Porządek obrad
LXX posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 17 czerwca 2020 r.,
Warszawa1
godz. 09.00 – 09.10
1. Wręczenie powołań dla nowych członków Komisji Wspólnej (10 min.)
godz. 09.10 – 09.20
2. Zatwierdzenie protokołu z LXIX posiedzenia Komisji Wspólnej (10 min.)
godz. 09.20 – 09.35
3. Założenia polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym
 wystąpienie Pana Błażeja Pobożego, Podsekretarza Stanu w MSWiA (15 min.)
godz. 09.35 – 10.40
4. Najważniejsze zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych
 wystąpienie Pana Grzegorza Kuprianowicza, Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej
(15 min.)
 dyskusja nad punktami 3 i 4 porządku obrad (50 min.)
godz. 10.40 – 11.40
5. Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym
w warunkach pandemii
 wystąpienie Pana Grzegorza Kuprianowicza, Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej
(10 min.)
 wystąpienie przedstawiciela DWRoMNiE (10 min.)
 dyskusja (40 min.)
godz. 11.40 – 12.10
6. Informacja o stanie prac nad modyfikacją systemu oświaty mniejszościowej oraz strategiami
oświaty poszczególnych mniejszości
 wystąpienie przedstawiciela MEN (10 min.)
 dyskusja (20 min.)
godz. 12.10 – 12.40
7. Deklaracja w sprawie oświaty mniejszości narodowych w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice
Litewskiej
 wystąpienie przedstawiciela MEN (10 min.)
 dyskusja (20 min.)
godz. 12.40 – 13.10
8. Założenia Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
 wystąpienie przedstawiciela MSWiA (10 min.)
 dyskusja (20 min.)
godz. 13.10 – 13.45
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Posiedzenie Komisji Wspólnej planowane jest w Siedzibie Kancelarii Sejmu RP. W przypadku braku możliwości
zorganizowania posiedzenia Komisji przy ul. ul. Wiejskiej 4/6/8 obrady zostaną przeprowadzone przy ul. Domaniewska 36/38
(siedziba Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA), sala nr 517. Szczegółowe
informacje, co do miejsca, zostaną przekazane 5 dni przez posiedzeniem Komisji.

9. VII raport dot. sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w RP
(tzw. raport ustawowy, art. 31 ust 3 ustawy o mniejszościach)
 wystąpienie przedstawiciela MSWiA (10 min.)
 dyskusja (25 min.)
godz. 13.45 – 14.15
10. Stan przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego 2021
 wystąpienie przedstawiciela GUS (10 min.)
 dyskusja (20 min.)
godz. 14.15 – 14.45
11. Sprawy bieżące

