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Centralny Rejestr 
Kart Polaka 

(CRKP)

Centralny rejestr przyznanych i unieważnionych Kart Polaka oraz Kart Polaka, 
które utraciły ważność z mocy prawa.

Claris Depesza dyplomatyczna wysyłana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych

DWPPG Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.

Organizacje 
polskie  

lub polonijne

Organizacje polskie lub polonijne uprawnione do wystawiania zaświadczeń 
potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka 
i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej – ujęte w wykazie takich 
organizacji opublikowanym w obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych 
z dnia 22 sierpnia 2016 r. – M.P. poz. 890.

Osoby 
zamieszkałe 

za wschodnią 
granicą RP

Wyłącznie osoby posiadające w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka 
obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, 
Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, 
Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji 
Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki 
Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca.

Posiadacz  
Karty Polaka

Osoba, której przyznano Kartę Polaka na podstawie przepisów ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o Karcie Polaka – Dz. U. z 2018 r. poz. 1272.

Rada Rada do Spraw Polaków na Wschodzie.

System  
Wiza-Konsul

System informatyczny służący, m.in. do rejestrowania i przechowywania danych 
w sprawach wizowych.

Urzędy 
konsularne 

za wschodnią 
granicą RP  

(na Wschodzie)

Urzędy konsularne położone w krajach: Republika Armenii, Republika 
Azerbejdżańska, Republika Białoruś, Republika Estońska, Gruzja, Republika 
Kazachstanu, Republika Kirgiska, Republika Litewska, Republika Łotewska, 
Republika Mołdowy, Federacja Rosyjska, Republika Tadżykistanu, Turkmenistan, 
Ukraina, Republika Uzbekistanu, tj. w państwach wymienionych w art. 2 ust. 2 
ustawy o Karcie Polaka.

Ustawa  
o Karcie Polaka 

lub ustawa

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272).
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Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy prawidłowo 
przyznawano Karty Polaka 
osobom zamieszkałym za 
wschodnią granicą RP?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1. Czy stworzono 

warunki do 
prawidłowej realizacji 
zadań związanych 
z przyznawaniem Karty 
Polaka?

2. Czy postępowania 
w sprawie 
przyznawania Karty 
Polaka prowadzone 
były rzetelnie i zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami?

3. Czy prawidłowo 
i rzetelnie prowadzone 
były rejestry wniosków, 
decyzji oraz centralny 
rejestr przyznanych 
i unieważnionych Kart 
Polaka?

Jednostki 
kontrolowane
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, 

Rada do Spraw Polaków  
na Wschodzie, 

Ambasada RP w Astanie, 
cztery Konsulaty 
Generalne RP – Grodno, 
Lwów, Łuck, Winnica

Okres objęty kontrolą
Lata: 2015–2017

Uchwaleniu ustawy o Karcie Polaka przyświecały dwa główne cele:

1.  udzielanie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich 
związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym,

2.  wzmocnienie więzi łączących Polaków na Wschodzie z Macierzą i wspar-
cie ich starań o zachowanie języka polskiego oraz kultywowanie tradycji 
narodowej.

Realizacja tych celów miała stanowić dla osób posiadających polskie korze-
nie rodzaj zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Z treści postulatów kierowanych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
przez organizacje polonijne oraz do NIK przez środowiska kresowe a także 
doniesień medialnych wynika, że osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe 
za wschodnią granicą Polski napotykały na olbrzymie trudności związane 
z uzyskaniem Karty Polaka. Jednocześnie też w doniesieniach tych wska-
zywano na przypadki przyznawania Karty osobom, które nie były w sta-
nie wykazać polskiego pochodzenia. Podawano informacje, że (zwłaszcza 
na Ukrainie) istnieje proceder uzyskiwania Karty Polaka – przez osoby nie-
posiadające polskich korzeni – na podstawie sfałszowanych dokumentów 
lub nieprawdziwej opinii o działalności w polskiej organizacji kulturalnej. 
Ofertą sprzedaży takich dokumentów (łatwych do znalezienia w Internecie) 
trudnią się zorganizowane grupy przestępcze. Powyższe sytuacje zdecydo-
wały o podjęciu z własnej inicjatywy NIK kontroli P/17/098.
W 2015 r. do konsulatów RP na Wschodzie wpłynęły 24 062 wnioski 
o przyznanie Karty Polaka. W ogólnej liczbie 76 817 wniosków, złożonych 
w latach 2015–2017 w polskich placówkach konsularnych na Wschodzie, 
najwyższy udział miały wnioski złożone w Republice Białorusi oraz Ukra-
inie, które stanowiły odpowiednio: 50,6% i 43,3% ogółu wniosków.

Kontrola umożliwiła ocenę funkcjonowania systemu przyznawania Karty 
Polaka w odpowiednich organach w zakresie prawidłowości przyznawa-
nia tego dokumentu osobom zamieszkałym za granicą wschodnią RP. Naj-
większym wyzwaniem związanym z wydawaniem Kart Polaka za wschod-
nią granicą RP dla polskich urzędów konsularnych jest sposób i skuteczność 
weryfikacji prawdziwości przedstawianych dokumentów, tj. zaświadczeń 
o polskim pochodzeniu lub realnej działalności na rzecz polskiej kultury. 
Specjalnej uwagi wymaga sam proces weryfikacji przedstawionych dowo-
dów, ze szczególnym uwzględnieniem prawdziwości przedstawianych 
zaświadczeń i rzeczywistego podejścia wnioskodawcy do kwestii przyna-
leżności do Narodu Polskiego.
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 Wprowadzone przez Ministra Spraw Zagranicznych rozwiązania na rzecz 
usprawnienia procedur dotyczących przyznawania Karty Polaka nie we wszyst-
kich placówkach dyplomatyczno-konsularnych przyniosły oczekiwane skutki.

Urzędy konsularne napotkały w latach 2015–2017 na poważne trudności 
organizacyjne w związku z obsługą rosnącej liczby wniosków o wydanie Karty 
Polaka. W szczególności niewystarczająca była obsada kadrowa, brak szkoleń 
i profesjonalnego sprzętu do wykrywania sfałszowanych dokumentów, a także 
brak środków na sfinansowanie nowych etatów. W wyniku takiej organizacji 
w niektórych placówkach efektywność realizacji zadań związanych z przy-
znawaniem Karty Polaka, mierzona relacją liczby przyjętych spraw w roku 
w stosunku do roku poprzedniego, uległa zdecydowanemu zmniejszeniu1. 
Czas oczekiwania potencjalnych wnioskodawców na rozmowę z konsulem był 
bardzo zróżnicowany w latach 2015–2017, w skrajnym przypadku wynosił 
aż 380 dni2.
Dyżury konsularne organizowano sporadycznie lub nie organizowano ich 
wcale. Takie sytuacje powodowały, że w niektórych przypadkach urząd kon-
sularny stawał się praktycznie niedostępny, a uzyskanie Karty Polaka wręcz 
niemożliwe.

W skontrolowanych placówkach konsularnych wystąpiły przypadki nietermi-
nowego załatwiania spraw związanych z uzyskaniem Karty Polaka, w szcze-
gólności dotyczące decyzji odmownych oraz błędów proceduralnych. Takie 
działanie nie tylko stanowiło naruszenie przepisów Prawa konsularnego, ale 
także obniżało autorytet polskiej służby zagranicznej w opinii wnioskodawców.

Stosowana od 1 stycznia 2017 r. wersja 2.0 systemu CRKP do obsługi osób 
ubiegających się o Kartę Polaka była niedopracowana, przez co generowała 
błędy przy drukowaniu blankietów tych Kart. W części przypadków jednak 
także sami urzędnicy konsularni, w sposób nierzetelny wypełniali obowiązki 
związane z obsługą systemu CRKP przy wprowadzaniu danych. Wskutek zanie-
dbań związanych z nienadaniem przez administratora systemu CRKP – którym 
od stycznia 2017 r. był Minister Spraw Zagranicznych – stosownych upoważ-
nień niezbędnych w procedurze przyznawania Karty Polaka, umożliwiono 
przez pewien czas pracownikom dostęp do tego systemu bez odpowiednich 
uprawnień.

Pomimo wskazanych wyżej trudności, a także występujących nieprawidłowości 
w organizacji urzędów konsularnych sposób prowadzenia rejestrów wniosków 
i decyzji wydanych przez konsulów oraz centralnego rejestru przyznanych 
i unieważnionych Kart Polaka zapewniał bezpieczeństwo zgromadzonych 
w nich danych oraz bezpieczeństwo ich przesyłania i udostępniania.

1  W skrajnym przypadku nawet o 50%.

2  Średni czas oczekiwania wynosił 120 dni, najkrótszy był we Lwowie (14 dni) a najdłuższy w Grodnie 

(380 dni).

Nieprzygotowanie 
urzędów konsularnych 

do wykonywania 
zadań związanych 

z przyznawaniem Karty 
Polaka
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Polskie urzędy konsularne na Wschodzie w latach 2015–2017 nie posia-
dały jednolitego, wspartego narzędziami informatycznymi systemu orga-
nizacyjnego, umożliwiającego skrócenie czasu oczekiwania osób ubie-
gających się o Kartę Polaka na rozmowę z konsulem. Każda z placówek, 
na podstawie własnych możliwości i uwarunkowań organizacyjno-kadro-
wych, tworzyła odrębne koncepcje, według których umawiano wniosko-
dawców na wizyty. [str. 14–16]
W latach 2015–2017 (do 23 listopada) polskie urzędy konsularne 
na Wschodzie odnotowały wzrost liczby składanych wniosków o przyzna-
nie Karty Polaka oraz liczby wydanych decyzji w tych sprawach.

Infografika nr 1 
Dynamika liczby wniosków i decyzji w sprawach o przyznanie Karty Polaka w latach 
2015–2017 (do 23 listopada)

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Wobec wzrostu liczby składanych wniosków o przyznanie Karty Polaka3, 
podejmowane działania na rzecz skrócenia czasu oczekiwania nie wszę-
dzie były skuteczne. Czas oczekiwania na rozmowę z konsulem w latach  
2015–2017 był zróżnicowany i wynosił średnio 120 dni4, przy czym najkrót-
szy był w Konsulacie we Lwowie (14 dni w 2017 r.), a najdłuższy w Konsula-
cie w Grodnie, w którym w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydłużył 
się ze 149 do 380 dni5. Sytuacja ta była w sprzeczności z zapewnieniem wła-
ściwego przebiegu realizacji ustawy o Karcie Polaka, w zakresie tworzenia 
wizerunku urzędów konsularnych, jako kluczowych i efektywnych instytucji 
– partnerów polskich środowisk polonijnych.  [str. 14–15, 26–27]

3  24 062 złożonych wniosków w 2015 r., 27 412 w 2016 r. i 25 343 w 2017 r.

4  Na podstawie danych z placówek prowadzących rejestry oczekujących w latach 2015–2017 
(Konsulaty Generalne RP w Grodnie, Lwowie, Łucku).

5  Na taki stan wpływ miała także negatywna postawa władz Białorusi odnośnie powiększenia 
obsady krajowej polskich placówek dyplomatycznych oraz organizacji dyżurów konsularnych.

Brak spójnego systemu 
informatycznego do 
obsługi wnioskodawców

Długi czas oczekiwania  
na rozmowę z konsulem  
w sprawach Karty Polaka
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W skontrolowanych przez NIK placówkach występował niedobór kadry 
oraz duża rotacja urzędników konsularnych, którzy niejednokrotnie kie-
rowani byli do urzędów w trybie tzw. pomocy doraźnej. Rażącym przykła-
dem był Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie, gdzie angażowano 
do zadań związanych z przyznawaniem Karty Polaka osoby z personelu 
pomocniczego, nieposiadające obywatelstwa polskiego. W Wydziale tym 
przez prawie dwa lata (z przerwami) pracował tylko jeden konsul (kie-
rownik Wydziału), który oprócz zadań związanych z Kartą Polaka miał 
do wypełnienia również inne obowiązki konsularne.  [str. 14–15, 25–26]

W trzech spośród pięciu skontrolowanych urzędów konsularnych zaprze-
stano lub w ogóle nie organizowano dyżurów konsularnych6. Liczba orga-
nizowanych dyżurów konsularnych przez placówki pozostałych dwóch 
urzędów konsularnych, które prowadziły tę formę spotkań z osobami 
ubiegającymi się o Kartę Polaka była niewspółmiernie niska w stosunku 
do potrzeb postulowanych przez organizacje polonijne. W jednej z tych pla-
cówek7 dyżury takie organizowano raz na 2–3 miesiące. Należy zwrócić 
uwagę, że brak takich dyżurów w miejscach zamieszkania wnioskodawców 
w sposób istotny ograniczał ich możliwości na kontakt z konsulem, zwłasz-
cza że odległość od polonijnych środowisk do siedziby konsulatu w nie-
których ze skontrolowanych urzędów wynosiła nawet 700 km. W sytuacji 
kiedy osoba ubiegająca się o Kartę Polaka zmuszona była odbyć podróż 
do odległego konsulatu wiązało się to z dużymi dla niej wydatkami nie tylko 
na koszty podróży ale także noclegu. [str. 28–30]

We wszystkich skontrolowanych placówkach konsularnych wystąpiły przy-
padki błędów formalnych, popełnianych przez konsulów podczas wyda-
wania decyzji o przyznaniu Karty Polaka. W szczególności w treści 100% 
wydanych decyzji o przyznaniu Karty Polaka nie wskazywano okresu, 
na jaki przyznano Kartę lub przedłużono jej ważność, a także nie przywoły-
wano przepisu art. 17 ustawy o Karcie Polaka, będącego podstawą prawną 
okresu, na jaki wydano Kartę. Średnio w 37% zbadanych decyzji przywo-
łano niewłaściwą lub niepełną podstawę prawną8. Ponadto średnio 27% 
decyzji nie zawierało pouczenia o prawie odwołania się do Rady do Spraw 
Polaków na Wschodzie9. Sytuacja ta wskazuje, że urzędnicy konsularni nie 
znali obowiązujących przepisów prawa dotyczących przyznawania Karty 
Polaka bądź nierzetelnie realizowali obowiązki, nie przywiązując należytej 
uwagi do treści wydawanych decyzji. [str. 33–34]

W czterech urzędach konsularnych – Astana, Grodno, Łuck, Winnica  
– stwierdzono, że 20% badanych decyzji zostało wydanych z naruszeniem 
wymogów proceduralnych określonych ustawą o Karcie Polaka. Najpoważ-
niejsze nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły w Wydziale Konsularnym 
Ambasady RP w Astanie, w którym w trzech przypadkach wnioskodawcy 

6  Konsulaty Generalne RP w Grodnie, Lwowie, Łucku.

7  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie.

8  Np. w Konsulacie Generalnym RP w Łucku aż w 62 spośród 110 zbadanych decyzji (56%) 
przywołano niepełną lub niewłaściwą podstawę prawną.

