanych wniosków senator Andrzej Szewiński dopytywał o ubezpieczenie
inwestycji finansowanych z budżetu Kancelarii Senatu.
Senator Barbara Borys-Damięcka wyraziła opinię, że umowy na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych powinny zawierać zapis o obowiązkowym ubezpieczeniu.
W głosowaniu komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą rozpatrywanych
wniosków.



Ad. 2 Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski przedstawił decyzję Prezydium
Senatu w sprawie finansowania wniosków o charakterze programowym i inwestycyjnym, które były
przedmiotem obrad na 94. posiedzeniu komisji w dniu 2 sierpnia 2011 r., jak również decyzję
Prezydium Senatu o dopuszczeniu do procedury dwóch z trzech złożonych po terminie wniosków o
charakterze programowym. Następnie poinformował komisję o wysokości środków pozostających
w dyspozycji Kancelarii Senatu w 2011 r. na zadania o charakterze programowym, oraz o tym, że
wnioski dopuszczone do procedury będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu komisji i Prezydium
Senatu we wrześniu br.
Senator Barbara Borys-Damięcka wyraziła niezadowolenie z powodu niedopuszczenia przez
Prezydium Senatu do procedury wniosku Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie o dofinansowanie
udziału teatru z Żytomierza w „Wileńskich Spotkań Teatralnych Scen Polskich”.
W odpowiedzi Artur Kozłowski poinformował, że wniosek został odrzucony, ponieważ nie zawierał
uzasadnienia, które jest wymagane w przypadku wniosków złożonych po terminie.
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk dopytywała o możliwość dofinansowania działalności
polskich harcerzy z Lipska w Niemczech.
W odpowiedzi Artur Kozłowski omówił procedurę składania po terminie wniosków
o dofinansowanie zadań z budżetu Kancelarii Senatu.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


