
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą

Data posiedzenia: 14 października 2008 r.

Nr posiedzenia: 21

Posiedzeniu przewodniczył: Senator Andrzej Person  – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka.
2. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie komisji,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego dyrektor Roman Kapeliński,
− przedstawiciel Biura Polonijnego dyrektor Artur Kozłowski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech
Tyciński,

− Kancelarii Prezydenta RP:
− ekspert Krystyna Lachowicz.

Przebieg posiedzenia:
Senator Kazimierz Kleina zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad komisji o punkt
„Sprawy różne”
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek.

Ad. 1 Ustawę omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego. Nowelizacja uchwalonej przez Sejm w
dniu 3 października b.r. ustawy o Karcie Polaka wprowadza trzy zmiany: rozszerza jeden z
warunków, który umożliwia przyznanie Karty Polaka osobie, która wykaże, że jest narodowości
polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie; umożliwia przyznanie Karty Polaka osobie
posiadającej status bezpaństwowca w krajach byłego Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich, a nie tylko obywatelom tych państw, jak przewidywano w dotychczas
obowiązującym rozwiązaniu prawnym; wprowadza wyjątek od zasady 10-letniego okresu
ważności Karty Polaka uznając, że przyznana Karta Polaka osobie, która ukończyła 65 lat, będzie
ważna na czas nieoznaczony.
Przedstawiciel BL zaproponował  wprowadzenie dwóch poprawek, których celem jest:
doprecyzowanie przepisu art. 23 ust.2 nowelizowanej ustawy dotyczący danych zawartych w
rejestrze wniosków o przyznanie i unieważnienie Karty Polaka. Rejestr powinien zostać
uzupełniony o  status bezpaństwowca, analogicznie do art. 13 ust. 1 dotyczącego danych
zawartych we wniosku o wydanie Karty Polaka. Kolejna propozycja dotyczyła uzupełnienia
przepisu art. 2 ustawy o możliwość wydania Karty Polaka z prawidłowo określonym terminem
na wniosek jej posiadacza, ponieważ wejście w życie art. 2 spowoduje niezgodność terminu
określonego w Karcie ze stanem prawnym wynikającym z tego przepisu.
Powyższe propozycje poparł senator Piotr Zientarski.
Stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie rozpatrywanej nowelizacji przedstawił



zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech Tyciński. Stwierdził, że rząd
popiera wnoszone w nowelizacji zmiany wraz z proponowanymi przez Biuro Legislacyjne
Kancelarii Senatu poprawkami racjonalizującymi i precyzującymi zapisy zmieniające ustawę.
Komisja poparła jednogłośnie nowelizację ustawy wraz z proponowanymi przez senatora Piotra
Zientarskiego poprawkami.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotr Zientarski.

Konkluzja Komisja wnosi o wprowadzenie  dwóch poprawek do ustawy.

Ad. 2  Zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Wojciech Tyciński przedstawił informację o aktualnym stanie  realizacji ustawy o Karcie Polaka
na Ukrainie i Białorusi. Poruszył też kwestię trudności organizacyjno-technicznych związanych z
wdrażaniem systemu informatycznego obsługującego ten proces oraz sytuację kadrową w
polskich konsulatach na Wschodzie. Uzupełniając informację, dyrektor Biura Polonijnego Artur
Kozłowski przedstawił dane liczbowe dotyczące zgłoszonych wniosków i wydanych Kart Polaka.
Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek i senator Bronisław Korfanty wskazali na bardzo małą
liczbę wydanych Kart, a także niskie zainteresowanie Polaków tym dokumentem. Senatorowie
wyrazili zaniepokojenie ograniczonymi możliwościami konsulatów w zakresie obsługi
zgłaszających się do polskich przedstawicielstw Polaków.
Senator Janina Fetlińska poinformował Komisję o swoim udziale w uroczystych obchodach
święta Komisji Edukacji Narodowej, które odbyło się w dniu 11 października 2008 r. w Grodnie
na Białorusi. Organizatorami uroczystości było Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz
Szkolna”, Zjednoczenie Społeczne „Związek Polaków na Białorusi” oraz Konsul Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie.
Senator Kazimierz Kleina poinformował o spotkaniu z grupą polskich studentów z Kazachstanu.
Senator zgłosił wniosek o zorganizowanie w Senacie RP spotkania z przedstawicielami
środowisk studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego Związku Socjalistycznego Republik
Radzieckich. Przewodniczący komisji  Andrzej Person poparł inicjatywę zorganizowania takiego
spotkania oraz poinformował o wynikach wyborów do parlamentu Litewskiego oraz udziale
Polaków w tych wyborach.
Senator Łukasz Abgarowicz przedstawił relacje ze spotkania z przedstawicielami Klubów
Stypendystów, którzy uczestniczyli w organizowanej przez Fundację „Semper Polonia” IV edycji
„Szkoły Liderów”.  Poinformował również, że uczestniczył w Krzemieńcu na Ukrainie w polsko-
ukraińskich spotkaniach „Dialog dwóch kultur”. Organizatorami tego międzynarodowego
spotkania byli:  Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu i Narodowe Muzeum Ziemi
Przemyślańskiej w Przemyślu. Spotkanie odbyło się z okazji 199. rocznicy urodzin Juliusza
Słowackiego.
Senator Abgarowicz uczestniczył we wrześniu b.r.  w uroczystościach 50-lecia Polskiego Teatru
we Lwowie oraz brał udział w wyjeździe studyjnym na Litwę, organizowanym przez
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Celem wyjazdu było spotkanie z dyrektorami szkół
polskojęzycznych na Litwie i Łotwie, omówienie najważniejszych problemów i potrzeb ww.
placówek, przegląd inwestycji realizowanych przez Stowarzyszenie oraz prezentacja możliwości
nowoczesnych technik multimedialnych w procesie dydaktycznym. Konkludując, senator bardzo
pozytywnie ocenił efekty działalności inwestycyjnej Stowarzyszenia uznając, że włożone nakłady
przyniosły wyraźną poprawę w funkcjonowaniu polskich placówek oświatowych na Litwie.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Ewa Rusek