9  Np. w przypadku Konsulatu Generalnego RP w Grodnie dotyczyło to aż 52 spośród 124 zbadanych 
decyzji (42%).

Niedostateczna 
organizacja i brak kadr

Zbyt mała liczba 
dyżurów konsularnych  

w sprawach Karty Polaka

Błędy formalne  
w decyzjach konsulów

Błędy proceduralne
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uzyskali Kartę Polaka, mimo braku dokumentów niezbędnych do jej wyda-
nia. Pracownicy tej placówki zagubili niekompletne dokumenty wniosko-
dawcy, a przy powtórnym rozpatrzeniu wniosku wydali Kartę bez dokumen-
tów niezbędnych do jej przyznania. Ta sama placówka wystąpiła do Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego o konsultacje (biorąc pod uwagę względy 
obronności bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego państwa oraz 
ewentualne działania wnioskodawcy, obecne lub przeszłe, na szkodę intere-
sów RP), w odniesieniu do dwuletniego wnioskodawcy. Sytuacje te wskazują, 
że w niektórych sprawach konsulowie prowadzili postępowania niedbale 
i niezgodnie z procedurą. Stan ten potwierdza także niewłaściwy nadzór nad 
urzędnikami konsularnymi odnośnie zgodnego z procedurą podejmowania 
decyzji o przyznawaniu Karty Polaka. [str. 35–38]

Działania MSZ nie zapewniły w sposób skuteczny uzyskania i pogłębia-
nia wiedzy z zakresu Karty Polaka osobom zaangażowanym w proces jej 
przyznawania na placówkach zagranicznych. W 2015 r. i do jesieni 2016 r. 
szkolenia konsularne organizowane dla urzędników, mających wyjechać 
do pracy w konsulatach, nie przewidywały wyodrębnionego bloku tema-
tycznego związanego z Kartą Polaka, a przeszkolenie w tym zakresie miało 
formę indywidualnych konsultacji. Dopiero od jesieni 2016 r. zagadnie-
nia dotyczące Karty Polaka, jako osobny moduł tematyczny, uwzględnione 
zostały w przedwyjazdowych szkoleniach konsularnych. W trzech urzędach 
konsularnych10 (spośród pięciu objętych kontrolą) nie przeprowadzono 
szkoleń pracowników wykonujących zadania związane z Kartą Polaka, 
odnośnie rozpoznawania fałszerstw dokumentów, oceny autentyczności 
zabezpieczeń, metod działania przestępców oraz sposobów wykrywania 
podrobionych i przerobionych dokumentów. Ponadto MSZ nie przekazało 
placówkom zagranicznym zamówionego przez siebie i opracowanego przez 
specjalistę zewnętrznego materiału szkoleniowego „Wytyczne dla konsu-
lów w zakresie sprawdzania znajomości języka polskiego oraz znajomości 
i kultywowania polskich tradycji i zwyczajów w związku z realizacją Ustawy 
o Karcie Polaka”. Wobec stwierdzonych w urzędach konsularnych trudno-
ści z interpretacją i właściwym stosowaniem poszczególnych unormowań 
prawnych, określonych w ustawie o Karcie Polaka, powyższe zaniechania 
MSZ nie tylko nie sprzyjały podniesieniu niezbędnych kompetencji urzęd-
ników konsularnych, ale również ograniczały sprawność działania urzędów 
w zakresie przyznawania Karty Polaka. [str. 16–17]

Urzędy konsularne, mimo zaleceń MSZ, nie zostały wyposażone w odpo-
wiednie urządzenia, które w sposób profesjonalny pozwoliłyby wykrywać 
podrobione lub przerobione dokumenty załączane do wniosków o przy-
znanie Karty Polaka przez osoby występujące o ten dokument. Posiadane 
przez placówki urządzenia były bezużyteczne, bowiem nie dawały możli-
wości wykrycia fałszerstw starych dokumentów, przedstawianych w pro-
cesie wnioskowania o Kartę. Kontrola wykazała, że problem ten był bardzo 
poważny, konsulowie z objętych kontrolą urzędów konsularnych na Wscho-
dzie, za wyjątkiem placówki w Astanie, stwierdzili w latach 2015–2017 
łącznie 151 przypadków prób wyłudzania Karty Polaka za pomocą podro-
bionych i przerobionych dokumentów. [str. 17, 29–30]

10   Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie, Konsulaty Generalne RP w Grodnie, Winnicy.

Brak szkoleń  
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Urzędnicy konsularni11 wbrew ciążącym na nich, określonym prawem obo-
wiązkom12, do czerwca 2017 r. nie informowali organów ścigania o stwier-
dzonych, w trakcie procedury przyznawania Karty Polaka, sfałszowa-
nych dokumentach. Stwierdzono, że w latach 2015–2017 w 151 sprawach 
wnioskodawcy przedłożyli podrobione lub przerobione dokumenty w celu 
wyłudzenia Karty, o czym aż w 134 przypadkach (89%) nie zawiadomiono 
polskich organów ścigania. Zaniechanie to nie tylko nie sprzyjało zabezpie-
czeniu przed wyłudzaniem Karty Polaka, ale również obniżało autorytet 
polskich placówek konsularnych. Cudzoziemcy przedkładający konsulom 
sfałszowane dokumenty mieli świadomość bezkarności, w związku z bra-
kiem reakcji polskiej służby zagranicznej.  [str. 41–42]

Urzędnicy konsularni w części zbadanych spraw przy rozpatrywaniu wnio-
sków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu Karty Polaka, przekraczali 
terminy wydania decyzji od 32 do 283 dni13. Średnio aż 49% zbadanych 
decyzji odmownych i 2,5% decyzji o przyznaniu Karty Polaka załatwiono 
z przekroczeniem obowiązujących terminów. Z reguły (w 100% spraw) 
nie informowano osób ubiegających się o Kartę Polaka o okolicznościach 
powodujących konieczność przedłużenia terminu i wyznaczeniu nowej daty 
załatwienia sprawy. Nieuzasadniona przewlekłość w wydawaniu decyzji 
o przyznaniu lub odmowie przyznania Karty Polaka, nie dość, że stanowiła 
naruszenie art. 58 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne14, 
to także nie budowała wśród osób oczekujących na podjęcie decyzji przez 
konsula przeświadczenia, że urząd działał w sposób profesjonalny i rzetel-
nie traktował wnioskodawców.  [str. 39–41]

W kontroli Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Astanie stwierdzono, 
że w pięciu spośród 11 analizowanych przypadków, Konsul uwzględnił 
w procedurze przyznawania Karty Polaka zaświadczenia wydane przez 
organizacje polonijne, których treść nie potwierdzała realnego zaangażowa-
nia wnioskodawcy na rzecz języka i kultury polskiej. Konsulowie z Astany 
i Winnicy informowali MSZ o przypadkach świadczących o istnieniu w nie-
których organizacjach polonijnych możliwości zakupu takiego zaświadcze-
nia za określoną kwotę. Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP 
w Astanie rekomendowała Ministrowi Spraw Zagranicznych do wykazu15 
organizacji posiadających prawo wydawania ww. zaświadczeń, organiza-
cję polonijną, która nie wystąpiła o rejestrację na terenie kraju, w którym 
działa. [str. 35–37]

Konsulat Generalny RP w Winnicy, który otrzymał od rektora Państwo-
wej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu informacje, że 
sześciu studentów, posiadaczy Karty Polaka zachowywało się w sposób 

11  Konsulaty Generalne RP w Grodnie, Lwowie, Łucku, Winnicy.

12  Art. 304 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego zwanego dalej KPK 
– Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, ze zm.

13  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie, Konsulaty Generalne RP w Grodnie, Łucku, Winnicy

14  Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, ze zm.

15  Obwieszczenie MSZ z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji polskich 
lub polonijnych uprawnionych do wydawania zaświadczeń potwierdzających aktywne 
zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości 
narodowej (M.P. poz. 890).
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uwłaczający Rzeczpospolitej Polskiej, przez 19 miesięcy zwlekał z decyzją 
o unieważnieniu Karty Polaka dla tych osób. W tym czasie dwóch, z sześciu 
posiadaczy tego dokumentu zdążyło otrzymać zezwolenie na pobyt stały 
na terenie Polski. Podjęte działania konsulatu zmierzające do unieważnie-
nia Karty Polaka pozostałym czterem osobom okazały się nieskuteczne, 
ponieważ z powodu błędów proceduralnych popełnionych przez kon-
sula decyzje zostały uchylone przez Radę. Ta bulwersująca sprawa miała 
wydźwięk zarówno w mediach ogólnopolskich jak i lokalnych. [str. 42–43]

We wszystkich skontrolowanych placówkach zagranicznych stwierdzono 
łącznie 36 przypadków okresowego (trwającego od czterech do 13 mie-
sięcy) braku upoważnień pracowników do dostępu do systemu CRKP, 
w zakresie dotyczącym przyznawania Karty Polaka, nadanych przez wła-
ściwego administratora tego systemu, którym od 1 stycznia 2017 r. był 
Minister Spraw Zagranicznych. Mimo zmiany przepisów urzędnicy dzia-
łali na podstawie nieaktualnych upoważnień wydanych przez poprzedniego 
administratora, którym do końca 2016 r. była Rada. Zaniedbania w tym 
zakresie popełnione przez MSZ, które nie przygotowało w porę rozwią-
zań organizacyjno-informatycznych, ale także przez konsulów, którzy nie 
wystąpili bezzwłocznie o nadanie upoważnień, umożliwiały dostęp do sys-
temu CRKP osobom nieupoważnionym, co stanowiło naruszenie wymogów 
art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych16. Kierownik Wydziału Konsu-
larnego Ambasady RP w Astanie przez okres dwóch lat nie posiadała upo-
ważnienia do przetwarzania danych w systemie Wiza-Konsul i przez jeden 
rok do przetwarzania danych w CRKP. [str. 44–45]

We wszystkich objętych kontrolą urzędach konsularnych wystąpiły nie-
prawidłowości związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem CRKP. Wpro-
wadzona przez Ministra Spraw Zagranicznych i użytkowana od 1 stycznia 
2017 r. wersja 2.0 systemu CRKP była niedopracowana i poprzez to gene-
rowała błędy. W latach 2016–2017 naprawiono szereg zidentyfikowa-
nych błędów oraz wprowadzono modyfikacje w ramach funkcjonalności 
związanych z Kartą Polaka w systemie Wiza-Konsul. Urzędnicy Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP w Astanie nierzetelnie wypełniali swoje obo-
wiązki związane z wprowadzaniem danych do tego systemu lub w ogóle nie 
wprowadzali danych17. W jednej z placówek18 do września 2016 r. nie pro-
wadzono konsularnego rejestru złożonych wniosków o przyznanie Karty 
Polaka, decyzji wydanych w tych sprawach oraz przyznanych i unieważnio-
nych Kart Polaka, wymaganego w formie elektronicznej. [str. 22–23, 45–47]

W dwóch, spośród pięciu skontrolowanych placówek zagranicznych19, 
w sposób istotny zmniejszyła się efektywność pracy odnośnie obsługi 
spraw związanych z przyznawaniem Karty Polaka. W jednym przypadku20 

16   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.

17   Spośród 55 zbadanych spraw w 36 przypadkach nie odnotowali daty wydania Karty, w jednej 
sprawie – nie zarejestrowali wydanej decyzji odmownej, a w 55 – zarejestrowane daty przyjęcia 
wniosków były późniejsze od dat decyzji o przyznaniu Karty wydanych po rozpatrzeniu tych 
wniosków (nawet o 67 dni).

18   Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie.

19   Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie i Konsulat Generalny RP w Winnicy.

20   Konsulat Generalny RP w Winnicy.
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liczba przyjętych i rozpatrzonych wniosków o przyznanie Karty Polaka 
w 2017 r. zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego aż o 50%, 
mimo dużego zainteresowania uzyskaniem Karty Polaka ze strony osób 
chętnych. Przyczynami takiego stanu rzeczy były nie tylko problemy 
kadrowe, ale także nie w pełni wydajna organizacja pracy. W niepełnym 
stopniu wykorzystywano możliwości systemu Wiza-Konsul. Wprowadze-
nie do niego odpowiednich wzorów formularzy decyzji o unieważnieniu 
i przedłużeniu Karty Polaka, umożliwiłoby ich generowanie i wydruk bez-
pośrednio w systemie. Powyższy brak powodował, że konsulowie musieli 
tego rodzaju decyzje przygotowywać „ręcznie”.  [str. 32–33]
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1.  Podjęcie działań zapewniających adekwatną do skali potrzeb obsadę 
personelu urzędników konsularnych do wykonywania funkcji w zakresie 
realizacji ustawy o Karcie Polaka oraz doposażenie placówek w sprzęt 
ułatwiający badanie dokumentów pod kątem wykrywania i eliminacji 
fałszerstw.

2.  Zwiększenie nadzoru nad przebiegiem rozpatrywania wniosków o przy-
znanie Karty Polaka oraz specjalistycznych szkoleń urzędników konsu-
larnych.

3.  Wprowadzenie niezbędnych usprawnień w systemach Wiza-Konsul 
i CRKP w celu bardziej efektywnego wykorzystania możliwości tech-
nicznych tych systemów.

4.  Podjęcie działań zmierzających do dostosowania treści wzoru wnio-
sku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, w zakre-
sie obowiązku podawania informacji o obywatelstwie przodków wnio-
skodawców ubiegających się o przedłużenie ważności Karty, stosownie 
do wymogów art. 13 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka.

5.  Przeprowadzenie pogłębionej analizy procederu fałszowania dokumen-
tów przez osoby ubiegające się o przyznanie Karty Polaka, umożliwiają-
cej ocenę rzeczywistej skali problemu oraz podjęcie właściwych działań 
minimalizujących związane z tym ryzyko.

1.  Informowanie krajowych organów ścigania, w tym prokuratury, o ujaw-
nionych przypadkach fałszerstw dokumentów przedstawianych w pro-
cedurze uzyskiwania Karty Polaka.

2.  Wskazywanie w treści decyzji o przyznaniu lub przedłużeniu ważności 
Karty Polaka art. 17 ustawy o Karcie Polaka, będącego podstawą prawną 
okresu, na jaki jest ona wydawana oraz okresu ważności Karty.

3.  Podjęcie działań w celu zwiększenia liczby dyżurów konsularnych, zwią-
zanych z przyznawaniem Karty Polaka.

4.  Podjęcie niezbędnych działań zmierzających do skrócenia czasu ocze-
kiwania na spotkanie z konsulem w związku z przyznawaniem Karty 
Polaka.

5.  Przestrzeganie obowiązujących przepisów w trakcie rozpatrywania 
wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu Karty Polaka.

Minister Spraw 
Zagranicznych

Konsulowie Generalni RP
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5.1. Realizacja zadań przez Ministra Spraw Zagranicznych 
w zakresie tworzenia sprawnego i prawidłowego systemu 
przyznawania Karty Polaka dla osób mieszkających 
za wschodnią granicą RP

W latach 2015–2017 (do 23 listopada) polskie urzędy konsularne 
na Wschodzie odnotowały stały wzrost liczby składanych wniosków 
o przyznanie Karty Polaka oraz liczby wydanych decyzji w tych sprawach. 
W 2015 r. przyjęto 24,1 tys.  wniosków, w 2016 r. – 27,4 tys., a w 2017 r. 
– 25,3 tys. W tych latach wydano odpowiednio: 20,1 tys., 21,6 tys. oraz 
24,8 tys.  decyzji w sprawach o przyznanie Karty Polaka.

Najwięcej wniosków w latach 2015–2017 zostało złożonych w Republice 
Białorusi oraz na Ukrainie – odpowiednio 38 859 oraz 33 290. Stanowiło 
to odpowiednio 50,6% oraz 43,3% wszystkich wniosków o przyznanie 
Karty Polaka złożonych w polskich urzędach konsularnych na Wschodzie.

Infografika nr 2 
Liczba wniosków o przyznanie Karty Polaka w latach 2015–2017

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie Karty Polaka oraz podejmowa-
niem decyzji w tych sprawach zajmowały się podległe MSZ urzędy konsu-
larne. W MSZ za realizowanie zadań związanych z Kartą Polaka do listo-
pada 2015 r. odpowiadał Departament Konsularny, a od grudnia 2015 r. 
– DWPPG. Mimo rosnącej skali wniosków liczba urzędników konsularnych, 
jak i personelu pomocniczego, w okresie objętym kontrolą nie uległa zna-
czącym zmianom21.

21  Liczba etatów urzędników konsularnych na Wschodzie wzrastała corocznie średnio o jeden 
etat, a personelu pomocniczego zaangażowanego w zadania związane z Kartą Polaka (tj. poza 
urzędnikami konsularnymi) – średnio o dwa etaty w ciągu roku

Rosnąca liczba wniosków 
i decyzji w sprawach 

Karty Polaka

Braki w obsadzie 
kadrowej podległych 

placówek odnośnie 
Karty Polaka
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W opinii NIK polska służba konsularna na Wschodzie nie była w pełni 
przygotowana pod względem kadrowym do sprawnego wykonywania 
zadań związanych z przyznawaniem Karty Polaka. Kierownicy placó-
wek za wschodnią granicą RP w sprawozdaniach oraz podczas spotkań 
informowali MSZ o trudnościach kadrowych i wynikającej, ze zwiększo-
nego zainteresowania uzyskaniem Karty Polaka, konieczności wsparcia 
kadrowego. Przykładowo Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady 
RP w Astanie w piśmie z dnia 15 września 2016 r., skierowanym do MSZ, 
stwierdziła m.in.: „W obecnej sytuacji kadrowej nie będziemy w stanie 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polonii w sprawach repatriacyjnych i Kart 
Polaka, konieczne będzie zwiększenie etatowe22”. Bezpośrednim wyni-
kiem tego stanu rzeczy było występowanie zjawisk negatywnych takich 
jak: długi czas oczekiwania na wizytę u konsula i złożenie wniosku o przy-
znanie Karty Polaka (trwający w skrajnym przypadku nawet 380 dni) 
oraz nieterminowe załatwianie spraw (nawet 283 dni, licząc od dnia zło-
żenia wniosku w sprawie). Bardzo realne jest, że sytuacja w tym zakre-
sie może ulec pogorszeniu, gdyż liczba składanych wniosków prawdopo-
dobnie zwiększy się, w związku z upływem terminu ważności pierwszych 
Kart Polaka, wydanych w latach 2008–200923.

