UCHWAŁA NR 650
PREZYDIUM SENATU
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie określenia priorytetów finansowania zadań zleconych
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 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, Nr 48, poz. 565 i Nr 86, poz. 925, z 2008 r.
Nr 14, poz. 146 i Nr 90, poz. 781, z 2009 r. Nr 62, poz. 818 oraz z 2010 r. Nr 16, poz. 166 i Nr 25,
poz. 225) 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 priorytety finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą w 2011 roku:
1) wspieranie działań ukierunkowanych na upowszechnianie wiedzy o międzynarodowych
standardach ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem społeczeństw państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów
objętych programem Partnerstwa Wschodniego;
2) wspieranie działań środowisk polskich i polonijnych ukierunkowanych na rozwój
szkolnictwa polskiego oraz promowanie języka i kultury polskiej poza granicami, służących
zachowaniu więzi z Polską oraz potrzebom edukacyjnym ich dzieci;
3) podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia kondycji mediów polonijnych i polskich
w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych;
4) wspieranie aktywności własnej środowisk polskich i polonijnych

w świecie, służącej

dokumentowaniu i ochronie polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami oraz
propagowanie wśród młodego pokolenia Polonii i Polaków w świecie wiedzy o polskich
osiągnięciach w dziedzinie kultury;
5) promowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i obywatelskiej przedstawicieli
środowisk polonijnych i polskich za granicą w życiu publicznym krajów zamieszkania;
6) wspieranie programów pomocowych, w szczególności skierowanych na pozyskiwanie
środków z Unii Europejskiej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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