
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

nr posiedzenia: 76 

data posiedzenia: 22 stycznia 2019 r. 
 

 
 

Porządek posiedzenia: 
 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki 

Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 4 – Media polonijne 
oraz z kierunku nr 6 – Pomoc charytatywna i socjalna. 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 przewodnicząca komisji Janina Sagatowska. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 senatorowie członkowie komisji: 

Anna Maria Anders, Ryszard Bonisławski, Barbara Borys-Damięcka, Robert Gaweł, 
Stanisław Gogacz, Jan Maria Jackowski, Małgorzata Kopiczko, Andrzej Pająk,  
Janina Sagatowska, Grażyna Sztark, Antoni Szymański, Artur Warzocha, Jan Żaryn, 
 

 Kancelaria Senatu: 
dyrektor Biura Polonijnego Grzegorz Seroczyński ze współpracownikami. 

 
 
 

Ad 1.  

 W imieniu szefa Kancelarii Senatu dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu  
Grzegorz Seroczyński przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą finansowania ofert  
na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą  
w 2019 r. z kierunku nr 4 – Media polonijne, zgodnie z uchwałą nr 9 Prezydium Senatu z dnia 
23 września 2016 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą 
w latach 2017–2019. 
Nad opinią przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz dyrektor Biura 
Polonijnego Grzegorz Seroczyński. 
Senator Jan Żaryn zaproponował przyjęcie przez komisję opinii rekomendującej finansowanie 
zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. zgodnie  
z propozycją zawartą w opinii Kancelarii Senatu. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 
Następnie dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński przedstawił 
opinię Kancelarii Senatu dotyczącą finansowania ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 6 – Pomoc 
charytatywna i socjalna. 
Nad opinią przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz dyrektor Biura 
Polonijnego Grzegorz Seroczyński. 
Przewodnicząca komisji Janina Sagatowska zaproponowała zmiany dotyczące dofinansowana 



 

 

niektórych zadań. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek senator Janiny Sagatowskiej i rekomenduje 
finansowanie przez Senat rozpatrywanych zadań publicznych zgodnie z propozycją zawartą  
w opinii Kancelarii Senatu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez komisję. 

Konkluzja: 
 Komisja rozpatrzyła oferty na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią  

i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 4 – Media polonijne oraz z kierunku nr 6  
– Pomoc charytatywna i socjalna oraz przyjęła opinię w sprawie finansowania tych zadań. 
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