W ramach prowadzonych w 2016 r. prac nad budżetem na 2017 r., Mini-
ster Spraw Zagranicznych występował do Ministra Finansów o zwiększenie 
budżetu w części 45 – Sprawy zagraniczne o 4288 tys. zł, w celu sfinanso-
wania nowych etatów w placówkach zagranicznych w związku z realizacją 
zadań, wynikających z ustawy o Karcie Polaka. W 2016 r. Minister Spraw 
Zagranicznych wystąpił także do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem 
o wsparcie inicjatywy wzmocnienia obsady etatowej urzędów konsularnych 
(łącznie 69 etatów ds. konsularnych, obejmujących również etaty do spraw 
Karty Polaka). Do czasu zakończenia niniejszej kontroli, tj. do stycznia 
2018 r., MSZ nie uzyskało decyzji o wyasygnowaniu środków, niezbędnych 
do utworzenia wnioskowanych etatów. Przy braku środków na sfinanso-
wanie nowych etatów, MSZ w latach 2016–2017 czasowo oddelegowywał 
personel pomocniczy do części placówek zagranicznych, w celu wsparcia 
ich działań w zakresie obsługi spraw związanych z Kartą Polaka.

MSZ podejmowało różne działania mające na celu skrócenie czasu ocze-
kiwania wnioskodawców na spotkanie z konsulem w sprawie przyznania 
Karty Polaka. Aby skrócić terminy oczekiwania dostosowywano sposoby 
zapisów na spotkanie z konsulem do warunków miejscowych (np.: wyko-
rzystywano platformę e-konsulat, dokonywano zapisów poprzez e-mail 
lub infolinię telefoniczną), czasowo oddelegowano personel pomocni-
czy, a także zintegrowano system CRKP z systemem Wiza-Konsul, w celu 
usprawnienia procesu rejestracji danych, dotyczących rozpatrywania wnio-
sków o Kartę Polaka. Mimo tych działań nie we wszystkich urzędach konsu-
larnych na Wschodzie nastąpiło znaczące skrócenie tego czasu. Spośród pię-
ciu poddanych kontroli placówek dyplomatyczno-konsularnych, w dwóch 

22  W badanym okresie, z małymi przerwami, w Ambasadzie RP w Astanie w ciągu dwóch lat 
sprawami dotyczącymi Karty Polaka oraz wizowymi zajmował się tylko jeden konsul.

23  W tych latach tylko w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie wydano kolejno 2,7 tys. i 5 tys.  Kart 
Polaka.
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z konsulem



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

16

przypadkach sytuacja pod tym względem nie tylko nie uległa poprawie, 
ale nawet się pogorszyła. W Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, mimo 
podejmowania działań zaradczych, czas oczekiwania na wizytę w konsu-
lacie, połączoną ze złożeniem wniosku, w okresie od stycznia do listopada 
2017 r. wydłużył się ze 149 do 380 dni24.

Infografika nr 3 
Sposoby rejestracji osób oczekujących na rozmowę z konsulem w sprawach Karty Polaka

Źródło: Dane z kontroli NIK.

W 2014 r. opracowano i przekazano do placówek materiały szkoleniowe 
dotyczące Karty Polaka, jednakże ze względu na różne uwarunkowania, nie 
stanowiły one bezwzględnie obowiązujących wytycznych. W 2015 r. i do 
jesieni 2016 r. szkolenia konsularne nie przewidywały specjalnego bloku 
tematycznego dotyczącego Karty Polaka, zaś przeszkolenie w tym zakresie 
miało formę indywidualnych konsultacji dla osób obejmujących stanowiska 
konsularne. Dopiero w lipcu 2016 r. Dyrektor DWPPG wskazał na potrzebę 
stworzenia odrębnego cyklu szkoleń w powyższym zakresie25. Jesienią 
2016 r. tematyka Karty Polaka została uwzględniona w zakresie prowa-
dzonych szkoleń konsularnych w formie odrębnego bloku.

NIK zwraca uwagę, że pomimo opracowania w okresie objętym kontrolą 
przez MSZ materiałów szkoleniowych, nadal występują wątpliwości i pro-
blemy dotyczące badania znajomości języka polskiego, co potwierdzają, 
m.in. wyniki audytu MSZ pt. „Karta Polaka oraz informacje uzyskiwane 
przez MSZ podczas korespondencji i narad z konsulami”.

24  W związku z nieobsadzeniem etatu w Wydziale Współpracy z Polakami na Białorusi – do zadań 
związanych z przyznawaniem Karty Polaka skierowano doraźnie od 1 grudnia 2016 r. osobę 
z Wydziału Ruchu Osobowego Konsulatu, a od 9 marca 2017 r. MSZ udzieliło wsparcia obsługi 
poczty elektronicznej i prowadzenia list osób zapisanych na wizytę w Konsulacie. Wpływ 
na braki kadrowe miał także sprzeciw władz białoruskich odnośnie powiększania obsady 
krajowej w tym Konsulacie.

25  E-mail Zastępcy Dyrektora DWPPG z 5 lipca 2016 r. skierowany do Dyrektora Generalnego Służby 
Zagranicznej.
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W IV kwartale 2015 r., na zlecenie MSZ zostały opracowane przez zewnętrz-
nego specjalistę w dziedzinie polonistyki i metodyki nauczania języka 
polskiego materiały szkoleniowe, dotyczące problematyki badania zna-
jomości języka polskiego oraz znajomości i kultywowania polskich trady-
cji – „Wytyczne dla konsulów w zakresie sprawdzania znajomości języka 
polskiego oraz znajomości i kultywowania polskich tradycji i zwycza-
jów w związku z realizacją Ustawy o Karcie Polaka26”. W materiale tym 
zawarto wytyczne w zakresie oceny sprawności językowych wnioskodawcy. 
NIK ustaliła, że materiał ten nie został przekazany do wykorzystania kon-
sulom. W ocenie NIK przygotowane przez specjalistę zewnętrznego mate-
riały powinny zostać przekazane do wykorzystania konsulom, ponieważ 
zawierały szereg przydatnych elementów, m.in. formularz notatki z roz-
mowy z osobą wnioskującą o przyznanie Karty Polaka, zawierający tabelę 
oceny sprawności językowych wnioskodawcy.

W ramach obowiązującego w MSZ systemu zarządzania ryzykiem w latach 
2015–2017 nie zostały zidentyfikowane odrębne zagrożenia i ryzyka, doty-
czące procesu przyznawania Karty Polaka, jednak ta problematyka została 
ujęta w ryzykach dotyczących, m.in. fałszowania lub podrabiania doku-
mentacji, składanej w placówkach zagranicznych. Pomimo iż MSZ samo 
zidentyfikowało takie zagrożenia, w kontroli ustalono, że urzędy konsu-
larne na Wschodzie nie były dodatkowo wyposażone w urządzenia ułatwia-
jące badanie dokumentów pod kątem wykrywania fałszerstw i eliminowa-
nia sfałszowanych dokumentów w procesie ubiegania się o Kartę Polaka. 
Część z nich dysponowała zakupionymi w 2004 r. zestawami do badania 
autentyczności dokumentów, a pozostałe nie sygnalizowały potrzeb w tym 
zakresie, uznając sprzęt tego rodzaju za nieprzydatny przy weryfikacji sta-
rych dokumentów przedkładanych w sprawach o przyznanie Karty Polaka. 
Stąd też nie były podejmowane przez MSZ działania monitorujące celowość 
zakupu i wyposażenia placówek w tego typu sprzęt. W MSZ nie były prowa-
dzone statystyki w zakresie stwierdzonych przypadków fałszerstw doku-
mentów przez osoby ubiegające się o przyznanie Karty Polaka. Nie były 
także gromadzone szczegółowe informacje w zakresie tego, czy w sytuacji 
wątpliwości, co do autentyczności lub wiarygodności dokumentów, każ-
dorazowo były podejmowane ze strony urzędników konsularnych działa-
nia w celu ich wyjaśnienia lub wydawano decyzje odmowne. NIK ustaliła, 
że MSZ posiadało wiedzę o pojawiających się fałszerstwach dokumentów, 
przedkładanych przez wnioskodawców występujących o Kartę Polaka. 
Braki w wyposażeniu placówek zagranicznych na Wschodzie w urządze-
nia ułatwiające wykrywanie fałszerstw dokumentów stoją w sprzeczno-
ści z treścią zaleceń27, które MSZ skierował do urzędów konsularnych 
na Wschodzie, dotyczących przyznawania Karty Polaka: „(…) należy dokła-
dać wszelkich starań, by zwiększyć wykrywalność ew. fałszerstw, w tym 
zabiegać o wyposażenie placówki w sprzęt ułatwiający badanie dokumen-
tów, szkolenia pracowników”.

26  Na podstawie umowy UZC/0023/12/2015.

27  Zalecenia przekazane e-mailem z dnia 3 lutego 2017 r.

MSZ nie wyposażało 
placówek na Wschodzie 
w sprzęt ułatwiający 
wykrywanie fałszerstw 
dokumentów



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

18

Zdjęcie nr 1 
Analiza dokumentów przez konsula w trakcie dyżuru konsularnego

Źródło: Materiały własne NIK.

W ocenie NIK, ze względu na brak statystyki MSZ w zakresie stwierdzonych 
przypadków fałszowania dokumentów przez osoby ubiegające się o przy-
znanie Karty Polaka oraz sygnalizowane przez placówki zagraniczne pro-
blemy w tym zakresie, celowym jest przeprowadzenie pogłębionej analizy 
tego procederu. Badanie takie pozwoliłoby na ocenę rzeczywistej skali pro-
blemu oraz umożliwiłoby podjęcie ewentualnych działań w celu minimali-
zowania ryzyka związanego z tym poważnym problemem.

W okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2017 r. MSZ nie formułowało 
zaleceń dla placówek zagranicznych, dotyczących konieczności informowa-
nia właściwych organów krajowych o ujawnionych przypadkach fałszerstw 
dokumentów przez osoby ubiegające się o przyznanie Karty Polaka. Zalece-
nia w tym zakresie zostały sformułowane przez DWPPG dopiero w czerwcu 
2017 r.28

Minister Spraw Zagranicznych w latach 2015–2017 wywiązał się z obo-
wiązku wydania aktów wykonawczych do ustawy o Karcie Polaka.

Na podstawie dyspozycji zawartej w art. 22 ustawy o Karcie Polaka, Mini-
ster Spraw Zagranicznych, rozporządzeniem z dnia 26 sierpnia 2016 r.29 

28  Claris DWPPG 307/2017 z 24 czerwca 2017 r.

29  Dz. U. poz. 1382.
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określił wzór wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty 
Polaka oraz wzór Karty Polaka. Z treści powyższego wzoru wniosku wynika, 
m.in. że w polu „D” – „Dane przodków osoby ubiegającej się o przyzna-
nie Karty Polaka”, w przypadku wniosków o przedłużenie ważności Karty 
Polaka, wydanie duplikatu oraz o zmianę danych, nie ma obowiązku poda-
wania w poz. 23 – „obywatelstwo”, danych dotyczących obywatelstwa posia-
danego przez przodków wnioskodawcy. Jednocześnie przepis art. 13 ust. 1 
pkt 7 ustawy o Karcie Polaka wymaga, aby wniosek o przyznanie Karty 
Polaka lub przedłużenie jej ważności zawierał informacje o obywatelstwie 
i narodowości rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli ich dane zostały 
wskazane przez osobę ubiegającą się o przyznanie Karty Polaka. Dyspozy-
cja art. 22 wskazuje, że opracowując wzór wniosku o przyznanie lub prze-
dłużenie ważności Karty Polaka, Minister Spraw Zagranicznych winien 
uwzględnić dane, które muszą być zawarte we wniosku oraz dane i infor-
macje, jakie powinny być zawarte w Karcie Polaka, a także brać pod uwagę, 
że zapisu imienia i nazwiska w Karcie Polaka dokonuje się zgodnie z doku-
mentem tożsamości wnioskodawcy, chyba że we wniosku wnioskodawca 
oświadczy, że chce aby te dane były zapisane również w języku polskim.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, treść dyspozycji art. 22 ustawy o Kar-
cie Polaka nie daje Ministrowi Spraw Zagranicznych możliwości zwolnie-
nia, wnioskujących o przedłużenie ważności Karty, z obowiązku podawania 
w treści wniosku informacji dotyczących obywatelstwa przodków wnio-
skodawcy, ponieważ dane, jakie przewiduje wzorzec muszą odzwierciedlać 
dane, które są wymagane dla tego wniosku przez art. 13 ust. 1 ustawy. Jed-
nocześnie, biorąc pod uwagę, że liczba wniosków o przedłużenie ważno-
ści Karty wykazuje tendencję rosnącą, a trend ten nie zmieni się w najbliż-
szych latach, dla uproszczenia procedury wydawania przez konsulów Kart 
Polaka w związku z potrzebą przedłużenia terminów ich ważności, wskaza-
nym byłoby uproszczenie treści wniosku, np. poprzez rezygnację z podawa-
nia obywatelstwa i narodowości przodków. Aby taka zmiana była możliwa 
koniecznym jest, w ocenie NIK, wprowadzenie adekwatnych zmian w treści 
art. 13 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka, zwalniających wnioskodawców z poda-
wania tych danych, przy ubieganiu się o przedłużenie ważności Karty. Jedno-
cześnie NIK zauważa, że nie było przeszkód, aby Minister zwolnił z podawa-
nia tych danych, w przypadkach ubiegania się o duplikat lub zmianę danych 
– bowiem wnioski te mogą być załatwiane bez podawania wszystkich danych.

Stwierdzono, że w dniu 22 sierpnia 2016 r., na podstawie art. 13 ust. 4 
ustawy o Karcie Polaka, Minister Spraw Zagranicznych wydał obwieszcze-
nie w sprawie wykazu 34 organizacji polskich lub polonijnych, uprawnio-
nych do wystawiania zaświadczeń, potwierdzających aktywne zaangażowa-
nie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości 
narodowej30. Obwieszczenie to zastąpiło poprzednio obowiązujące 
obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 17 marca 2008 r.31 Wydanie 
obwieszczenia przez Ministra Spraw Zagranicznych, zostało poprzedzone 
analizą wykazu z 2008 r. i konsultacjami z placówkami dyplomatyczno-kon-
sularnymi oraz departamentami merytorycznymi MSZ.

30  M.P. poz. 890.

31  M.P. Nr 25 poz. 249.
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Ustalono, że w maju 2016 r. DWPPG (w związku z przygotowywaniem 
nowego wykazu organizacji uprawnionych do wystawiania zaświadczeń, 
potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka 
i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej) zwrócił się pismem 
do Ambasady RP w Astanie o przesłanie propozycji organizacji polonijnych 
do umieszczenia w przedmiotowym wykazie. W piśmie tym MSZ stwierdził, 
że: „zgłaszane organizacje powinny (…) zapewnić wysoki poziom rzetelności”. 
NIK ustaliła, że zaświadczenia potwierdzające zaangażowanie osób na rzecz 
języka i kultury polskiej wystawiał Związek Polaków w Kazachstanie, w skład 
którego wchodziło 12 niezależnych i mających własną strukturę organizacji 
regionalnych. Ambasador RP w Astanie pismo MSZ przekazał kierownikowi 
Wydziału Konsularnego Ambasady, która w dniu 31 maja 2016 r. udzieliła 
odpowiedzi stwierdzając, m.in. iż: „moim zdaniem, jeśli chodzi o nasz okręg 
konsularny, powinno zostać tak jak jest – tylko prezes ZPK i osoby przez 
niego upoważnione”. NIK ustaliła, że Ambasada RP w Astanie posiadała 
wiedzę, że Związek Polaków Kazachstanu nie jest zarejestrowany zgodnie 
z prawem Republiki Kazachstanu, czyli działa nieformalnie. Jednakże zgod-
nie z rekomendacją Ambasady RP w Kazachstanie Związek Polaków Kazach-
stanu został uwzględniony, jako jedna z 34 organizacji ujętych w obwiesz-
czeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. Kierownik 
Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Astanie w wyjaśnieniach dotyczą-
cych przyczyn rekomendowania organizacji, która działa nieformalnie stwier-
dziła m.in.: „Nie miałam w 2016 r. wystarczającej pewności, że wystawia-
nie zaświadczeń przez prezesów innych stowarzyszeń będzie odbywać się 
w transparentny sposób, niebudzący wątpliwości”.

