
UCHWAŁA Nr 38

PREZYDIUM SENATU

z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania

zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

na rok 2006

Na podstawie art. 9 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. -

Regulamin Senatu (Monitor Polski z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18,

poz. 302 oraz z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201) i w związku z § 2

uchwały nr 27 Prezydium Senatu z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zlecania zadań

państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą uchwala się, co następuje:

§ 1.

Prezydium Senatu określa kierunki działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku 2006,

poprzez finansowanie zadań państwowych o charakterze programowym i inwestycyjnym,

uwzględniając w szczególności:

1) stanowisko Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałka Senatu,

2) stanowisko senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,

3) opinię Kancelarii Senatu.

§ 2.

W odniesieniu do zlecanych zadań w 2006 r. określa się następujące kierunki:

1) opieka nad oświatą polonijną i polską poza granicami kraju, w szczególności poprzez

wspieranie promocji nauczania języka polskiego, również jako języka obcego,

2) pomoc dla działalności mediów polonijnych i polskich w świecie ze szczególnym

uwzględnieniem programów radiowych,

3) przywrócenie właściwej rangi stosunkom Senatu RP z organizacjami kombatanckimi

w świecie, w tym z Federacją Światową Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z siedzibą

w Londynie w 60. rocznicę jej utworzenia, dokonanie przeglądu spraw nie załatwionych

w stosunkach pomiędzy polską emigracją wojenną a krajem,

4) ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju,

5) pomoc socjalna i rzeczowa dla środowisk polskich na Wschodzie, a w szczególności

udzielanie zapomóg losowych oraz pomocy charytatywnej i medycznej,



6) wsparcie organizacji akcji letniej, ze szczególnym uwzględnieniem obozów języka

polskiego,

7) działania na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej Kraju ze środowiskami polonijnymi

i polskimi w świecie,

8)  wzrost prestiżu polskiej grupy etnicznej w krajach zamieszkania,  w szczególności poprzez

wspieranie rozwoju współpracy polskich i polonijnych środowisk zawodowych,

9) wspieranie rozwoju bazy lokalowej dla oświaty polskiej na Wschodzie i krzewienia

polskości w świecie (m.in. kontynuacja wieloletniego programu remontów i modernizacji

szkół polskich na Litwie),

10) wspieranie działalności organizacji polskich i polonijnych za granicą poprzez zakupy

i remonty obiektów na Domy Polskie (wraz z częścią oświatową).

§ 3.

W ramach określonych kierunków działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą, Prezydium

Senatu na rok 2006 ustala następujące priorytety:

1) obrona praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi oraz zapewnienie wszechstronnej

pomocy tym środowiskom, w szczególności oświatowym,

2) w związku z ustanowieniem przez Senat RP roku 2006 Rokiem Języka Polskiego szczególną

opieką otoczona zostanie oświata polonijna i polska poza granicami kraju, w szczególności

poprzez wspieranie polonijnych organizacji i środowisk edukacyjnych, zajmujących się

nauczaniem języka i kultury ojczystej oraz pracą wychowawczą wśród dzieci i młodzieży

w duchu patriotyzmu i kształtowania potrzeby zachowania więzi kulturowej z Polską jako

krajem swego pochodzenia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          MARSZAŁEK SENATU

Bogdan   B O R U S E W I C Z


