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Szanowna Pani Minister, 

Zgodnie z art. 36 Konstytucji RP, podczas pobytu za granicą obywatel polski 

ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem masowa migracja 

obywateli polskich do niektórych państw spowodowała zachwianie proporcji między 

zakładaną wydolnością placówek konsularnych a potrzebami polskich migrantów. 

Z ogromnym niepokojem przyjmuję skargi obywateli polskich przebywających m.in. 

w Irlandii i Wielkiej Brytanii dotyczące utrudnionego dostępu do opieki konsularnej 

z powodu zbyt małej liczby polskich placówek dyplomatycznych. W swojej 

dotychczasowej działalności wielokrotnie zwracałem uwagę na postulowaną przez 

obywateli potrzebę utworzenia nowych konsulatów oraz wzmocnienia obsady kadrowej 

już istniejących placówek dyplomatycznych tak, aby zapewnić sprawną obsługę 

interesantów możliwie blisko ich miejsca zamieszkania. 

Problem ten wydaje się być szczególnie aktualny w obliczu zbliżających się 

wyborów do Sejmu i Senatu RP. Z napływających do Rzecznika Praw Obywatelskich 

sygnałów wynika, że udział w wyborach zaplanowanych na 21 października 2007 r. 

deklaruje znaczna liczba obywateli przebywających w Irlandii i Wielkiej Brytanii. 

Tymczasem, z rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. 

w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za 
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granicą w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz. U z 2005 r. Nr 157, poz. 1324) wynika, że 

w Wielkiej Brytanii utworzono tylko trzy obwody głosowania (dwa w Londynie i jeden 

w Edynburgu), a w Irlandii jeden obwód głosowania (wyłącznie w Dublinie). Jak 

wynika ze skarg obywateli polskich przebywających na terenie Wielkiej Brytanii 

i Irlandii, kierowanych do Rzecznika, umiejscowienie obwodów głosowania z dala od 

ich miejsca zamieszkania stanowi poważne utrudnienie i niejednokrotnie stać może na 

przeszkodzie realizacji konstytucyjnego prawa do udziału w głosowaniu. 

W związku z powyższym, szczególnie istotne wydaje się przeanalizowanie 

praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji wyborów w obwodach głosowania 

utworzonych za granicą tak, aby zapewnić odpowiednie standardy i warunki do oddania 

głosu przez obywateli polskich przebywających poza granicami kraju (chodzi tu przede 

wszystkim o uniknięcie długiego i uciążliwego oczekiwania na możliwość oddania 

głosu). Na przyszłość, celowe wydaje się także, rozważenie ustanowienia większej 

ilości obwodów głosowania, zwłaszcza w tych krajach, do których migracja obywateli 

polskich znacząco wzrosła w ostatnich latach. 

Mając powyższe na uwadze, pragnę poddać pod rozwagę Pani Minister, 

podjęcie wszelkich możliwych środków zmierzających do ułatwienia obywatelom 

polskim przebywającym za granicą oddania głosu w zbliżających się wyborach. Będę 

także zobowiązany za poinformowanie mnie o podjętych w tym celu działaniach. 

Łączę wyrazy szacunku 
/-/ Janusz Kochanowski 