W lipcu 2014 r. zostało zatwierdzone sprawozdanie z zadania audytowego 
MSZ „Karta Polaka”, w którym m.in. sformułowano zalecenie dotyczące: 
”rozważenia sformalizowania (…) wewnętrznych procedur, określając naj-
istotniejsze etapy procesu (…) występujące bez względu na obszar wyda-
wania Karty Polaka, niedookreślone w przepisach powszechnie obowią-
zujących”. W ramach realizacji tego zalecenia przeprowadzono pisemne 
konsultacje z polskimi przedstawicielstwami konsularnymi, zorganizowano 
spotkania szkoleniowe na Białorusi i Ukrainie oraz opracowano materiały 
szkoleniowe. Wszystkie te czynności i działania nie skutkowały jednakże 
opracowaniem takich procedur.

W latach 2015–2017 MSZ przeprowadziło łącznie 79 kontroli w placów-
kach zagranicznych, w tym 15 kontroli dotyczyło, m.in. tematyki Karty 
Polaka. Podczas ww. kontroli zidentyfikowano trudności i nieprawidłowo-
ści dotyczące m.in.: badania wiarygodności oraz interpretacji dokumen-
tów stwierdzających polskie pochodzenie oraz aktywność wnioskodawcy 
w organizacji polonijnej, prowadzenia rozmowy w celu stwierdzenia stop-
nia znajomości języka polskiego oraz przestrzegania polskich zwyczajów 
i tradycji, niedostatecznego umotywowania decyzji w przypadku wydania 
przez konsulów decyzji o odmowie przyznania Karty Polaka, nadmiernego 
przeciągania terminów rozpatrywania spraw w przypadkach niekomplet-
nych wniosków o wydanie Karty Polaka i trudności z wyegzekwowaniem 
ich skompletowania.
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NIK zwraca uwagę, że zalecenia i wytyczne MSZ dotyczące problematyki 
Karty Polaka (odnoszące się do wielu ważnych kwestii) nie były w okre-
sie objętym kontrolą przekazywane do wszystkich urzędów konsularnych 
na Wschodzie. Np. Claris nr 68/2017 r., w którym zawarto wykładnię prze-
pisów art. 2, 13, 16 i 18 ustawy o Karcie Polaka, został skierowany wyłącz-
nie do urzędów konsularnych na Białorusi32. W ocenie NIK, ze względu 
na zawartą w nim szczegółową wykładnię przepisów ustawy o Karcie 
Polaka, Claris ten powinien zostać wysłany do wszystkich placówek zagra-
nicznych w krajach wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy o Karcie Polaka.

W ocenie NIK MSZ nie wypracowało jednolitej, uwzględniającej uwarunko-
wania miejscowe, praktyki kierowania zaleceń i wytycznych do urzędów 
konsularnych na Wschodzie w celu wyjaśnienia istotnych wątpliwości zwią-
zanych z obszarem Karty Polaka.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o Karcie Polaka, w treści obowiązującej 
od 1 stycznia 2017 r., Minister Spraw Zagranicznych prowadzi CRKP oraz 
rejestr Kart Polaka, które utraciły ważność z mocy prawa33. Dane zareje-
strowane przed tą datą zostały przeniesione z systemu poprzednio prowa-
dzonego przez Centrum Usług Wspólnych Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów (KPRM), do aktualnie funkcjonującej wersji rejestru. CRKP został 
zintegrowany z systemem Wiza-Konsul.

Zagadnienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych CRKP zostały 
ujęte w zatwierdzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych34 dokumen-
tach: Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych i załącznikach do tego 
dokumentu35 oraz w Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi 
służącymi do przetwarzania danych osobowych i powiązanych procedu-
rach36. Dostęp do CRKP był przyznawany37 po udzieleniu przez Dyrektora 
Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ upoważ-
nienia o dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych w rejestrze38 
(w przypadku pracowników zatrudnionych w instytucjach krajowych) lub 

32  Placówki w Grodnie, Mińsku, Brześciu.

33  Na podstawie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 753) od 1 stycznia 2017 r. obowiązek prowadzenia centralnego rejestru 
Kart Polaka oraz Kart Polaka, które utraciły ważność, został nałożony na ministra właściwego 
do spraw zagranicznych.

34  Zarządzenie Nr 10 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad 
ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz 
placówkach zagranicznych (Dz. Urz. MSZ poz. 11).

35  M. in. w zakresie zasad ochrony przetwarzanych danych, zabezpieczenia pomieszczeń, w których 
przetwarzane są dane osobowe, sposobu przepływu danych pomiędzy CRKP a zewnętrznymi 
systemami informatycznymi, procedury nadawania uprawnień i upoważnień dla użytkowników.

36  W zakresie zarządzania uprawnieniami, zarządzania oprogramowaniem, wykonywania kopii 
zapasowych, współpracy z podmiotami zewnętrznymi, procedury zakładania kont i nadawania 
uprawnień, metod i środków uwierzytelniania, tworzenia kopii zapasowych oraz narzędzi do ich 
wykonywania, przechowywania elektronicznych nośników informacji.

37  Za techniczne nadanie uprawnień do systemów odpowiadają wyznaczeni Administratorzy 
systemów.

38  Upoważnienia są wystawiane i rejestrowane przez MSZ w systemie EWUP (Ewidencja 
Upoważnień). Dokumentacja związana z upoważnieniami do przetwarzania danych oraz wglądu 
do CRKP z okresu, gdy prowadzenie CRKP znajdowało się w kompetencji Rady do Spraw Polaków 
na Wschodzie, została zarchiwizowana w DWPPG.
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kierownika placówki zagranicznej39 (w przypadku pracowników danej pla-
cówki). Ustalono, że po dacie zatwierdzenia nowej Polityki Bezpieczeństwa 
Danych Osobowych (24 lutego 2017 r.), kierownicy placówek zagranicznych 
zostali zobowiązani przez MSZ do przeglądu upoważnień i dostosowania 
ich do obowiązujących regulacji wewnętrznych, określonych w ww. Poli-
tyce. Do rejestracji upoważnień została udostępniona placówkom aplikacja 
EWUP. NIK ustaliła, że w niektórych przypadkach jego udostępnienie dla 
placówki nastąpiło dopiero w listopadzie 2017 r.40

Ustalono, że MSZ nie uzupełniło obowiązującej instrukcji nr 10 Dyrektora 
Biura Informatyki i Telekomunikacji MSZ z 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad eksploatacji i zarządzania systemem Wiza-Konsul 
o informacje dotyczące kwestii Karty Polaka i komunikacji z CRKP.

W ocenie NIK działanie to było nierzetelne, biorąc pod uwagę fakt, że obo-
wiązujące w MSZ w 2017 r. regulacje dotyczące przetwarzania i ochrony 
danych w CRKP, w związku z przejęciem przez MSZ od KPRM obsługi reje-
stru i wdrożeniem funkcjonalności dotyczących Karty Polaka w systemie 
Wiza-Konsul, zostały poddane stosownej aktualizacji41. Nie miało ono jed-
nak znaczącego wpływu na skuteczność działań MSZ w zakresie zapewnie-
nia dostępu i bezpieczeństwa CRKP.

Ustalono, że w MSZ wystąpiły problemy związane z prawidłową obsługą 
i funkcjonowaniem systemów Wiza-Konsul i CRKP oraz elektronicznego 
systemu zapisów w portalu e-konsulat. Stwierdzono, że problemy te wyni-
kały z rozbieżności rozwiązań zastosowanych w zarządzanej przez KPRM 
bazie danych CRKP w wersji 1.0 i zarządzanej przez MSZ bazie CRKP w wer-
sji 2.0. Wystąpiły różnice w oprogramowaniu narzędziowym, służącym 
zarządzaniu bazami, w przyjętych w bazach zasadach pisowni, wpływa-
jące na problemy z personalizacją Kart Polaka przez Centrum Personaliza-
cji Danych. Ponadto powyższe problemy były związane z błędami wynika-
jącymi ze współdziałania z instytucjami zewnętrznymi, biorącymi udział 
w opracowywaniu wniosków o Kartę Polaka, np. Centrum Personalizacji 
Danych. Wystąpiły przypadki rozbieżności przesyłanych przez Centrum 
Personalizacji Danych numerów seryjnych blankietów Kart Polaka z wysy-
łanymi do systemu Wiza-Konsul z informacjami o numerach tychże blan-
kietów, błędy techniczne, np. niewyraźnie wydrukowane zdjęcie na blan-
kiecie Karty Polaka.

Wystąpił problem niewłaściwej personalizacji Kart Polaka, wydawanych 
dzieciom w okresie: wrzesień–grudzień 2016 r., polegający na wygenero-
waniu przez system Wiza-Konsul błędnej daty ważności Karty Polaka (zbyt 
długi termin ważności42). MSZ w latach 2016–2017, podejmowało działania 

39  Kierownicy placówek zagranicznych wykonują szczegółowe obowiązki koordynatora zbiorów 
danych osobowych, określone w przepisach o ochronie danych osobowych, na podstawie 
przepisu zawartego w § 20 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego MSZ, stanowiącego załącznik 
do Zarządzenia nr 31 z dnia 30 września 2015 r. (Dz. Urz. MSZ z 2017 r. poz. 31).

40  W Konsulacie Generalnym RP w Winnicy.

41  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych z załącznikami z lutego 2017 r.

42  W ramach kontroli NIK w Konsulacie Generalnym RP w Winnicy ustalono, że ważność części 
kart była dłuższa niż 10 lat (wynosiła od 11 do 19 lat).
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służące poprawie błędnie spersonalizowanych Kart Polaka, o których infor-
mowało placówki za pośrednictwem clarisów43. W przypadkach niepra-
widłowo spersonalizowanych Kart Polaka za pierwszym razem, placówki 
zamawiały nowe, poprawione dokumenty. Jednakże odpowiednio wydłu-
żało to terminy wydania Kart Polaka wnioskodawcom44.

Placówki zagraniczne na Wschodzie informowały MSZ, że system Wiza-
-Konsul i CRKP posiadały szereg niedogodności, tj.: w CRKP wersja 2.0 nie 
funkcjonuje zakładka „Konsultacje”, a tym samym nie można wysłać wnio-
sku o sprawdzenie wnioskodawcy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, w przypadku rejestracji wniosku o wydanie duplikatu Karty Polaka, 
nie funkcjonuje zakładka „Decyzja”. Aby karta została spersonalizowana 
należy dodatkowo wysłać informację o wprowadzonym duplikacie karty 
e-mailem do MSZ, system nie drukuje prawidłowo Kart Polaka, jeśli wnio-
skodawca posiada podwójne nazwisko lub imiona, system Wiza-Konsul nie 
umożliwia wygenerowania prawidłowych danych statystycznych z CRKP, 
np. generuje błędną liczbę zarejestrowanych wniosków, nie uwzględnia 
unieważnionych Kart Polaka, funkcjonujące w systemie zakładki „anu-
luj KP” i „unieważnij KP”, często zawieszają się i są nieaktywne, a próby 
unieważnienia Karty Polaka za pośrednictwem przycisku „unieważnij KP” 
w CRKP są nieskuteczne, bo zakładka jest nieaktywna albo nie zapisuje 
unieważnienia Karty Polaka.

Podnoszonym przez placówki zagraniczne problemem było również nieau-
toryzowane wykorzystywanie przez podmioty zewnętrzne, pośredniczące 
w rejestracji wizyt w sprawie Kart Polaka, elektronicznego systemu zapi-
sów w portalu e-konsulat. Czynności w celu ograniczenia tych działań były 
wprawdzie podejmowane, lecz ich skuteczność była ograniczona45.

W latach 2015–2017, w związku z koniecznością utrzymania systemu CRKP 
i obsługi błędów w jego działaniu, MSZ zawarło umowy dotyczące wspar-
cia wdrożenia tego systemu, jego utrzymania i usług dostosowawczych. 
Zostały określone procedury postępowania w przypadku wystąpienia błę-
dów, a także parametry jakościowe dotyczące świadczenia usług w zakre-
sie napraw. W ramach funkcjonalności związanych z Kartą Polaka w syste-
mie Wiza-Konsul zostało naprawionych szereg zidentyfikowanych błędów 
oraz zostały wprowadzone nowe funkcjonalności i modyfikacje. W listopa-
dzie 2017 r. i styczniu 2018 r., w związku z planowaną modyfikacją syste-
mów Wiza-Konsul i CRKP w zakresie obsługi Karty Polaka, MSZ opracowało 
wymagania w zakresie modyfikacji funkcjonalności obu systemów.

43  Claris nr 354/2016 z 13 grudnia 2016 r., Claris nr 144/2017 z 7 marca 2017 r., Claris nr 207/2017 
z 5 kwietnia 2017 r.

44  W Konsulacie Generalnym RP w Łucku czas od złożenia wniosku do wydania poprawnie 
spersonalizowanych Kart Polaka dla dzieci poniżej ósmego roku życia wynosił od sześciu 
do siedmiu miesięcy.

45  W związku z powyższą problematyką została podpisana umowa na przygotowanie 
zaawansowanych rozwiązań z zakresu ochrony dla portalu e-konsulat, a uruchomienie 
produkcyjne przewidziano pod koniec I kwartału 2018 r.
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5.2. Realizacja zadań przez urzędy konsularne na Wschodzie 
w zakresie prawidłowości działań na rzecz tworzenia 
systemu sprawnego i prawidłowego przyznawania  
Karty Polaka, prowadzenia postępowań w sprawach 
dotyczących przyznawania Kart Polaka, prowadzenia 
rejestrów Kart Polaka

Urzędy konsularne na Wschodzie nie były w latach 2015–2017 w pełni przy-
gotowane pod względem kadrowym do sprawnej realizacji zadań związanych 
z przyznawaniem Karty Polaka46. Liczba decyzji w sprawach Karty Polaka 
wydanych przez poszczególne placówki objęte kontrolą była zróżnicowana 
i wynosiła w: 2015 r. – od 119 (Astana) do 6339 (Grodno), 2016 r. – od 384 
(Astana) do 5278 (Lwów), 2017 r. – od 263 (Astana) do 5730 (Grodno).

Infografika nr 4 
Liczba decyzji wydanych w kontrolowanych placówkach w latach 2015–2017

Źródło: Dane z kontroli NIK.

46  W trzech spośród pięciu urzędów konsularnych, które skontrolowano – Konsulaty Generalne RP 
w Grodnie i w Winnicy oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie, występowały braki 
kadrowe, negatywnie wpływające na sprawność obsługi spraw związanych z przyznawaniem 
Karty Polaka.

