UCHWAŁA NR 154
PREZYDIUM SENATU
z dnia 6 sierpnia 2008 r.

w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków
za granicą w latach 2009 - 2011

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, Nr 48,
poz. 565 i Nr 86, poz. 925 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 146) oraz § 2 uchwały nr 30 Prezydium
Senatu z dnia 26 lutego 2008 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 latach
2009 - 2011:
1) wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie:
a) wspieranie infrastruktury i rozwoju bazy lokalowej organizacji,
b) wspieranie działalności programowej,
c) wspieranie realizacji ustawy o Karcie Polaka,
d) doradztwo prawne, pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich i lokalnych
oraz w realizacji uprawnień wynikających z przepisów lokalnych,
e) wspieranie integracji ruchu polonijnego;
2) wspieranie oświaty:
a) pomoc szkołom polskim i placówkom oświatowym w utrzymaniu i rozwoju
infrastruktury,
b) stypendia,
c) pomoc dydaktyczna i metodyczna,
d) pobyty edukacyjne w kraju i za granicą,
e) wychowanie przez sport,
f) konkursy i olimpiady wiedzy o języku, literaturze i kulturze Polski;

-23) promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami
kraju:
a) wspieranie instytucji i placówek kultury polskiej poza granicami,
b) wspieranie imprez promujących kulturę polską,
c) pomoc dydaktyczna i metodyczna dla animatorów kultury polskiej,
d) dokumentowanie śladów polskości;
4) wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich:
a) popularyzowanie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim,
b) obchody rocznic i świąt narodowych,
c) wspieranie rozwoju i aktywizacja organizacji młodzieżowych i harcerskich;
5) upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego
wizerunku Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności
programowej i infrastruktury redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych
i portali internetowych;
6) pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich
i polonijnych w świecie:
a) pomoc socjalna i charytatywna,
b) stypendia socjalne.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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