
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 1 grudnia 2009 r.

Nr posiedzenia: 51

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Andrzej Person – przewodniczący 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: Łukasz Abgarowicz, Ryszard Bender,
Krystyna Bochenek, Barbara Borys-Damięcka, Władysław Dajczak, Janina
Fetlińska, Stanisław Gogacz, Piotr Gruszczyński, Marek Konopka, Bronisław
Korfanty, Maria Pańczyk-Pozdziej, Zbigniew Pawłowicz, Andrzej Person,
Sławomir Sadowski, Tadeusz Skorupa.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Marta Sęk-

Spirydowicz,
− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:

− prezes Zarządu Krajowego Maciej Płażyński,
− pełnomocnik Zarządu Barbara Rud,

− Kancelaria Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1  Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował komisję o wysokości środków na

opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu w 2009
roku. Artur Kozłowski przedstawił również wnioski, które były przedmiotem obrad Zespołu
Finansów Polonijnych w dniu 24 listopada 2009 roku.
Prezes Stowarzyszenia Maciej Płażyński  zaprezentował złożone do Kancelarii Senatu po terminie
wnioski o charakterze programowym i inwestycyjnym na rok 2009.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Ryszard Bender, Janina Fetlińska, Stanisław
Gogacz.
Po przerwie Artur Kozłowski przedstawił opinię Kancelarii Senatu w sprawie wniosków złożonych
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” o finansowanie w 2009 roku zadań o charakterze
programowym i inwestycyjnym.



W dyskusji wzięli udział senatorowie: Tadeusz Skorupa, Ryszard Bender, Andrzej Person.
W głosowaniu komisja większością głosów poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą
finansowania wniosków na realizację zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym.

Ad. 2 Senator Barbara Borys-Damięcka zwróciła uwagę na częstą i niezbyt w jej opinii właściwą
praktykę zakupu przez fundacje i stowarzyszenia ze środków Kancelarii Senatu środków trwałych i
nieruchomości, które są następnie oddawane w użyczenie Polonii i Polakom za granicą. Senator
podkreśliła, że w ten sposób organizacje stają się właścicielami znacznego majątku.
Senator Janina Fetlińska zaproponowała zorganizowanie posiedzenia komisji poświęconego
problemom polonii niemieckiej. Przewodniczący komisji senator Andrzej Person potwierdził, że
takie posiedzenie zostało wstępnie zaplanowane na początku 2010 roku.
Senator zwróciła się również do komisji o przychylność w rozpatrzeniu wniosku na 2010 rok na
dofinansowanie tłumaczenia na język angielski książki autorstwa dr Teresy Kaczorowskiej
dotyczącej Mieczysława Haimana i Polonii amerykańskiej. Senator wyraziła opinię, że książka jest
potrzebna ponieważ przedstawia w nowym świetle zasługi Polonii.
Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski uprzedził komisję o spodziewanych  kolejnych
zwrotach niewykorzystanych dotacji na realizację dwóch zadań inwestycyjnych na kwotę około
500 tys. zł przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W związku z tym, że na wykorzystanie tych
środków do końca grudnia br. pozostało około 20 dni roboczych, najprawdopodobniej będą one
musiały zostać zwrócone do budżetu państwa.
Na zakończenie przewodniczący komisji senator Andrzej Person zaprosił członków komisji na
seminarium „Sport polonijny – stan i potrzeby”, które odbędzie się po posiedzeniu komisji o
godz. 17.00 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