Braki kadrowe 
w placówkach 
zagranicznych 

realizujących zadania 
związane z Kartą Polaka
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W trzech47 spośród pięciu skontrolowanych placówek zagranicznych 
stwierdzono, że liczba pracowników zajmujących się Kartą Polaka była 
zbyt mała i zdecydowanie nieadekwatna do potrzeb. Na przykład w jed-
nym przypadku48 w badanym okresie, na jednego urzędnika konsularnego 
przypadało średniorocznie od 1310 do 1585 spraw o przyznanie Karty 
Polaka. Tak znaczne obciążenie wywarło negatywny wpływ na stwierdzony 
w kontroli brak sprawnej obsługi wnioskodawców, a także nie w pełni 
prawidłowe procedowanie przy rozpatrywaniu dokumentacji dotyczącej 
przyznawania Karty Polaka. W kontroli ustalono, że w Wydziale Konsular-
nym Ambasady RP w Astanie, w latach 2015–2017 dwie osoby personelu 
pomocniczego, które nie posiadały obywatelstwa polskiego, wykonywały 
zadania dotyczące Karty Polaka. Praktyka ta była niezgodna z zaleceniami 
MSZ z dnia 19 września 2016 r., otrzymanymi przez Ambasadę, w treści 
których MSZ polecił „aby obsługa procesów związanych z Kartą Polaka 
powierzana była wyłącznie obywatelom polskim! Ma to szczególne zna-
czenie ze względu na wrażliwy charakter zagadnienia”.

Przykłady

W Konsulacie Generalnym RP w Grodnie w latach 2015–2017 zadania zwią-
zane z przyznawaniem Karty Polaka realizowało czterech pracowników 
personelu dyplomatyczno-konsularnego Wydziału Współpracy z Polakami 
na Białorusi (WWPB) i dwóch pracowników personelu pomocniczego, w tym 
jeden skierowany doraźnie z innego wydziału w związku z wolnym etatem 
w WWPB. W okresie tym na jednego członka personelu dyplomatycznego 
przypadało średniorocznie od 1310 do 1585 spraw o przyznanie Karty Polaka. 
Konsul Generalny RP w Grodnie 9-krotnie zwracał się do MSZ i Ambasadora RP 
na Białorusi o zwiększenie liczby stałych etatów w WWPB i pomoc sezonową, 
podkreślając rosnące zainteresowanie Kartą Polaka, przewyższające możliwo-
ści kadrowe Konsulatu, występowanie wolnego etatu w WWPB, dużą liczbę 
wpływających codziennie zgłoszeń w sprawie złożenia wniosku o przyznanie 
Karty Polaka. W odpowiedzi z 16 października 2017 r. Ambasador RP na Bia-
łorusi poinformował, m.in. że „nie będzie już zgód na konsulów ad hoc”.

W Konsulacie Generalnym RP w Winnicy w latach 2015–2017 zadania zwią-
zane z przyznawaniem Karty Polaka, realizowało dwóch urzędników kon-
sularnych Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, Prawnego i Opieki 
Konsularnej, przy czym od lipca do grudnia 2016 r. był jeden wakat na tym 
stanowisku. W tym okresie w ramach delegacji do Konsulatu skierowana była 
krótkoterminowa pomoc konsularna dwóch osób49. Od 1 do 31 stycznia 2015 r. 
oraz od sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania związane z Kartą Polaka 
wykonywało dodatkowo dwóch członków personelu pomocniczego. Okresowo 
do wykonywania tych zadań przydzielane były trzy osoby z Wydziału Ruchu 
Osobowego oraz jedna zajmująca samodzielne stanowisko ds. politycznych. 
Lata 2015–2017 charakteryzowała znaczna rotacja urzędników konsularnych, 
sprawami związanymi z Kartą Polaka zajmowało się sześciu urzędników 
konsularnych (oprócz personelu pomocniczego), którzy pracowali od dwóch 
do 22 miesięcy. Towarzyszyła temu znaczna liczba spraw przypadająca 
na jednego urzędnika konsularnego-średniorocznie od 605 do 1255. Konsul 
Generalny RP w Winnicy zwracał się kilkakrotnie do MSZ o obsadzenie wol-

47   Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie, Konsulat Generalny RP w Grodnie, Winnicy

48   Konsulat Generalny RP w Grodnie

49   Na okres od 1 września do 15 grudnia 2015 r. oraz od 4 listopada do 15 grudnia 2016 r.
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nych wakatów EKK i EKN50, podając, że liczba pracowników konsularnych 
zajmujących się sprawami Karty Polaka była i jest zdecydowanie nieadekwatna 
do potrzeb. Placówka kilkakrotnie zwracała się do MSZ (zarówno drogą 
elektroniczną jak i telefonicznie) o pilne przysłanie wsparcia – z niewielkim 
skutkiem – po dwa etaty EKK i EKN pozostały nieobsadzone a pracownika 
do sezonowej pomocy przysłano dopiero w październiku 2017 r.

Infografika nr 5 
Liczba spraw z zakresu Karty Polaka przypadająca średnio na jednego urzędnika 
konsularnego w placówkach objętych kontrolą w latach 2015–2017

 Źródło: Dane z kontroli NIK.

W ocenie NIK braki kadrowe, duża rotacja pracowników konsularnych zaj-
mujących się przyznawaniem Karty Polaka – w sytuacji rosnącego zain-
teresowania tym dokumentem – miały negatywny wpływ na sprawną 
obsługę wnioskodawców. Niepełna obsada kadrowa nie zapewniała termi-
nowego i rzetelnego prowadzenia postępowań, co jasno wyraziła Kierow-
nik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Astanie, w piśmie do MSZ51: 
„W obecnej sytuacji kadrowej nie będziemy w stanie wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom Polonii w sprawach Kart Polaka”. Należy podkreślić, że oprócz 
spraw z tego zakresu urzędnicy konsularni, którym przypisano te obo-
wiązki, zajmowali się także wieloma innymi zadaniami.

Spośród pięciu skontrolowanych przez NIK urzędów konsularnych 
na Wschodzie w trzech przypadkach52 stwierdzono, że przyjęty sposób 
organizacji pracy oraz system zapisów na rozmowę z konsulem w spra-
wach Karty Polaka spowodowały, że dostępność do konsula osób wniosku-
jących była w dużym stopniu ograniczona, a czasami wręcz niemożliwa. 

50  Etat Krajowy Kierowany i Etat Krajowy Niekierowany.

51  Z dnia 22 sierpnia 2016 r. skierowanym do Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą MSZ.

52  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie, Konsulat Generalny RP w Grodnie, Winnicy.

Ograniczona  
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W dwóch placówkach53 (z pięciu objętych kontrolą) stwierdzono, że efek-
tem nieprzygotowania placówek pod względem organizacyjnym do reali-
zacji zadań związanych z Kartą Polaka było zdecydowane pogorszenie 
w 2017 r. dostępności dla wnioskodawców. W jednej z nich liczba złożonych 
i rozpatrzonych w 2017 r. wniosków zmniejszyła się o 50%54 a w drugiej 
o 27%55, w stosunku do roku poprzedniego, mimo zwiększającej się liczby 
chcących uzyskać ten dokument. 

Infografika nr 6 
Czas oczekiwania na spotkanie z konsulem w poszczególnych placówkach w sprawach 
dotyczących Karty Polaka w latach 2015–2017

Średni czas oczekiwania na rozmowę z konsulem wynosił 120 dni.

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Zdaniem NIK, mimo podejmowanych działań mających na celu usprawnie-
nie sposobu rejestracji osób oczekujących na rozmowę z konsulem i zło-
żenie wniosku o przyznanie Karty Polaka, funkcjonujący w niektórych 
urzędach system był nieskuteczny, ograniczał dostęp potencjalnym wnio-
skodawcom i nie pozwalał na ustalenie liczby osób oraz czasu ich oczekiwa-
nia na rozmowę. W jednej placówce, mimo podejmowanych działań zarad-
czych, czas oczekiwania na wizytę w Konsulacie, połączoną ze złożeniem 
wniosku o przyznanie Karty Polaka, od stycznia do listopada 2017 r. wydłu-
żył się ze 149 do 380 dni. Stwierdzono, że system rejestracji na rozmowę 
z konsulem nie był zabezpieczony, były przypadki, w których limity miejsc 
udostępnianych przez aplikację e-konsulat były „hakowane” i odsprzeda-
wane.

53  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie, Konsulat Generalny RP w Winnicy.

54  Konsulat Generalny RP w Winnicy.

55  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie.
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Przykłady

W Konsulacie Generalnym RP w Winnicy (Okręg Konsularny, w którym 
mieszka największa liczba osób polskiego pochodzenia na Ukrainie) przyjęty 
sposób rejestracji na spotkanie z urzędnikiem konsularnym w sprawie Karty 
Polaka nie pozwalał na określenie średniego czasu oczekiwania na to spotka-
nie. W placówce nie było rejestru osób oczekujących. Od 2017 r. prowadzono 
zapisy telefoniczne w poniedziałki, do wyczerpania limitu miejsc ustalonego 
na kolejny tydzień (w liczbie 20 osób na wtorek i środę – po 10 na każdego kon-
sula), zapisy na stałe dyżury konsularne w Chmielnickim i Żytomierzu, przyj-
mowano w każdy ostatni wtorek miesiąca do wyczerpania limitu 30 miejsc. 
Ponadto placówka umożliwiała rejestrację drogą e-mailową w przypadkach 
szczególnych, np. o przedłużenie Karty Polaka. Aby skrócić czas oczekiwania 
na spotkanie z konsulem, oprócz stałych dyżurów konsularnych, organizowano 
dyżury „ad hoc”, podczas których przyjmowano od 10 do 30 osób. Osoby chcące 
zapisać się na taki dyżur dzwoniły w wyznaczonych dniach, niestety często 
nieskutecznie (średnio dziennie nieodbieranych było kilkadziesiąt telefonów). 
W Konsulacie nie było wydzielonego numeru telefonu, dotyczącego tylko 
Karty Polaka, zatem jeśli dzwoniący przeszedł przez wszystkie etapy wyboru 
docelowego numeru wewnętrznego, a numer ten był zajęty to połączenie ule-
gało rozłączeniu. Poza niezadowoleniem interesantów (połączenia z centralą 
telefoniczną są obciążane rachunkiem), duża liczba połączeń przychodzących 
w poniedziałki powoduje blokadę centrali telefonicznej (przestają działać 
nawet telefony wewnętrzne). Placówka zgłaszała problem do MSZ.

W Konsulacie Generalnym RP w Grodnie zapisy na spotkanie w celu złoże-
nia wniosku o przyznanie Karty Polaka odbywały się pocztą elektroniczną 
i tradycyjną, a osobom powyżej 65. roku życia umożliwiono kontakt telefo-
niczny. Do końca 2016 r. zapisy możliwe były też przez portal internetowy 
e-konsulat, ale zaniechano ich w związku z informacjami o blokowaniu miejsc 
na portalu. Czas oczekiwania na wizytę i złożenie wniosku o przyznanie Karty 
Polaka wydłużył się w 2017 r. ze 149 dni na początku stycznia do 380 dni 
w listopadzie. Na odpowiedź oczekiwało 10 145 e-maili. Konsul Generalny RP 
w Grodnie, w związku z nieobsadzeniem etatu w WWPB, od 1 grudnia 2016 r. 
skierował doraźnie do pomocy osobę z Wydziału Ruchu Osobowego, a 9 marca 
2017 r. poprosił MSZ o wsparcie obsługi poczty elektronicznej i prowadzenia 
list osób zapisanych na wizytę w Konsulacie. Dotychczasowe działania Konsu-
latu na rzecz skrócenia czasu oczekiwania na otrzymanie Karty Polaka okazały 
się nieskuteczne.

W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Astanie jedynym sposobem 
umówienia wizyty w celu złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka i roz-
mowy z konsulem był system e-konsulat. Przy niewielkiej liczbie udostęp-
nianych miejsc (ok. sześciu w tygodniu), dla dużej części chętnych takie 
spotkanie stało się niemożliwe. Sprawność obsługi wnioskodawców uległa 
zdecydowanemu pogorszeniu – w 2016 r. przyjęto 387, a w 2017 r. tylko 
282 wnioski o przyznanie Karty Polaka. Ambasada otrzymywała skargi 
dotyczące trudności lub niemożności umówienia się na spotkanie z konsu-
lem, np. w emailu z dnia 12 grudnia 2017 r. o treści: „Dzisiaj moja siostra 
próbowała się umówić na wizytę dzwoniąc pod numer (…) i dostała odpo-
wiedź, że jedyna opcja to zarejestrowanie wizyty na złożenie dokumentów 
przez system e-konsulat, który ciągle wyświetla brak terminów”. W odpo-
wiedzi na powyższe poinformowano, m.in., że: „(…) chętnych jest bardzo 
dużo, co niestety powoduje, że faktycznie na zapisy trzeba polować”.
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W ocenie NIK powyższe przypadki świadczą, że wobec dużej liczby chętnych 
do uzyskania Karty Polaka, w polskich urzędach konsularnych na Wschodzie 
(wymienionych w przykładach) nie udało się skutecznie poprawić dostęp-
ności do placówek w celu złożenia wniosku i rozmowy z konsulem. Sytuacja 
ta ma związek nie tylko ze zbyt małą w stosunku do potrzeb obsadą kadrową, 
ale także nieodpowiednią organizacją pracy oraz niepełnym wykorzystaniem 
możliwości technicznych. Nie wykorzystywano, m.in., w pełni możliwości sys-
temu Wiza-Konsul. Wprowadzenie do niego odpowiednich wzorów formu-
larzy decyzji o unieważnieniu i przedłużeniu Karty Polaka umożliwiłoby ich 
generowanie i wydruk bezpośrednio w systemie. NIK zauważa, że dostępność 
do konsula w sprawach Karty Polaka może ulec dalszemu pogorszeniu, ponie-
waż liczba składanych wniosków prawdopodobnie powiększy się, w związku 
z upływem terminu ważności Kart Polaka, wydanych w latach 2008–2009.

Problematyka Karty Polaka została ujęta w opracowanym przez MSZ syste-
mie zarządzania ryzykiem, w ryzykach dotyczących, m.in. fałszowania lub 
podrabiania dokumentacji składanych w placówkach zagranicznych. Stwier-
dzono, że dwie placówki56 (spośród pięciu skontrolowanych) nie były wypo-
sażone w żaden sprzęt ułatwiający badanie podrobionych lub przerobio-
nych dokumentów, które mogą być przedstawiane przez wnioskodawców 
w trakcie procedury przyznawania Karty Polaka. Pozostałe trzy placówki 
były wyposażone w sprzęt typu „Prolab”, ułatwiający rozpoznanie sfałszo-
wanych dokumentów. NIK zwraca jednak uwagę, że większość przedstawia-
nych dokumentów w sprawach Karty Polaka liczy po kilkadziesiąt lub więcej 
lat, niejednokrotnie jest w złym stanie fizycznym i nie posiada nowocze-
snych zabezpieczeń, zatem posiadany przez placówki sprzęt jest w zdecydo-
wanym stopniu bezużyteczny. Przy obecnym poziomie techniki drukarskiej 
i powszechnej dostępności wysokiej jakości drukarek, wykrycie fałszerstwa 
takich dokumentów za pomocą posiadanego sprzętu jest praktycznie nie-
możliwe. Ponadto ustalono, że w trzech57 spośród pięciu placówek w latach 
2015–2017 nie przeprowadzano szkoleń pracowników zaangażowanych 
w przyznawanie Karty Polaka w zakresie rozpoznawania fałszerstw doku-
mentów, oceny autentyczności zabezpieczeń, metod działania przestępców 
oraz sposobów wykrywania podrobionych i przerobionych dokumentów.

Przykłady

Konsulat Generalny RP w Winnicy nie był wyposażony w urządzenie umożli-
wiające wykrycie fałszywych dokumentów. W latach 2015–2017 pracownicy, 
którzy wykonywali zadania związane z przyznawaniem Karty Polka nie odby-
wali szkoleń w zakresie rozpoznawania fałszerstw dokumentów oraz sposo-
bów wykrywania podrobionych i przerobionych dokumentów.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie nie był wyposażony w urządzenie 
ułatwiające badanie dokumentów pod kątem ich przerobienia lub podrobienia. 
W latach 2015–2017 pracownicy Wydziału Konsularnego nie odbywali szkoleń 
z rozpoznawania fałszerstw dokumentów, oceny autentyczności zabezpieczeń 
oraz sposobów wykrywania podrobionych i przerobionych dokumentów.

56  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie, Konsulat Generalny RP w Winnicy.

57  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie, Konsulat Generalny RP w Grodnie, Winnicy.
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Powyższe przykłady wskazują, że w praktyce nie stosowano zaleceń MSZ58 
dotyczących przyznawania Karty Polaka, w których jednoznacznie wska-
zano, że „należy dokładać wszelkich starań, by zwiększyć wykrywalność 
ew. fałszerstw, w tym zabiegać o wyposażenie placówki w sprzęt ułatwia-
jący badanie dokumentów, szkolenie pracowników (…)”.

