
NOTATKA

z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą

Data posiedzenia:  15 października 2008 r.

Nr posiedzenia: 22

Posiedzeniu przewodniczył: senator  – Łukasz Abgarowicz -  zastępca przewodniczącego komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Roman Kapeliński,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech
Tyciński.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Przewodniczący obradom senator Łukasz Abgarowicz przypomniał, że w trakcie debaty na
19. posiedzeniu Senatu komisja przedstawiła wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy, senator
Janina Fetlińska wniosek o wprowadzenie jednej poprawki.
Senator  Janina Fetlińska uzasadniając swój wniosek stwierdziła, że jego celem jest  uznanie Karty
Polaka przodków jako dodatkowego dokumentu, będącego potwierdzeniem tożsamości narodowej
osoby występującej o uzyskanie Karty Polaka. Dodała, że taka propozycja została zgłoszona przez
przedstawicieli środowiska Polaków z Grodna na Białorusi. Karta Polaka traktowana jest przez
naszych rodaków za granicą jako ważny element dziedziczenia i dziedzictwa narodowego.
Uwzględniając duże trudności w uzyskaniu Karty Polaka na Białorusi, dokument ten, należący do
rodziców lub dziadków,  może pomóc im udowodnieniu swojego pochodzenia.
Przedstawiciel MSZ Wojciech Tyciński przypomniał, że ustawa w swojej treści przewiduje w art. 13
pkt 3 ppkt 2 „inne dokumenty”, w ramach których możliwe jest dopuszczenie Karty Polaka jako
jednego z  wielu  rozpatrywanych przez konsula przed podjęciem decyzji o wydaniu Karty.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu stwierdził poprawność legislacyjną poprawki,
zwrócił jednak uwagę, że może ona budzić wątpliwości, czy nie wykracza poza zakres zmian, które
wprowadził Sejm.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Łukasz Abgarowicz, Janina Fetlińska, Maria Pańczyk-Pozdziej,
Czesław Ryszka.
Komisja w  głosowaniu nie poparła (6 – za, 7 – przeciw, 1 – wstrzymującym się) poprawki senator
Janiny Fetlińskiej, natomiast jednogłośnie poparła swoje dwie poprawki.
Na sprawozdawcę  komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra Zientarskiego.

Konkluzja: Komisje poparły 2 poprawki do ustawy (druk senacki nr 263  Z).
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W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Ewa Rusek


