
Z wielkim zadowoleniem przyjąłem decyzję Pana Ministra o otwarciu Konsulatu 

RP w Reykjaviku na terenie Republiki Islandii. Wiadomość ta tym bardziej mnie cieszy, 

gdyż w przeszłości wielokrotnie występowałem w obronie praw Polaków pracujących 

poza granicą kraju, w tym także tych pracujących na terenie Islandii. Już w sierpniu 2006 r. 

zwracałem uwagę na konieczność utworzenia takiej placówki (pismo RPO - 528495 z dnia 

16 sierpnia 2006 r. oraz 23 listopada 2006). Z danych przedstawionych ówcześnie przez 

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo wynikało, że na terenie 

Islandii żyje i pracuje około 8 tysięcy Polaków (z danych pojawiających się w prasie od 12 

do 15 tys.), co pozwalało przypuszczać, iż liczba Polaków pracujących w tym 

skandynawskim kraju będzie stale wzrastała w związku z otwarciem dnia 1 maja 2006 r. 

islandzkiego rynku pracy dla obywateli nowych państw Unii Europejskiej, a także w 

związku z tym, że polscy pracownicy są wyjątkowo cenieni przez miejscowych 

pracodawców za swój profesjonalizm i doświadczenie zawodowe, które pozwala im podjąć 

pracę w tych niezmiernie ciężkich (dla Polaka) warunkach klimatycznych. 

Otwarcie stałej placówki dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej na terenie 

Republiki Islandii z pewnością spowoduje większe poczucie bezpieczeństwa naszych 

obywateli przebywających na terenie tego kraju i przekonanie, iż państwo polskie dba oraz 

troszczy się o ich interesy. W moim przekonaniu sytuacja, w której obywatel Polski 
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przebywający poza granicą Polski pozostaje pozbawiony - zagwarantowanej art. 36 

Konstytucji RP - opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej jest niedopuszczalna i wymaga 

natychmiastowej interwencji. 

Decyzja o otwarciu Konsulatu RP w Reykjaviku może być z pewnością 

odczytywana jako pozytywny sygnał ze strony władz polskich. Zauważyć jednak muszę, 

iż potrzeby i oczekiwania naszych rodaków przebywających za granicą są znacznie 

większe. I tak,np. Polacy mieszkający we Frankfurcie nad Menem w Republice Federalnej 

Niemiec zwrócili się do mnie z prośbą o wsparcie w otwarciu polskiej placówki 

dyplomatycznej w tym mieście. Wskazują oni, iż liczba obywateli polskich 

zamieszkujących we Frankfurcie nad Menem wynosi około 6000. Bez wątpienia potrzebują 

oni pomocy i opieki konsularnej, tym bardziej, iż istniejący do tej pory Konsulat RP w 

Lipsku ma zostać zamknięty z dniem 31 grudnia 2008 r. 

Mój niepokój budzą także alarmujące wiadomości nadchodzące z Wielkiej Brytanii, 

gdzie istniejące polskie konsulaty nie radzą sobie z obsługą przebywających na Wyspach 

setek tysięcy emigrantów. Przed placówkami ustawiają się długie kolejki, a urzędnicy nie 

odbierają telefonów. W konsekwencji emigranci nie mogą miesiącami załatwić 

podstawowych formalności, takich jak odtworzenie dokumentów czy uzyskanie porady 

prawnej. 

Składając jeszcze raz gratulacje Panu Ministrowi z powodu otwarcia Konsulatu RP 

w Reykjaviku, pozwolę sobie wyrazić nadzieję, iż nie będzie to jedyna decyzja władz 

polskich w sprawie zapewnienia opieki konsularnej naszym rodakom zamieszkującym 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Mając powyższe na uwadze, działając na 

podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra 

z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie o dalszych planach Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych związanych z zapewnieniem opieki konsularnej jak największej liczbie 

Polaków przebywających zagranicą. 