Spośród pięciu skontrolowanych placówek zagranicznych na Wschodzie, 
w 2017 r. w trzech przypadkach w ogóle nie organizowano dyżurów kon-
sularnych w sprawach Karty Polaka59, zaś w dwóch – takie dyżury były 
organizowane. W instrukcji60 dla urzędów konsularnych w sprawie Karty 
Polaka, odnośnie dyżurów konsularnych MSZ stwierdza, że „Praktyka taka, 
zakładająca udogodnienia dla osób polskiego pochodzenia, jest zgodna 
z duchem ustawy o Karcie Polaka”. NIK stwierdziła, że Konsulat Generalny 
we Lwowie w latach 2015–2016 organizował dyżury konsularne w spra-
wach Karty Polaka, po czym w 2017 r zrezygnował z nich. Działaniem tym 
ograniczono dostępność do konsula przy ubieganiu się o Kartę Polaka.

Przykłady

Konsulat Generalny RP we Lwowie w latach 2015–2016 organizował wyjaz-
dowe dyżury konsularne, podczas których przyjmowano wnioski o przyznanie 
Karty Polaka od osób starszych oraz rodziców dzieci nieletnich. W 2015 r. zor-
ganizowano 15 takich dyżurów, w których trakcie przeprowadzono rozmowy 
z 730 osobami i przyjęto 488 wniosków o przyznanie Karty Polaka. Stanowiło 
to 13% ogólnej liczby przyjętych przez Konsulat w 2015 r. wniosków. W 2016 r. 
Konsulat zorganizował 6 dyżurów konsularnych, przeprowadzając w ich trak-
cie rozmowy z 273 osobami i przyjmując 190 wniosków, co stanowiło 4% 
ogółu przyjętych w 2016 r. wniosków o wydanie Karty Polaka. W 2017 r. Kon-
sulat przestał organizować dyżury konsularne dotyczące Karty Polaka. Kierow-
nik Wydziału Karty Polaka Konsulatu Generalnego we Lwowie Wojciech Król 
wyjaśnił m.in., że „W opinii placówki realizowanie wyjazdów w teren z czasem 
zatraciło początkowe uzasadnienie (dzieci i osoby w podeszłym wieku). Zgła-
szający się obecnie na spotkania to w większości osoby w młodym wieku, które 
bez problemu mogą samodzielnie dojechać do Konsulatu”.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie organizował w latach  
2015–2017 dyżury konsularne w sprawie Kart Polaka co 2–3 miesiące. Podczas 
takich dyżurów konsul przyjmował przeciętnie 20–30 wniosków o przyznanie 
Karty Polaka. Dyżury organizowano w największych skupiskach Polonii w pół-
nocnym Kazachstanie, tj. w: Kokszetau, Tajynszy, Jasnej Polanie, Pawłodarze, 
Karagandzie, Temirtau. Dyżury te pozwalały na udogodnienie złożenia wnio-
sków w przypadkach bardzo dużych odległości poszczególnych miejsc zamiesz-
kania Polaków od Astany (nawet 700 km ). Ambasada RP w Astanie otrzymy-
wała informacje o zbyt małej ilości organizowanych (w stosunku do potrzeb) 
dyżurów konsularnych w sprawach Karty Polaka. Przykładowo MSZ61 zwrócił 
uwagę, iż „Ze strony Polaków, którzy mieszkali wiele lat w Kazachstanie poja-
wiła się prośba, by przedstawiciele służb dyplomatycznych jeździli do polskich 
wsi oddalonych od Astany do naszych rodaków, ubiegających się o powrót 
do Polski. Dziś starsze osoby mają trudności w dotarciu do polskich placówek 

58  Zalecenia przekazane e-mailem z dnia 3 lutego 2017 r.

59  Konsulat Generalny RP w Grodnie, Lwowie, Łucku – w przypadku Konsulatu w Grodnie brak 
organizacji dyżurów konsularnych w terenie był wynikiem negatywnego stosunku władz 
Białorusi.

60  Instrukcja dla urzędów konsularnych w sprawie Karty Polaka z dnia 19 września 2016 r.

61  E-mail MSZ z 11 stycznia 2018 r.
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dyplomatycznych. Kłopotliwe jest dla nich korzystanie z rejestracji internetowej.  
Czy jest to możliwe i w jakiej perspektywie czasowej? Taką praktykę stosowali 
m.in. Niemcy”. W odpowiedzi do MSZ kierownik Wydziału Konsularnego Amba-
sady RP w Astanie stwierdziła, m.in. „Konsulowie w WK w Astanie jeżdżą w teren 
na dyżury konsularne. Przeciętnie jest to jeden raz na dwa miesiące, z racji 
obowiązków na miejscu trudno jest nam organizować częściej takie dyżury. (…) 
dyżury mogą być organizowane częściej – oczywiście nie tak często jak życzyłaby 
sobie Polonia gdyż jest to w praktyce niemożliwe”.

W ocenie NIK powyższe przykłady (zwłaszcza dotyczący Kazachstanu) wska-
zują na potrzebę organizowania dyżurów konsularnych w sprawach Karty 
Polaka. Przy występujących trudnościach z umówieniem się na spotkanie 
z konsulem ta forma kontaktu z urzędnikiem konsularnym dla osób star-
szych lub chorych jest pożądanym udogodnieniem. Szczególnie ma to znacze-
nie tam, gdzie odległości od miejsc zamieszkania Polonii do siedziby urzędu 
konsularnego są bardzo duże. NIK zwraca uwagę na niewystarczającą w sto-
sunku do potrzeb ilość organizowanych dyżurów konsularnych związanych 
z przyznawaniem Karty Polaka w Astańskim Okręgu Konsularnym. Tam-
tejsze skupiska polonijne są znacznie oddalone od Astany (nawet 700 km), 
zaś podróż do placówki wiąże się z trudnościami logistycznymi i finanso-
wymi. Wobec powyższego zwiększenie ilości dyżurów konsularnych zwią-
zanych z przyznawaniem Karty Polaka powinno być zadaniem prioryteto-
wym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Astanie.

Zdjęcie nr 2 
Dyżur konsularny w Tajynszy (Kazachstan) w sprawie Karty Polaka

Źródło: Materiały własne NIK.
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Na podobny problem zwracały uwagę organizacje polskie/polonijne dzia-
łające poza wschodnimi granicami Polski, do których Najwyższa Izba Kon-
troli zwróciła się na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 litera f) ustawy o NIK, 
z prośbą o udzielenie informacji dotyczących potrzeb i problemów w zakre-
sie systemu przyznawania Kart Polaka. Ogromne odległości od polskich 
placówek konsularnych – szczególnie tych znajdujących się na terytorium 
Rosji, np. do Irkucka – z Omska 2500 km, z Abakanu 1200 km, do Moskwy – 
z Jekaterynburga 1600 km – dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem 
Karty Polaka powodują bardzo poważne problemy logistyczne i wysokie 
koszty. Podobnie jest w przypadku osób polskiego pochodzenia, mieszka-
jących w Kirgizji i Turkmenii, w których to państwach brak jest polskich 
przedstawicielstw dyplomatycznych (kraje te obsługiwane są przez Kon-
sulaty RP w Ałmatach [Kazachstan] i Baku [Azerbejdżan]). Niektóre z orga-
nizacji prosiły o umożliwienie składania wniosków w placówkach położo-
nych najbliżej miejsc zamieszkania Polaków, z pominięciem właściwości 
terytorialnej, co – chociaż w niewielkim stopniu – wpłynęłoby na łatwiej-
szy kontakt z konsulami.

W dwóch62 spośród pięciu skontrolowanych placówek konsularnych 
na Wschodzie ustalono, że w latach 2015–2017 ich sprawność w procesie 
przyznawania Karty Polaka uległa pogorszeniu. Miała na to wpływ nie tylko 
zbyt mała obsada kadrowa, ale przede wszystkim nieodpowiedni i niesku-
teczny sposób organizacji procesu przyznawania Karty Polaka.

Przykłady

Konsulat Generalny RP w Winnicy w 2015 r. przyjął i rozpatrzył 1601 wnio-
sków o przyznanie Karty Polaka, wydając 1595 decyzji o przyznaniu Karty 
Polaka i sześć decyzji odmownych. W 2016 r. Konsulat przyjął i rozpatrzył 
2510 wniosków o przyznanie Karty Polaka, a wydał 2508 decyzji pozytyw-
nych i dwie decyzje odmowne. W 2017 r. liczba przyjętych i rozpatrzonych 
wniosków w sprawach Karty Polaka zmniejszyła się do 1209, zaś liczba decyzji 
wydanych w tych sprawach do 1209, w tym 176 odmownych, co oznacza spa-
dek o 50% w porównaniu do roku poprzedniego. W latach 2015–2017 w Kon-
sulacie występowała znaczna rotacja urzędników konsularnych, sprawami 
związanymi z wydawaniem decyzji w sprawie Karty Polaka zajmowało się 
sześciu urzędników konsularnych (oraz kilka osób wyznaczonych do pomocy). 
Okres wykonywania obowiązków służbowych tych osób wynosił od dwóch 
do 22 miesięcy.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie w 2015 r. przyjął i rozpatrzył 
pozytywnie 119 wniosków o przyznanie Karty Polaka. W 2016 r. przyjęto i roz-
patrzono 387 wniosków, wydając 384 decyzje o przyznaniu Karty Polaka i trzy 
decyzje o jej odmowie. Liczba wniosków przyjętych i rozpatrzonych w 2017 r. 
w porównaniu do 2016 r. zmniejszyła się o 27% i wyniosła 282. Wydano 263 
decyzje o przyznaniu Karty Polaka i 19 decyzji odmownych. Przez większą 
część 2017 r. sprawy z zakresu Karty Polaka prowadził tylko jeden konsul.

Powyższe przykłady świadczą o tym, że efektywność pracy wymienio-
nych placówek, w trakcie procesu przyjmowania i rozpatrywania wnio-
sków o przyznanie Karty Polaka, mierzona relacją ilości przyjętych spraw 
w danym roku, w porównaniu do poprzedniego roku, znacząco spadła 

62  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie, Konsulat Generalny RP w Winnicy.
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i nie nadążała za potrzebami Polonii w tym zakresie. Jest to o tyle istotne, 
że Winnicki Okręg Konsularny zamieszkuje największa liczba osób pol-
skiego pochodzenia na Ukrainie. Zainteresowanie uzyskaniem Karty Polaka 
w Astańskim Okręgu Konsularnym jest bardzo duże i stale wzrasta.

We wszystkich (pięciu) poddanych kontroli urzędach konsularnych stwier-
dzono nieprawidłowości w decyzjach konsulów dotyczących przyznawania 
Karty Polaka. Nieprawidłowości te miały charakter błędów formalno-praw-
nych i dotyczyły zarówno decyzji o przyznaniu jak i o odmowie przyznania 
Karty Polaka.

Infografika nr 7 
Odsetek wadliwych decyzji w sprawach Karty Polaka w stosunku do liczby wszystkich 
wydanych decyzji

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Przykłady

W Konsulacie Generalnym RP w Łucku stwierdzono, że w 62 ze 110 (56%) 
zbadanych decyzji w sprawie Karty Polaka z lat 2015–2016 wskazano nie-
właściwą lub niepełną podstawę prawną. I tak: w 10 z 25 zbadanych decyzji 
o przyznaniu Karty Polaka osobom dorosłym nie wskazano art. 2 ustawy 
o Karcie Polaka; w czterech z 10 zbadanych decyzji o przyznaniu Karty Polaka, 
wydanych na podstawie zaświadczenia organizacji polonijnej, nie wskazano 
art. 2 ustawy; w trzech z 30 zbadanych decyzji odmownych nie wskazano 
art. 19 pkt 1 ustawy a w jednym przypadku nie wskazano art. 19 ustawy; w 44 
z 45 zbadanych decyzji o przyznaniu Karty Polaka małoletnim nie wskazano 
art. 16 ust. 1 ustawy, a w dwóch przypadkach tych decyzji z 2016 r. wskazano 
art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, tj. przepisy niemające zastosowania do dzieci.

W Konsulacie Generalnym RP w Winnicy badaniem objęto próbę 120 spraw 
dotyczących Karty Polaka. W przypadku wszystkich 40 decyzji wydanych 
w 2015 r. nie wskazano pouczenia o możliwości i trybie wniesienia odwołania 
od decyzji, co stanowiło naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy Prawo Konsularne63. 

63  Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, ze zm.
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Ponadto, w przypadku 30 decyzji dla osób pełnoletnich oraz 10 decyzji dla 
osób niepełnoletnich wydanych w 2016 r. wskazano niewłaściwą podstawę 
prawną – art. 2 ust. 1 i 2 zamiast art. 16 ust. 1 lub 2 ustawy o Karcie Polaka. 
Na podstawie analizy 50 spraw dotyczących przyznania Karty Polaka dzieciom 
poniżej 8. roku życia stwierdzono, że w 21 decyzjach (42% analizowanych) 
wskazano niewłaściwą podstawę prawną – art. 2 ust. 1 i 2 zamiast art. 16 ust.1 
lub 2 ustawy o Karcie Polaka.

Powyższe przykłady świadczą o tym, że urzędnicy konsularni nie przykła-
dali należytej staranności przy sporządzaniu decyzji związanych z przyzna-
waniem Karty Polaka. Wskazują również na potrzebę podniesienia wie-
dzy urzędników konsularnych w zakresie postępowania przy sporządzaniu 
decyzji dotyczących Karty Polaka. NIK zwraca uwagę, że błędy formalne 
popełniane w trakcie wydawania decyzji w sprawach Karty Polaka, w przy-
padku wniesienia odwołań od tych decyzji, mogą skutkować ich uchyle-
niem i prowadzić do niepotrzebnego przedłużania procedury wydania 
Karty Polaka.

Z ustaleń dokonanych we wszystkich jednostkach objętych kontrolą wynika, 
że w treści decyzji o przyznaniu Karty Polaka, które podejmowane były 
przez Konsulów, nie wskazywano okresu, na jaki przyznano Kartę Polaka 
lub przedłużono jej ważność i nie przywoływano przepisu art. 17 ustawy, 
mówiącego o okresie ważności Karty. W kontroli ustalono ponadto, że infor-
macje przedstawiane we wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłu-
żenie jej ważności, a także decyzje konsulów o przyznaniu lub przedłu-
żeniu ważności Karty Polaka, ujmowane były w elektronicznym rejestrze 
prowadzonym przez konsulów, powiązanym z systemem Wiza-Konsul, 
przy pomocy którego dane te były przekazywane do Centrum Personaliza-
cji Dokumentów, zajmującego się drukowaniem dokumentu Karta Polaka. 
Z porównania dat decyzji o przyznaniu Karty Polaka z odpowiadającymi im 
datami ważności wydrukowanymi na Kartach wynika, że w wielu przypad-
kach wystąpiły rozbieżności. Część z Kart Polaka wydrukowano z przekro-
czeniem terminów określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka, zaś 
część wydrukowano z krótszymi terminami niż określone w art. 17 ust. 1 
ustawy o Karcie Polaka. Rozbieżności te, w przypadku osób dorosłych 
wynosiły do kilkudziesięciu dni, a w przypadku dzieci – nawet kilka lat. 
W ocenie NIK, w treści decyzji o przyznaniu lub przedłużeniu Karty Polaka 
niezbędnym jest wskazanie okresu ważności oraz art. 17 ustawy o Karcie 
Polaka, jako podstawy prawnej, mając na uwadze treść art. 12 ust. 1 i 2 tej 
ustawy, stanowiący iż przyznanie Karty i jej przedłużenie następuje w dro-
dze decyzji, zaś organem właściwym do jej wydania jest konsul właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (lub wojewoda podla-
ski – dla obywateli Białorusi). Wnioskodawcy winni uzyskać już na etapie 
wydawania decyzji konkretną informację o okresie ważności Karty Polaka, 
bowiem jej przyznanie wiąże się bezpośrednio z wieloma szczegółowymi 
uprawnieniami, które przysługują tym osobom na terytorium RP, a które 
to uprawnienia mają związek z ograniczeniami czasowymi ich obowiązywa-
nia. O okresie ważności wydanej Karty nie powinien w żadnym przypadku 
decydować system komputerowy, wykorzystywany, m. in. do drukowania 
blankietów Kart ani pracownik obsługujący ten system.
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W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Astanie stwierdzono nieprawi-
dłowości związane z przyznawaniem Kart Polaka, wydanych na podstawie 
zaświadczeń organizacji polonijnych o aktywnym zaangażowaniu wniosko-
dawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniej-
szości narodowej.

