
NOTATKA
z posiedzenia Komisji  Spraw Emigracji i Łączności z Polakami  za

Granicą

Data posiedzenia: 6 maja  2008 r.

Nr posiedzenia: 12

Posiedzeniu przewodniczył: − senator  Roman Ludwiczuk   –  zastępca przewodniczącego komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad
Polonią i Polakami za Granicą

2. Sprawy różne

W posiedzeniu
uczestniczyli:

− senatorowie – członkowie komisji,

− przedstawiciel Biura Polonijnego Kancelarii Senatu dyrektor Artur Kozłowski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− naczelnik Wydziału Polonii w Departamencie Konsularnym i Polonii
Andrzej Osiak.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował senatorów o aktualnej wysokości
środków pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za
granicą. Przedstawił Opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków skierowanych do Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu
Finansów Polonijnych 17 kwietnia br. Poinformował senatorów o przyczynach odrzucenia
niektórych wniosków lub zmniejszenia dotacji.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Roman Ludwiczuk, wicemarszałek Krystyna Bochenek,
Janina Fetlińska, Paweł Klimowicz, Stanisław Gogacz, Czesław Ryszka oraz dyrektor Artur
Kozłowski.
Senator Janina Fetlińska przedstawiła wniosek o przywrócenie Regionalnemu Stowarzyszeniu
Wschód – Zachód w Płocku, organizującemu kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z organizacji
polonijnej Orzeł Biały z  Bijska (Rosja – Syberia) kwoty 5 000 zł z przeznaczeniem na transport  na
terenie Polski.
Senator Czesław Ryszka zgłosił wniosek o przywrócenie Akcji Katolickiej Archidiecezji
Częstochwoskiej w Częstochowie, organizującej kolonie dla dzieci i młodzieży z Białorusi
w Gdańsku,  kwoty 2 985 zł przeznaczonej na wycieczki.

Komisja jednogłośnie poparła Opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków wraz
z zaproponowanymi przez senatorów zmianami.
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Ad. 2 Wicemarszałek  Krystyna Bochenek poruszyła kwestię sytuacji Polaków na Białorusi, w związku z 
korespondencją otrzymaną od przedstawiciela Komitetu Obrony Polaków.
Senator Stanisław Gogacz przedstawił treść listu kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady
RP w Mińsku na Białorusi, skierowanego do prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Andrzeja
Stelamchowskiego w sprawie dofinansowania imprezy polonijnej organizowanej przez polską
placówkę na Białorusi.
Zastępca przewodniczącego komisji senator Roman Ludwiczuk zwrócił się z prośbą do senatorów
o wzięcie udziału w uroczystościach i imprezach z udziałem mniejszości polskiej na Białorusi,
zaplanowanych w 2008 roku.
Senator Stanisław Karczewski poinformował członków komisji o swoim pobycie w Grodnie i
udziale w uroczystościach z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz w uroczystym
wręczeniu Kart Polaka  grupie naszych rodaków mieszkających na Białorusi.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.


