
UCHWAŁA nr 401

PREZYDIUM SENATU

z dnia 14 września 2007 r.

w sprawie określenia kierunków działań oraz priorytetów finansowania zadań zleconych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 roku

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, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201,

z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392, Nr 85, poz. 859, z 2007 r. Nr 15, poz. 156)

oraz § 2 uchwały nr 27 Prezydium Senatu z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zlecania zadań

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

§ 1.
Określa się następujące kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku 2008:

1) wspieranie rozwoju oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju, w szczególności

przez popularyzację nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych,

2) wspieranie działań integrujących i służących wychowaniu w duchu polskości młodego

pokolenia Polonii i Polaków w świecie,

3) rozpoznawanie nowych zjawisk i odpowiadanie na potrzeby pojawiające się w wyniku

ruchów migracyjnych Polaków w ramach Unii Europejskiej,

4) intensyfikowanie współpracy z mediami polonijnymi i polskimi z zagranicy w celu

promowania wizerunku Polski,

5) promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami

kraju,

6) wspieranie dążeń do pełnego poszanowania praw mniejszości narodowych i etnicznych,

w tym działań służących rozwiązywaniu istotnych problemów społeczności polonijnych

i polskich za granicą,

7) intensyfikowanie współpracy gospodarczej Kraju ze środowiskami polonijnymi i polskimi

w świecie,

8) wspieranie działań służących budowaniu prestiżu polskiej grupy etnicznej w krajach

zamieszkania,
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9) popularyzowanie wiedzy o historycznym i współczesnym dorobku intelektualnym

polskiego wychodźstwa oraz o wkładzie Polaków i polskich emigrantów w rozwój krajów

ich osiedlenia,

10) udzielanie pomocy charytatywnej środowiskom polskim na Wschodzie,

11) wspieranie rozwoju bazy lokalowej służącej krzewieniu polskości w świecie poprzez

zakup, modernizacje i remonty obiektów, w szczególności służących potrzebom oświaty

polskiej na Wschodzie.

§ 2.

W odniesieniu do kierunków działań określonych w § 1, na rzecz Polonii i Polaków

za granicą, ustala się w 2008 roku następujące priorytety finansowania zlecanych zadań:

1) wspieranie rozwoju oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju z uwzględnieniem

szczególnej roli nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia

Polonii i Polaków za granicą,

2) diagnozowanie i odpowiadanie na potrzeby pojawiające się w środowisku polskich

migrantów ekonomicznych przebywających w państwach członkowskich Unii

Europejskiej,

3) kontynuowanie pomocy środowisku polskiemu na Białorusi, ze szczególnym

uwzględnieniem wspierania działań służących zagwarantowaniu pełnego poszanowania

praw polskiej mniejszości narodowej wynikających z uregulowań traktatowych oraz

przyjętych przez Republikę Białoruś międzynarodowych standardów ochrony praw

mniejszości narodowych i etnicznych,

4) wspieranie promocji i upowszechnianie dorobku kultury polskiej w środowiskach

polskich i polonijnych poza granicami kraju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU
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