
INFORMACJA 

o posiedzeniu  Komisji Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami za Granicą 

Data posiedzenia: 2 marca 2016 r. 

Nr posiedzenia: 9 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji Janina Sagatowska 

Porządek posiedzenia: 1. Opinia komisji na temat projektu uchwały Prezydium Senatu  

w sprawie trybu postępowania przy zlecaniu zadań publicznych  

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. 

2. Projekt harmonogramu rozpatrywania ofert złożonych w ramach 

konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania 

publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” 

3. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przebiegu prac 

komisji konkursowej oraz na temat zasad i wyników konkursu  

na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami 

za granicą w 2016 r.”. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bonisławski, Jerzy 

Fedorowicz, Stanisław Gogacz, Maciej Łuczak, Michał Potoczny, 

Janina Sagatowska, Grażyna Sztark, Artur Warzocha, Jan Żaryn, 

  goście: 

 Kancelaria Prezydenta RP: 

 dyrektor Biura ds. Kontaktu z Polakami za Granicą Kazimierz 

Kuberski ze współpracownikiem, 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

 dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami  

za Granicą Jacek Junosza-Kisielewski, 

 wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami  

za Granicą Joanna Kozińska-Frybes, 

 Fundacja „Semper Polonia”: 

 prezes Zarządu Marek Hauszyld, 

 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: 

 dyrektor Biura Zarządu Krajowego Iwona Borowska 

-Popławska, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska, 

 dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji Agata Karwowska-

Sokołowska ze współpracownikami. 
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Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. i 2.  

 

Na wniosek szefa Kancelarii Senatu Ewy Polkowskiej 1. i 2. pkt porządku obrad 

rozpatrzono łącznie. 

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska omówiła kwestie proceduralne i organizacyjne 

związane z przejęciem przez Senat środków budżetowych w wysokości 60,5 mln zł  

na opiekę nad Polonią i Polakami, jak również z unieważnieniem postępowania dotacyjnego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” 

Przedstawiła projekt uchwały Prezydium Senatu w sprawie trybu postępowania przy 

zlecaniu zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami  

za granicą w 2016 r. oraz projekt harmonogramu rozpatrywania ofert złożonych w ramach 

konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego 

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” 

W wyniku głosowania komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Prezydium 

Senatu.  

 

Konkluzja Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Prezydium Senatu w sprawie trybu 

postępowania przy zlecaniu zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami  

za granicą w 2016 r. 

 

Ad 3. Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych Joanna Kozińska-Frybes przedstawiła przebieg prac komisji 

konkursowej, a także ogólne zasady i wyniki konkursu na realizację zadania publicznego 

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”.  

1 marca br., w związku z unieważnieniem konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 

dokumentacja konkursowa, wraz z listą rankingową, została przekazana do Kancelarii 

Senatu. 

Przewodnicząca komisji Janina Sagatowska poinformowała, że na posiedzeniu 8 marca br. 

komisja zaopiniuje dla Prezydium Senatu oferty zgłoszone w konkursie Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych. 

 

Opracowano w BPS 

 


