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W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich analizowana jest problematyka 

dotycząca weryfikacji znajomości języka polskiego, zwyczajów, tradycji i kultury 

polskiej, a także sposobów przeprowadzania sprawdzianu w tym zakresie przez 

konsulów w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie Karty Polaka. Jak

stanowi art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1280 ze zm., dalej: ustawa o Karcie Polaka), oceny znajomości języka polskiego 

dokonuje konsul podczas rozmowy z wnioskodawcą. Alternatywnie, jeśli wniosek 

składany jest za pośrednictwem organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 15 ust.

1 ustawy o Karcie Polaka, oceny tej na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o Karcie Polaka 

dokonuje upoważniony pracownik podczas rozmowy z wnioskodawcą.

Zaniepokoił mnie jednak fakt, że nie istnieją w tym zakresie żadne 

szczegółowe procedury weryfikowania znajomości języka polskiego, jak też 

zwyczajów, tradycji i kultury polskiej. Z powołanych powyżej przepisów wynika 

jedynie, iż odbywa się to w formie rozmowy przeprowadzanej przez konsula lub 

upoważnionego pracownika organizacji pozarządowej. Tym samym obowiązujące w tej 

materii prawo nie określa żadnych kryteriów oceny stosowanej przez konsula lub
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pracownika organizacji pozarządowej, ani w żaden sposób nie przybliża sposobu 

przeprowadzania rozmowy -  będącej de facto formą sprawdzianu, gdyż między innymi 

od jej wyniku uzależnione jest wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu Karty 

Polaka.

Brak jednolitych procedur dotyczących weryfikacji znajomości kultury 

polskiej, w tym znajomości języka polskiego budzi, w mojej ocenie, poważne 

wątpliwości, które powinny spotkać się z uwagą ustawodawcy. Zauważyć bowiem 

trzeba, że wprowadzenie przejrzystej procedury weryfikacji znajomości kultury 

polskiej, w tym znajomości języka polskiego pozwoliłoby uniknąć uznaniowości czy 

też arbitralności przy sprawdzaniu tych umiejętności oraz zapewniłoby jednolite 

standardy dla wszystkich osób ubiegających się o Kartę Polaka, zgodnie z 

wymaganiami art. 2 Konstytucji RP. Jak stwierdził w wyroku z dnia 13 marca 2007 r. 

(sygn. akt K 8/07) Trybunał Konstytucyjny, jeżeli dany przepis nakłada na jednostki 

określone obowiązki, to przesłanki powinny być określone w sposób wykluczający 

niejednoznaczność.

Znajomość kryteriów oceny, czy też wiedza na temat wymaganego poziomu 

znajomości języka byłyby zaś pomocne w przygotowaniach do rozmowy oraz 

uzyskaniu pozytywnego wyniku. Ponadto powierzenie organizacjom pozarządowym 

przyjmowania i przekazywania wniosków o wydanie Karty Polaka konsulowi oraz 

weryfikowanie przez nie znajomości języka polskiego, bez wyraźnie określonych 

procedur i narzędzi kontroli, stwarzać może ryzyko nadużyć.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze 

zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w tej 

sprawie, jak też poinformowanie mnie, czy planowana jest we wskazanym powyżej zakresie 

inicjatywa dokonania zmian w ustawie o Karcie Polaka.


