Oświadczenie złożone
przez senator Andżelikę Możdżanowską
na 14. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 czerwca 2012 r.
Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
Nawiązując do informacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, przedstawionej przez Pana Ministra 30 maja 2012 r. na trzynastym posiedzeniu Senatu VIII kadencji, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DzU z 1996, nr 73, poz. 350 z późn. zm.) uprzejmie proszę o pilną odpowiedź na niżej postawione pytania.
1. Proszę wskazać, w jaki sposób wyniki konkursu wypełniły merytorycznie i kwotowo (procentowo) zasady i priorytety określone w §2 regulaminu konkursu.
2. W „Ogłoszeniu wyników konkursu (...)” uwidoczniono wspólne występowanie z wnioskiem przez co
najmniej dwie organizacje. Proszę o wyjaśnienie, jakie organizacje pozarządowe uczestniczyły w realizacji
programów i projektów w ramach postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”?
Z jakimi organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami wnioskodawcy zamierzają realizować zadania
zlecone?
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” wynosiła 52 205 000 zł. Zgodnie z zapisami §2 regulaminu konkursu pula środków na realizację każdego z zadań została podzielona na dwie części:
– 85% środków zostanie przeznaczonych na realizację programów (tzw. duże organizacje) składających
się z więcej niż jednego projektu, o jednostkowej wartości nie niższej niż 100 000 zł;
– 15% środków zostanie przeznaczonych na realizację projektów (tzw. małe organizacje), których minimalna wartość nie może być niższa niż 10 000 zł.
Zgodnie z opisanymi zasadami kwoty przeznaczone na poszczególne działania powinny wynosić odpowiednio 44 374 250 zł (dla tzw. dużych organizacji) oraz 7 830 750 zł (dla tzw. małych organizacji). Zgodnie
z decyzjami komisji konkursowej przyznano jednak następujące kwoty: na programy – 44 149 466 zł, na
projekty – 8 055 503,23 zł. To znaczy, że przekroczono kwotę maksymalną o 224 753,23 zł. Proszę o wyjaśnienie przyczyn naruszenia zasad zapisanych w regulaminie konkursu.
4. W jaki sposób Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, który otrzymał dotację
w wysokości 534 400 zł na realizację zadania „Dziedzictwo narodowe i kulturowe, polskie ślady za granicą”
wypełnił warunki określone w §5 regulaminu konkursu, a w szczególności te dotyczące posiadania pięcioletniego doświadczenia w realizacji projektów w sferze opieki nad Polonią i Polakami za granicą lub współpracy z Polonią i Polakami za granicą?
5. Fundacja „Semper Polonia” otrzymała dotację w wysokości:
– 2 665 100 zł na program „Ex Libris Polonia”;
– 245 910 zł na program „Pomoc dla organizacji polonijnych – dofinansowanie oraz wyposażenie” oraz
„Wspieranie nowej emigracji w zakresie pomocy życiowej i prawnej”;
– 1 000 000 zł na program „Wspieranie inicjatyw kulturalnych Polonii”, „Aktywacja młodzieżowych środowisk polonijnych”, „Aktywacja młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną”, „Działalność, rozwój i profesjonalizacja mediów polonijnych”,
– 211 100 zł na projekt „Działania na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa w świecie”.
Zgodnie z regulaminem konkursu żaden podmiot ubiegający się o realizację programów (tzw. duże organizacje) nie może być jednocześnie wybrany do realizacji projektów (tzw. małe organizacje). Czy nie jest
istotną niezgodnością z regulaminem przyznanie Fundacji „Semper Polonia” dotacji zarówno na program, jak
i na projekt? Proszę o podanie przyczyn takiej formuły działania.
6. W świetle zgłoszonych pytań i wątpliwości proszę o udostępnienie wniosków wraz z informacją, jakie
wagi zostały im przypisane przez komisję konkursową. Ponadto proszę o zestawienie przyznanych środków
w podziale na zadania wyszczególnione w §2 regulaminu konkursu (tzn. w podziale na cele) oraz w podziale
na kraje i ostatecznych beneficjentów dotacji.
7. Czy w ramach zadania Fundacji Projekt: Polska „Otwarte zabytki – narzędzia społecznościowego monitoringu stanu polskich zabytków na świecie oraz budowania bazy wiedzy na ich temat” (dotacja 91 800 zł)

została uwzględniona Ukraina? Jeśli tak, to w jakim celu przyznano dotację Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
na „Bazę fotografii zabytków polskich na Ukrainie” (dotacja 57 264 zł)? Czym różnią się te dwie bazy zabytków? Czy MSZ konsultowało się w tej kwestii z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego co do
konieczności utworzenia takiej bazy?
8. Proszę o przedstawienie przyczyn określenia maksymalnej kwoty kosztów pośrednich w wysokości
15% kwoty dotacji. Na podstawie jakich analiz MSZ podjęło decyzję zwiększającą te koszty w stosunku do
wysokości kosztów pośrednich obowiązujących w roku bieżącym w Kancelarii Senatu (do 6,5% dotacji –
w przypadku zadania o charakterze inwestycyjnym; do 13% dotacji – w przypadku zadania o charakterze
programowym; do 2% dotacji – w przypadku zadania o charakterze programowym polegającym na zakupie
środka trwałego). Czy podczas analizy wniosków w przypadku programów analizowano i różnicowano środki na administrowanie realizacją zadania i promocję na poszczególne projekty, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?
9. W „Wyjaśnieniach MSZ do uwag dotyczących zasad konkursu” pn. „Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą” ministerstwo informuje, że „przyjęte zasady premiują doświadczenie we współpracy z Polonią
i Polakami za granicą tak, aby rok 2012 nie stał się poligonem doświadczalnym dla organizacji, które nie
prowadziły dotąd współpracy z Polonią i Polakami za granicą i nie mają niezbędnej wiedzy ani nawiązanych
kontaktów z docelowymi beneficjentami, a teraz zainteresowały się możliwością takiej działalności”.
W świetle zacytowanych wyjaśnień MSZ proszę o informację, na podstawie jakich kryteriów komisja konkursowa przyznała dotację w wysokości 925 000 zł Fundacji Janka Muzykanta w Łomży na „Dofinansowanie programu pomocy stypendialnej studentom Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, absolwentom polskich szkół średnich na Litwie w 2012 roku”?
10. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego MSZ postanowiło wspierać tę szkołę i dlaczego wybór padł na szkołę
prywatną, a nie publiczną? Na jakich kierunkach w Łomży będą studiować absolwenci polskich szkół średnich na Litwie?
11. Jakie działania planuje podjąć MSZ, by zrealizować priorytety przedstawione przez Pana Ministra
30 maja 2012 r. na trzynastym posiedzeniu Senatu VIII kadencji w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
mieszkającymi poza granicami kraju? Jakie nowe inicjatywy będą preferowane?
Andżelika Możdżanowska