Zdjęcie nr 3 
Oryginalny dokument potwierdzający deportację do Kazachstanu

Źródło: Materiały własne NIK.

Przykład

W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Astanie ustalono, że do skontro-
lowanych 11 wniosków o przyznanie Karty Polaka dołączono zaświadczenie 
organizacji polonijnej o aktywnym zaangażowaniu wnioskodawcy w działal-
ność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej. 
Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Ustalono, że w pięciu zaświadcze-
niach dołączonych do wniosku o przyznanie Karty Polaka nie opisano w spo-
sób konkretny realnego zaangażowania oraz zasad współpracy wnioskodawcy 
z organizacjami polonijnymi na rzecz języka polskiego lub polskiej mniejszości 
narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat. Brakowało w nich 
informacji, w jakich dziedzinach i kiedy dana osoba ubiegająca się o Kartę 
Polaka brała aktywny udział, do czego obligował art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o Karcie Polaka.

W ocenie NIK powyższe przypadki wskazują na nierzetelne działanie 
urzędników konsularnych odnośnie analizowanych kwestii. NIK zwraca 
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uwagę, że zaświadczenie wydawane osobom zamierzającym wnioskować 
o przyznanie Karty Polaka przez organizacje polonijne powinno zawierać 
co najmniej64: opis aktywnego zaangażowania wnioskodawcy w działalność 
na rzecz języka i kultury polskiej, dokładne określenie okresu takiej dzia-
łalności, niezbędne do stwierdzenia, czy była ona faktycznie prowadzona 
przez okres co najmniej ostatnich trzech lat. Niezgodność informacji przed-
stawionej w zaświadczeniu przez organizację polonijną ze stanem faktycz-
nym ustalonym w postępowaniu przez konsula powinna skutkować decy-
zją odmowną.

Ustalono, że w dwóch okręgach konsularnych65 spośród pięciu skontrolo-
wanych wystąpiły przypadki wskazujące na działania nielegalne ze strony 
przedstawicieli organizacji polonijnych, związane z przyznawaniem Karty 
Polaka. Niejednokrotnie pojawiały się również na forach internetowych 
informacje, iż zaświadczenia organizacji polonijnych można kupić.

Przykłady

W kontroli Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Astanie stwierdzono 
przypadki przedstawiania konsulowi przez wnioskujących o przyznanie Karty 
Polaka zaświadczeń od prezesów organizacji polonijnych, którzy pobierali 
pieniądze za wystawienie zaświadczenia. Kierownik Wydziału Konsularnego 
stwierdziła m.in., że „Takie osoby były od razu przez konsula odsyłane, a ich 
dokumenty nieprzyjmowane. Jednej z takich interesantek powiedziałam, że 
jej zaświadczenie jest niezgodne z przepisami (…). Na to interesantka odparła, 
że „wzmocniła” działalność finansową stowarzyszenia datkiem ok. 1500 
USD i została zapewniona, że to wystarczające zasługi do tego, aby otrzymać 
zaświadczenie.” Kierownik Wydziału Konsularnego wyjaśniła także, że „Jeden 
z prezesów stowarzyszenia wchodzącego w skład Związku Polaków w Kazach-
stanie (…) wystawił stosowne zaświadczenie obywatelowi Ukrainy, niemiesz-
kającemu wcale w Kazachstanie. Wniosku i dokumentów nie przyjęłam, 
a z prezesem przeprowadziłam rozmowę, w której poprosiłam o wyjaśnienie, 
jak obywatel Ukrainy, który nie mieszka w Kazachstanie, może działać na rzecz 
Polonii Kazachstańskiej. Prezes wyjaśnił, że ów obywatel działa pomagając 
finansowo stowarzyszeniu polonijnemu, które jest biedne. Pomoc wyniosła 
ok. 1500 USD. Jednocześnie prezes dodał, że na Ukrainie, taka pomoc, aby 
otrzymać zaświadczenie, musi być dużo wyższa ok 5000 USD, więc bardziej 
się by opłacało Ukraińcom pomagać Polonii Kazachstańskiej”.

W kontroli Konsulatu Generalnego w Winnicy stwierdzono, że w latach 2015–
2016 w środy przyjmowano osoby w sprawach Karty Polaka na podstawie list 
sporządzanych przez prezesów organizacji polskich. W 2017 r. zrezygnowano 
z tej formy umawiania wnioskodawców na spotkanie z urzędnikiem konsu-
larnym. Jak wyjaśnił pełniący obowiązki kierownika Konsulatu Wojciech 
Mrozowski: „Ponieważ były sygnały o korupcjogennych praktykach działaczy 
i prezesów organizacji polskich, zaprzestano tego typu ułatwień dla kandyda-
tów na Kartę Polaka”.

Powyższe przykłady wskazują, iż niezbędne jest uważne monitorowanie przez 
urzędy konsularne wszelkich aspektów wystawiania zaświadczeń przez orga-
nizacje polonijne. Proceder kupowania zaświadczeń może się nasilić zwłaszcza 
w państwach, w których pogorszeniu ulega sytuacja wewnętrzna.

64  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o Karcie Polaka.

65  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie, Konsulat Generalny RP w Winnicy.
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W czterech urzędach konsularnych – Astana, Grodno, Łuck, Winnica – 
stwierdzono, że 20% badanych decyzji zostało wydanych z naruszeniem 
przez urzędników wymogów proceduralnych określonych ustawą o Karcie 
Polaka. Nieprawidłowości te polegały głównie na przyznaniu Karty mimo 
braku wymaganych dokumentów, wydłużaniu okresu jej ważności lub 
wydania duplikatów z naruszeniem obowiązku wydania decyzji. W pew-
nym stopniu wynikały one z nieznajomości przepisów prawa, ale głównym 
ich powodem było rażące niedochowanie należytej staranności przez kon-
sulów podczas procedury wydawania Karty Polaka.

Przykłady

W trakcie kontroli Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Astanie ustalono, 
że w trzech przypadkach przyznano Karty Polaka, mimo braku w aktach spraw 
dokumentów, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o Karcie Polaka, 
niezbędnych do ich przyznania. W jednym przypadku nie było notatki służbo-
wej z rozmowy konsula z wnioskodawcą, w trakcie której osoba ubiegająca się 
o Kartę Polaka winna wykazać swój związek z polskością przez przynajmniej 
podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za ojczysty oraz zna-
jomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów. W dwóch przypadkach 
brakowało pisemnej deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego, złożonej 
w obecności konsula przez osobę ubiegającą się o przyznanie Karty Polaka. Jak 
wyjaśniła kierownik Wydziału Konsularnego w jednym przypadku wniosko-
dawczyni złożyła wniosek o przyznanie Karty Polaka z kompletem dokumen-
tów, które najprawdopodobniej zostały w Wydziale Konsularnym zagubione. 
Po pewnym czasie wnioskodawczyni złożyła kolejny wniosek o przyznanie 
Karty Polaka bez wszystkich wymaganych dokumentów, argumentując to tym, 
iż już wcześniej konsul wydał „decyzję pozytywną nie czekając na dostarczenie 
brakujących dokumentacji”. Stwierdzono, że w lipcu 2017 r. kierownik Wydziału 
Konsularnego Ambasady przesłała do ABW kilka wniosków w ramach konsul-
tacji ustawowych o informacje, w przypadku których przesłanką warunkującą 
decyzję konsula są względy obronności, bezpieczeństwa i ochrony porządku 
publicznego państwa oraz ewentualne działania wnioskodawcy, obecne lub 
przeszłe, na szkodę podstawowych interesów RP. W jednym przypadku wysłano 
wniosek dotyczący Karty Polaka dla dwuletniego wnioskodawcy. Procedura 
sprawdzająca została przeprowadzona przez ABW.

W kontroli Konsulatu Generalnego w Winnicy analizą objęto 15 spraw doty-
czących unieważnienia Karty Polaka w latach 2015–2017, z tego osiem spraw 
dotyczyło unieważnienia karty ze względu na otrzymanie pobytu stałego, 
a siedem na zmianę danych osobowych (zmiana nazwiska). Stwierdzono, że 
spośród ośmiu spraw, w pięciu przypadkach (w których karty unieważniono 
w okresie luty–lipiec 2016 r., po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na pobyt 
stały) Konsul nie wydał decyzji o unieważnieniu, pomimo takiego obowiązku 
wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o Karcie Polaka. W przypadku 
pięciu spraw dotyczących unieważnienia ze względu na zmianę nazwiska, 
w których karty unieważniono w okresie po 2 września 2016 r., tj. po wejściu 
w życie nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, Konsul nie wydał decyzji o unie-
ważnieniu Karty Polaka w czterech sprawach, pomimo obowiązku wyni-
kającego z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy. Stwierdzono, że w trzech sprawach, 
w przypadku których unieważniono karty ze względu na zmianę nazwiska, 
po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, od właścicieli nie 
wyegzekwowano unieważnionych kart, co było niezgodne z wymogami 
art. 20 ust. 2 ustawy o Karcie Polaka.
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3. W Konsulacie Generalnym RP w Łucku ustalono, że w odpowiedzi na pięć wnio-
sków o przedłużenie ważności Karty Polaka, konsulowie przedłużyli je na kolejne 
10 lat bez wydania decyzji, wymaganych art. 12 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka, 
w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 13 maja 2016 r.66

Przytoczone przykłady potwierdzają, że urzędnicy konsularni, procedujący 
w sprawach Karty Polaka, nie zawsze przestrzegali obowiązujących w tej 
procedurze przepisów prawa. Weryfikacja niektórych wniosków i doku-
mentów związanych z Kartą Polaka nie przebiegała w sposób prawidłowy, 
gdyż w aktach spraw brakowało dokumentów, o których mowa w art. 2 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Karcie Polaka. W ocenie NIK w przypadkach, w któ-
rych posiadacze unieważnionych Kart Polaka nie zwrócili ich do placówki, 
urzędnicy konsularni powinni podjąć działania mające na celu wyegzekwo-
wanie tego obowiązku. Niezwrócona Karta Polaka może być używana przez 
właściciela, na przykład do korzystania z nienależnych mu już świadczeń 
wynikających z jej posiadania.

Zdjęcie nr 4 
Dokumenty przedkładane konsulowi w procedurze ubiegania się o Kartę Polaka

Źródło: Materiały własne NIK.

66  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw 
– Dz. U. poz. 753.
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W trakcie kontroli, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, 
zasięgnięto informacji od wojewodów w zakresie dotyczącym przypadków, 
w których posiadacze Karty Polaka nabyli obywatelstwo polskie albo uzy-
skali zezwolenia na pobyt stały i nie zwrócili unieważnionych z tego powodu 
Kart Polaka oraz ewentualnych działań podejmowanych przez służby pod-
ległe wojewodom, zmierzających do wyegzekwowania zwrotu Kart Polaka, 
które utraciły ważność z mocy prawa, niezwróconych przez ich posiadaczy. 
Z udzielonych odpowiedzi wynika m.in., że w latach 2015–2017 zezwole-
nia na pobyt stały lub obywatelstwo polskie łącznie uzyskało prawie 19 tys.  
osób posiadających Karty Polaka. Z tej liczby ok. 8,5 tys.  unieważnionych 
Kart zostało zwróconych przez ich posiadaczy do urzędów wojewódzkich. 
Tylko niewielka część z tych Kart – ok. 1,6 tys. – została przesłana, przez nie-
które urzędy wojewódzkie, do konsulatów, w których zostały one wydane. 
Po zmianie ustawy o Karcie Polaka, tj. po 2 września 2016 r., unieważnione 
Karty są archiwizowane i wprowadzono zasadę „Karta Polaka za kartę sta-
łego pobytu”. Jednakże nie zawsze ta zasada jest skuteczna – w wielu przy-
padkach osoby uzyskujące zezwolenie na pobyt stały/obywatelstwo polskie 
nie oddają Kart Polaka, tłumacząc się ich zagubieniem lub zniszczeniem. 
Podejmowane przez urzędy różne działania mające na celu wyegzekwo-
wanie zwrotu nieważnych Kart Polaka nie wiążą się z żadnymi sankcjami 
prawnymi. Wojewodowie sugerowali, aby dokonać zmiany w systemie 
CRKP, do którego mają dostęp, umożliwiającej szukanie dokumentu Karty 
po nazwisku jej posiadacza a nie po jej numerze, co ułatwiłoby stosowa-
nie zasady obowiązku deponowania Karty w momencie złożenia wniosku 
o pobyt stały – inaczej ich zdaniem zasada „karta za kartę” nie przyniesie 
rezultatów.

Przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji w sprawach Karty 
Polaka dość powszechnie występowały przypadki nieuzasadnionego prze-
kraczania terminów wydawania, a nawet przewlekłości w wydawaniu 
decyzji o jej przyznaniu lub odmowie. Stwierdzono je we wszystkich pię-
ciu skontrolowanych urzędach konsularnych, zaś ich okres wynosił od 32 
do nawet 283 dni. Średnio aż 49% zbadanych decyzji odmownych i 2,5% 
decyzji o przyznaniu Karty Polaka załatwiono z przekroczeniem obowią-
zujących terminów. Niedopuszczalną regułą (100% spraw) było nieinfor-
mowanie osób ubiegających się o Kartę Polaka o okolicznościach powo-
dujących konieczność przedłużenia terminu i wyznaczeniu nowej daty 
załatwienia sprawy.
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Infografika nr 8 
Nieterminowe załatwianie spraw z zakresu Karty Polaka

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Przykłady

W trakcie kontroli Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Astanie ustalono, 
że 16 spośród 120 spraw (13%) załatwiono w terminie od 32 do 283 dni 
od wszczęcia postępowania, tj. od dnia złożenia wniosku. W ośmiu przypad-
kach decyzje o przyznaniu Karty Polaka wydano po upływie od 48 do 83 dni 
od wpływu wniosku, natomiast osiem decyzji odmownych wydano po upływie 
od jednego do ponad dziewięciu miesięcy (283 dni) od wszczęcia postępo-
wania. W żadnym z powyższych 16 przypadków nie powiadomiono wniosko-
dawców o przedłużeniu terminu i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia 
sprawy.

W Konsulacie Generalnym RP we Lwowie stwierdzono, że na 20 zbadanych 
decyzji o odmowie przyznania Karty Polaka w 14 sprawach (70%) postępo-
wania odnośnie decyzji odmownych, przekroczyły maksymalny termin 30 dni 
i wynosiły od 35 do 140 dni, licząc od dnia wszczęcia postępowania, tj. od daty 
przyjęcia wniosku. O przedłużeniu terminu i wyznaczeniu nowego terminu 
załatwienia sprawy nie powiadamiano zainteresowanych stron.

Konsulat Generalny RP w Grodnie nie informował pisemnie stron o okolicz-
nościach powodujących konieczność przedłużenia terminów załatwienia 
spraw i wyznaczeniu nowego terminu ich załatwienia – jak wyjaśnił Kon-
sul Generalny „strony powiadamiano o wydłużeniu terminu telefonicznie. 
Z uwagi na specyfikę kraju urzędowania nie informowano stron pisemnie 
lub mailowo (…) aby nie narażać ich na ujawnienie celu postępowania przed 
konsulem”.

Powyższe przypadki obrazują popełniane przez urzędników konsularnych 
nieprawidłowości, polegające na nieterminowym załatwieniu spraw odno-
śnie decyzji w sprawach Karty Polaka, które winny być przeprowadzone 
w maksymalnym terminie 30 dni, liczonym od dnia wszczęcia postępowa-
nia. Przekroczenia terminu stanowiły naruszenie wymogu określonego 
w art. 58 ust. 1 ustawy Prawo Konsularne. Ponadto, nie powiadamiając 
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wnioskodawców o przedłużeniu terminu i wyznaczeniu nowego terminu 
załatwienia sprawy, nie dopełniano obowiązków określonych w art. 60 
i art. 58 ust. 2 ustawy Prawo Konsularne.

