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W odpowiedzi na pismo dotyczące przeprowadzonej przez NIK kontroli P/17/098 

Przyznawanie Karty ^ohka osobom zamieszkałym za wschodnig granicą RP, wyrażające troskę 

o osoby ubiegające się o Kartę Polaka, chciałbym zapewnić, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

priorytetowo traktuje działania związane ze wspieraniem Polonii i Polaków za granicą, w tym 

również zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Zdefiniowane 

przez NIK wyzwania dla polskich urzędów konsularnych związane z wydawaniem Kart Polaka za 

wschodnią granicą RP są punktem odniesienia wszystkich podejmowanych przez Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych działań na rzecz usprawnienia procesu przyznawania i wydawania Kart 

Polaka. W wystąpieniu pokontrolnym kontrolerzy NIK ocenili. Iż w MSZ podjęto skuteczne 

działania mające na celu stworzenie warunków prawno-organizacyjnych na rzecz sprawnego 

przebiegu procesu przyznawania Karty Polaka przez podległe placówki dyplomatyczno-

konsularne. Wskazano pa podjęcie działań służących wzmocnieniu zaplecza kadrowego placówek, 

zapewnieniu szkoleń i ijonsultacji oraz realizacji działań nadzorczo-kontrolnych. 

Ministerstwo Sprflw Zagranicznych na bieżąco monitoruje sytuację kadrową placówek oraz 

dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiednio przygotowanej I stosownie 

przeszkolonej kadry korjsularnej, realizującej zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka. 
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Należy podkreślić, że działając w warunkach ograniczonych możliwości budżetowych resort 

nieustannie poszukuje rozwiązań, które w sytuacji zwiększonej liczby wniosków o Kartę Polaka, 

pozwalają zapobiegać ograniczaniu dostępności do urzędów konsularnych osobom 

zainteresowanym otrzymaniem dokumentu. Do placówek najbardziej obciążonych zadaniami 

związanymi z realizacją ustawy o Karcie Polaka resort kieruje czasowe wsparcie kadrowe. 

W wyniku analizy bieżących obciążeń urzędów konsularnych na Ukrainie związanych z 

wprowadzeniem ruchu bezwizowego dokonano wewnętrznych przesunięć kadrowych i wsparto 

piony realizujące zadania z obszaru Karty Polaka. W przypadku placówek na Białorusi 

wzmocnienie kadrowe nie jest możliwe ze względu na brak zgody władz tego kraju. Rozwiązaniem 

szczególnie trudnej sytuacji m.in. w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie jest realizacja od 

listopada 2017 r. zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka przez Podlaski Urząd Wojewódzki. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia 

wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie 

ważności Karty Polaka, obywatele Białorusi oraz osoby posiadające status bezpaństwowca w tym 

kraju mogą składać wnioski o przyznanie Karty Polaka do Wojewody Podlaskiego. 

W celu zwiększenia dostępności osób uprawnionych do Karty Polaka organizowane są 

dyżury umożliwiające złożenie wniosku o przyznanie dokumentu poza siedzibami urzędów 

konsularnych. Część dyżurów odbywa się regularnie, inne organizowane są w zależności od 

zgłaszanego przez organizacje polonijne zapotrzebowania. Ze względów bezpieczeństwa niektóre 

placówki na Ukrainie zmuszone były zawiesić prowadzenie dyżurów. Obecnie konsulaty znów 

przyjmują wnioski poza urzędami, a dużą aktywność w tym względzie wykazują urzędy konsularne 

we Lwowie, Winnicy, Astanie i Ałmaty. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych dużą wagę przykłada do merytorycznego 
przygotowania konsulów realizujących zadania dotyczące Karty Polaka. Zagadnienia związane z 
Kartą Polaka są nieodłącznym elementem szkoleń przedwyjazdowych. Kandydaci na urzędników 
konsularnych w krajach byłego ZSRR odbywają dodatkowe rozszerzone szkolenie. Tematyka tych 
szkoleń uwzględnia wszystkie aspekty pracy związanej z realizacją ustawy o Karcie Polaka (kwestie 
formalne, ryzyko korupcyjne, kwestie organizacyjne, badanie autentyczności dokumentów). 
Ponadto dla wszystkich wyjeżdżających konsulów organizowane są praktyczne zajęcia z zakresu 
obsługi rejestru przyznanych i unieważnionych Kart Polaka. Dodatkowo osoby wyjeżdżające na 
placówki odbywają indywidualne konsultacje w Wydziale Karty Polaka i Repatriacji Departamentu 
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Znajomość zagadnień z zakresu Karty Polaka jest 
weryfikowana w trakcie egzaminów pisemnych i ustnych, których pozytywny wynik jest 
warunkiem koniecznym do dopuszczenia do wykonywania funkcji konsula. Z myślą o dobrym 
przygotowaniu konsulów do realizacji zadań polonijnych zostało przygotowane i wydane przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Vademecum konsula polonijnego". 

I Ministerstwo podejmuje również działania na rzecz stworzenia odpowiednich warunków 
technicznych dla realizacji procesu wydawania Kart Polaka. System komputerowy Wiza-Konsul 
zintegrowany został z Centralnym Rejestrem Kart Polaka, co umożliwiło generowanie decyzji 
z automatycznie pobranymi danymi. W ten sposób ograniczono liczbę czynności, które musi 
wykonać konsul po przyjęciu wniosku, a tym samym zwiększono wydajność pracy. Wydział Karty 
Polaka i Repatriacji niezwłocznie reaguje na zgłaszane przez placówki problemy dotyczące 



funkcjonowania rejestru. W Ministerstwie trwają obecnie prace przygotowawcze do 

modernizacji syster^nów Wiza-Konsul i CRKP (Centralny Rejestr Przyznanych i Unieważnionych Kart 

Polaka). 

Uwzględniając powyższe pragnę zapewnić, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mając na 

względzie dobro naszych Rodaków poza granicami kraju, będzie kontynuowało kompleksowe 

działania usprawniające system obsługi osób wnioskujących o przyznanie tego wyjątkowego dla 

Polaków ze Wschodu dokumentu, jakim jest Karta Polaka. 

Z poważaniem, 



Rzeczpospolita Polska 
Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych 

DWPPG.2660.49.2018/2-

l | | 0 0 0 0 0 2 l | 3 e 7 6 1 

al-J.Ch.Szucha 23 
00-580 Warszawa 

wwwmsz.goypi 

BIURO RZECZNIKA 
PRAl^BYmTELSKJCH 

WPt. 2018 -f|. 2 9 

ZAŁ. NR 

Pan Stanisław Trociuk 
Zastępca Dyrektora 

Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich 
Al.Solidarności 77 

00-090 Warszawa 
Polska 


