
 

 

ZARZĄDZENIE NR 11 

SZEFA KANCELARII SENATU 

z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki  

nad Polonią i Polakami za granicą oraz trybu postępowania Kancelarii Senatu  

w sprawach dotyczących zlecania tych zadań 

 

Na podstawie § 11 uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie 

zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami 

za granicą jest określony w załączniku do zarządzenia. 

 

§ 2. 

1. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, 

zwana dalej "ofertą", złożona w Kancelarii Senatu, kierowana jest do Biura Polonijnego.  

2. Biuro Polonijne: 

1) ustala czy oferta spełnia wymogi formalne i jest poprawna pod względem 

rachunkowym; 

2) ustala czy oferent realizował uprzednio zadania w zakresie opieki nad Polonią 

i Polakami za granicą, w jaki sposób wywiązał się z warunków umownych i jakie były 

wyniki przeprowadzonych kontroli; 

3) przeprowadza analizę zakresu rzeczowego i kalkulacji kosztów realizacji zadania, 

którego dotyczy oferta. 

3. W przypadku oferty zawierającej uchybienia formalne lub rachunkowe Biuro Polonijne 

wzywa oferenta do ich usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia uchybień w tym terminie ofertę 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

4. Biuro Polonijne może wezwać oferenta do udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji 

odnoszących się do zadania, którego dotyczy oferta, wyznaczając termin na udzielenie 

odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Odpowiedzi udzielonej 

po upływie wyznaczonego terminu nie bierze się pod uwagę przy rozpatrywaniu oferty. 
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§ 3. 

Wykonując zadania określone w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3, Biuro Polonijne współpracuje 

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz, w zależności od merytorycznej zawartości 

oferty, z innymi właściwymi organami i urzędami administracji publicznej. 

 

§ 4. 

1. Organem doradczym Szefa Kancelarii Senatu w sprawach dotyczących zlecania zadań 

publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą jest Zespół Finansów 

Polonijnych, zwany dalej "Zespołem". 

2. Członków Zespołu powołuje Szef Kancelarii Senatu, wyznaczając jednocześnie 

przewodniczącego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Kancelarii Senatu, w tym 

dyrektor Biura Polonijnego, oraz  przedstawiciele innych organów i urzędów administracji 

publicznej realizujących działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą. 

 

§ 5. 

1. Do zadań Zespołu należy opiniowanie ofert poddanych uprzednio postępowaniu 

określonemu w § 2. 

2. Wyrażając opinię Zespół uwzględnia w szczególności: 

1) stopień zgodności zadania, którego dotyczy oferta, z kierunkami działań na rzecz 

Polonii i Polaków za granicą określonymi przez Prezydium Senatu oraz 

z obowiązującym rządowym programem współpracy z Polonią i Polakami za granicą; 

2) działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą realizowane przez inne organy 

i urzędy administracji publicznej; 

3) ustalenia i analizę, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3. 

 

§ 6. 

Przewodniczący Zespołu: 

1) zwołuje posiedzenia Zespołu i kieruje jego pracami; 

2) może zaprosić do udziału w posiedzeniu w szczególności przedstawicieli oferentów oraz  

właściwych organów i urzędów administracji publicznej; 

3) przedkłada Szefowi Kancelarii Senatu protokół z posiedzenia Zespołu zawierający 

rekomendację Zespołu w sprawie dofinansowania poszczególnych zadań, których dotyczą 

opiniowane oferty. 
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§ 7. 

Rekomendacja Zespołu, o której mowa w § 6 pkt 3, stanowi podstawę opinii Kancelarii 

Senatu przedkładanej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz 

Prezydium Senatu. 

 

§ 8. 

Po podjęciu przez Prezydium Senatu uchwały w sprawie zlecenia zadań w zakresie opieki nad 

Polonią i Polakami za granicą, Biuro Polonijne występuje do oferenta o niezbędną 

aktualizację oferty uwzględniającą kwotę udzielonej dotacji celowej.  

 

§ 9.  

Biuro Polonijne zapewnia merytoryczną oraz organizacyjno-techniczną obsługę postępowania 

określonego w zarządzeniu. 

 

§ 10. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

SZEF KANCELARII SENATU 

 

Jakub KOWALSKI 

 

 