Ustalono, że w latach 2015–2017, wszystkie skontrolowane urzędy kon-
sularne stwierdzały przypadki fałszerstw dokumentów, przedstawianych 
im przez wnioskodawców w toku postępowań o przyznanie Karty Polaka. 
Stanowiło to naruszenie art. art. 270 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny67. Kontrolowane urzędy nie przestrzegały obowiązku wyni-
kającego z treści art. 304 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postę-
powania karnego68 odnośnie informowania krajowych organów ścigania 
o tych zdarzeniach. W latach 2015–2017 w 151 sprawach wnioskodawcy 
przedłożyli podrobione lub przerobione dokumenty w celu wyłudzenia 
Karty, o czym aż w 134 przypadkach (89%) nie zawiadomiono polskich 
organów ścigania. Zgodnie z treścią ww. przepisu, instytucje państwowe, 
które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu prze-
stępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić 
o tym prokuratora lub Policję. Konsulaty do czerwca 2017 r. nie informo-
wały organów ścigania o przypadkach podejrzenia fałszerstw dokumentów 
przedstawianych w postępowaniu dotyczącym przyznania Karty Polaka.

Przykłady

Podczas kontroli Konsulatu Generalnego RP w Łucku stwierdzono, że w 11 z 30 
zbadanych spraw wystąpiły przypadki załączenia do wniosku o przyznanie 
Karty Polaka dokumentów przerobionych, zawierających nieprawdziwe dane. 
W związku z czterema z nich (wpłynęły w 2017 r.) Konsul Generalny złożył 
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Takich zawiadomień nie zło-
żono w przypadku siedmiu wniosków, które wpłynęły do Konsulatu w latach 
2015–2016. W dniu 24 czerwca 2017 r. do Konsulatu wpłynął z MSZ claris69 
dotyczący konieczności składania zawiadomień do prokuratury w związku 
z przypadkami otrzymywania dokumentów o obniżonej wiarygodności70. 
Od 26 lipca 2017 r. w kolejnych czterech takich sprawach zawiadomienia były 
kierowane.

Konsulat Generalny RP we Lwowie do lipca 2017 r. nie informował polskich 
organów ścigania o stwierdzonych przypadkach podejrzenia sfałszowania 
dokumentów, załączanych do wniosku o przyznanie Karty Polaka. W latach 
2015–2017 Konsulat wystosował 315 pism do obwodowych ukraińskich 
urzędów stanu cywilnego z prośbami o potwierdzenie autentyczności doku-
mentów. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi wydał 56 decyzji o odmowie 
przyznania Karty Polaka ze względu na przedłożenie dokumentów zawierają-
cych nieprawdziwe dane. Odrębnym problemem dla Konsulatu jest możliwość 
składania przez wnioskodawcę, w przypadku odmowy wydania Karty Polaka 
przez inny konsulat, ponownego wniosku celem jej wyłudzenia. Konsulat nie 
ma pełnego dostępu do CRKP, celem sprawdzenia stanu faktycznego wniosko-
dawcy. W dniu 24 marca 2017 r. w Konsulacie doszło do próby wyłudzenia 
Karty Polaka w oparciu o sfałszowane dokumenty przez W.A., który dekla-
rował polską narodowość babki. Podczas rozmowy z konsulem nieopatrznie 
przyznał, że składał już wniosek w tej sprawie w Konsulacie Generalnym RP 

67  Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, ze zm.

68  Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, ze zm.

69  Depesza otwarta.

70  Do clarisa dołączono wzór zawiadomienia.
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w Łucku. Konsultacja między placówkami wykazała, że wnioskodawca dostał 
decyzję odmowną, a jej podstawą była informacja z miejscowego urzędu stanu 
cywilnego o rzeczywistych danych osobowych, na podstawie wydanej metryki 
jego matki, co pozwoliło stwierdzić, iż dane zawarte w metryce, którą okazał 
Konsulowi, zostały sfałszowane. Po okazaniu skanu pisma z Urzędu Stanu 
Cywilnego w Łucku, wnioskodawca przyznał się do falsyfikacji, która została 
zamówiona w łuckim biurze turystycznym za 100 Euro. Przypadku tego Konsul 
nie zgłosił do organów ścigania. Dopiero od lipca 2017 r., po otrzymaniu z MSZ 
clarisu z dnia 24 czerwca 2017 r., informującego o konieczności składania 
zawiadomień do prokuratury w związku z przypadkami otrzymywania doku-
mentów o obniżonej wiarygodności w związku z postępowaniem w sprawach 
Karty Polaka, Konsulat rozpoczął informowanie krajowych organów ścigania 
o ujawnionych przypadkach podejrzenia fałszerstw dokumentów załączanych 
do wniosków o przyznanie Karty Polaka.

W ocenie NIK informowanie organów ścigania o przypadkach fałszowania 
dokumentów przedkładanych na etapie ubiegania się o Kartę Polaka było 
obowiązkiem urzędników konsularnych, wynikającym z przepisów prawa 
karnego, a równocześnie stanowiło ważny aspekt przeciwdziałania wyłu-
dzeniu Kart Polaka. Bezczynność konsulatów we wskazanym zakresie nie 
tylko nie zapobiegała temu procederowi, ale mogła powodować poczucie 
bezkarności wnioskodawców, którzy posługując się sfałszowanymi doku-
mentami próbowali wyłudzić Kartę Polaka.

NIK stwierdziła, że Konsulat Generalny RP w Winnicy, który otrzymał 
od rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemy-
ślu informacje, że sześciu studentów, posiadaczy Karty Polaka zachowywało 
się w sposób uwłaczający Rzeczpospolitej Polskiej, przez długi czas (588 
dni) nie podjął działań zmierzających do pozbawienia tych osób tego doku-
mentu. W tym czasie dwóch, z sześciu posiadaczy tego dokumentu zdążyło 
otrzymać zezwolenie na pobyt stały na terenie Polski. Podjęte działania 
konsulatu zmierzające do unieważnienia Karty Polaka pozostałym czterem 
osobom okazały się nieskuteczne. Wydane w tej sprawie decyzje były obar-
czone błędami proceduralnymi, popełnionymi przez konsula i skutkowały 
dwukrotnym ich uchyleniem przez organ odwoławczy.

Przykład

Konsulat Generalny RP w Winnicy w dniu 31 października 2014 r. otrzymał 
pisemną informację od Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuro-
pejskiej w Przemyślu, z której wynikało, że na terenie Przemyśla miał miejsce 
incydent, polegający na sfotografowaniu się sześciu studentów tej Uczelni 
(posiadaczy Kart Polaka wydanych przez Konsulat Generalny RP w Winnicy) 
z flagą Ukraińskiej Powstańczej Armii i zamieszczeniu zdjęć w internecie. 
Zachowanie to odbiło się dużym echem w mediach oraz wywołało falę kry-
tyki, a wobec studentów władze Uczelni wszczęły postępowanie dyscyplinarne 
z powodu niegodnego zachowania. NIK analizując dokumentację dotyczącą 
wydanych Kart Polaka dla ww. studentów ustaliła, że zostały one wydane 
na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o Karcie Polaka, po rozpatrzeniu 
wniosków rodziców tych studentów, którzy byli posiadaczami Karty. Następnie 
po osiągnięciu pełnoletności przez wymienionych studentów, na ich wniosek, 
Karty Polaka zostały przedłużone na okres 10 lat, zgodnie z art. 17 ust. 4 
ustawy o Karcie Polaka. W przypadku trzech studentów wnioski o przedłu-
żenie ważności Kart Polaka zostały złożone w marcu 2013 r., lipcu i sierpniu 
2014 r., a w pozostałych trzech – w styczniu, kwietniu i październiku 2015 r., 
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tj. po wspomnianym incydencie. W dniu 10 czerwca 2016 r., po ponad 19 mie-
siącach od uzyskania informacji o zdarzeniu, Konsul działając z urzędu wydał 
decyzje o unieważnieniu Kart Polaka na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
wszystkim tym studentom. Dwóm studentom unieważniono Karty Polaka 
w systemie CRKP71 w związku z otrzymaniem przez nich, w tzw. międzyczasie, 
zezwolenia na pobyt stały. Rozpatrując odwołanie czterech pozostałych stu-
dentów Rada uchyliła decyzje Konsula72 w całości i przekazała do ponownego 
rozpatrzenia, wskazując na uchybienia proceduralne. Po ponownym rozpatrze-
niu spraw, decyzjami z dnia 17 i 18 maja 2017 r., konsul ponownie unieważnił 
cztery Karty Polaka. Odwołania od tych decyzji złożyło dwóch studentów, zaś 
decyzje pozostałych dwóch uprawomocniły się i unieważniono im Karty Polaka 
w systemie CRKP. Nie wyegzekwowano jednak zwrotu przez te osoby unie-
ważnionych Kart, stosownie do wymogów określonych w art. 20 ust. 2 ustawy. 
Rozpatrując odwołania dwóch studentów Rada ponownie uchyliła decyzje 
Konsula73 w całości i przekazała do ponownego rozpatrzenia, ze względu 
na uchybienia proceduralne. Konsul kolejny raz wszczął postępowania 
w przedmiotowych sprawach, które zostały przedłużone do dnia 28 lutego 
2018 r. Jak wskazał Konsul w piśmie skierowanym w dniu 19 lutego 2016 r. 
do Przewodniczącego Rady, o zdarzeniu opisanym przez Rektora PWSW 
w Przemyślu, Konsulat poinformował niezwłocznie MSZ. Po konsultacji z MSZ, 
zgodnie z otrzymanym jeszcze w październiku 2014 r. poleceniem, w sprawie 
nie podjęto żadnych działań, w tym nie unieważniono ww. Kart Polaka. Z pisma 
tego wynika również, że w lutym 2015 r. Konsulat zwrócił się do MSZ z prośbą 
o sugestie, co do dalszego postępowania w sprawie jednego ze studentów 
z fotografii z flagą UPA, który wystąpił o przedłużenie ważności Karty Polaka. 
Otrzymano wówczas odpowiedź, że „wszyscy studenci zostali przez Uczelnię 
ukarani, jedni naganami, a innym na pół roku zawieszono stypendia i jeśli nie 
ma innych formalnych przeciwskazań, proszę o przedłużenie Kart Polaka”.

W ocenie NIK, ponad 19-miesięczna zwłoka Konsula w sprawie decyzji 
o unieważnieniu Karty Polaka w związku z otrzymaniem informacji, iż sze-
ściu jej posiadaczy zachowało się w sposób uwłaczający Rzeczpospoli-
tej Polskiej lub Polakom, stanowiła rażące naruszenie art. 20 ust. 1 pkt 1 
ustawy o Karcie Polaka. Opieszałość w działaniu Konsula w tym wzglę-
dzie przyczyniła się do tego, że dwóch z sześciu posiadaczy Karty Polaka, 
winnych takiego zachowania, zdążyło w tym czasie otrzymać zezwolenia 
na pobyt stały w Polsce. Ponadto, działania Konsula w sprawie unieważ-
nienia Kart Polaka czterem pozostałym osobom okazały się nie w pełni 
skuteczne, ponieważ Rada dwukrotnie uchylała te decyzje z przyczyn for-
malnych. Opisany przykład zasługuje w ocenie NIK na szczególne podkre-
ślenie, ponieważ ze względu na jego medialny wydźwięk służba zagra-
niczna powinna zadziałać niezwłocznie i kompetentnie. Przedstawione 
wyżej działanie negatywnie rzutuje na wizerunek polskiej służby konsu-
larnej na Ukrainie, jak również na autorytet państwa polskiego – wśród 
osób próbujących nadużyć uprawnienia Karty Polaka powstać może prze-
świadczenie, że polskie władze aprobują taki sposób działania ze strony 
posiadaczy Karty Polaka albo przerasta to ich możliwości egzekwowania 
prawa w podobnych sytuacjach.

71  W dniu 29 kwietnia 2016 r. i 9 czerwca 2016 r. – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 
o zezwoleniu na pobyt stały w Polsce.

72  Decyzje: RPW-13-1/2016, RPW-14-1/2016, RPW-15-1/2016 oraz RPW-16-1/2016 z dnia 
26 sierpnia 2016 r.

73  Decyzje: RPW 2/6/S/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. oraz RPW-2/10/2017 z dnia 25 września 2017 r.
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We wszystkich skontrolowanych urzędach konsularnych wystąpiły niepra-
widłowości związane z faktem, iż członkowie personelu konsularnego zaj-
mującego się sprawami związanymi z przyznawaniem Karty Polaka nie 
posiadali upoważnień nadanych przez właściwego administratora, o któ-
rym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy o Karcie Polaka. Zgodnie z tym przepisem, 
z dniem 1 stycznia 2017 r., administratorem systemu CRKP został Minister 
Spraw Zagranicznych. W lutym 2017 r. Minister Spraw Zagranicznych podpi-
sał nową Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych i powstała wówczas 
aplikacja EWUP, za pomocą której mogły być nadawane ww. upoważnienia. 
W dniu 28 lutego 2017 r. MSZ przesłał do placówek claris, w którym zale-
cono, aby dokonano przeglądu i cofnięcia dotychczas wydanych upoważnień 
dla pracowników oraz przygotowano nowe upoważnienia za pomocą apli-
kacji EWUP i przedłożono je do podpisu kierownikowi placówki. Ponadto, 
w przypadku pracowników ds. konsularnych, realizujących zadania wynika-
jące z ustawy o Karcie Polaka, nowe upoważnienia powinny obejmować rów-
nież zbiór CRKP, ze względu na to, iż upoważnienia dostępu do tego zbioru 
wydane konsulom przez Przewodniczącego Rady utraciły ważność z koń-
cem 2016 r. Stwierdzono, że w kontrolowanych placówkach aplikację EWUP 
wdrażano i nadawano pracownikom upoważnienia w różnym czasie. Miało 
to miejsce również pod koniec 2017 r., a nawet jeszcze w styczniu 2018 r. 
Szczególnie nagannym przypadkiem pod tym względem jest Ambasada RP 
w Astanie, w której kierownik Wydziału Konsularnego przez okres dwóch lat 
(707 dni) nie posiadała upoważnienia do przetwarzania danych w systemie 
Wiza – Konsul, a przez jeden rok do przetwarzania danych w CRKP. Kierow-
nik – tłumacząc się brakiem informacji o takim obowiązku – nie dokonała 
przeglądu i cofnięcia dotychczas wydanych upoważnień dla podległych sobie 
pracowników, nie przygotowała nowych upoważnień (dla nich oraz dla sie-
bie) i nie przesłała ich do podpisu kierownikowi placówki. Było to niezgodne 
z obowiązkiem wynikającym z zatwierdzonej w dniu 24 lutego 2017 r. przez 
Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego nowej wersji Poli-
tyki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Przykłady

W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Astanie dwie osoby (kierownik 
Wydziału Konsularnego Ambasady oraz referent ds. konsularnych), które 
prowadziły czynności związane z Kartą Polaka w systemie Wiza-Konsul oraz 
CRKP nie posiadały stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobo-
wych w tych systemach. Posiadane przez Kierownika Wydziału upoważnienie 
do przetwarzania danych osobowych w systemie Wiza-Konsul straciło ważność 
z dniem 22 lutego 2016 r., a w CRKP z końcem 2016 r.

W Konsulacie Generalnym RP w Winnicy w latach 2015–2017 wprowadza-
niem danych do CRKP zajmowało się 15 osób, które posiadały równocze-
śnie dostęp do systemu Wiza-Konsul. Wszyscy pracownicy, którzy w latach  
2015–2016 zajmowali się sprawami związanymi z przyznawaniem Karty 
Polaka, posiadali upoważnienia nadane przez Radę. Od dnia 1 stycznia 
do 30 listopada 2017 r. osoby wprowadzające dane do CRKP nie miały wyda-
nych przez obecnego administratora tego systemu (tj. Ministra Spraw Zagra-
nicznych), upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Aplikację EWUP 
w Konsulacie wdrożono i nadano pracownikom upoważnienia dopiero w listo-
padzie 2017 r. Kierownik Konsulatu wyjaśnił m.in., że zajmuje to stanowisko 
od września 2017 r., w dniu 17 października 2017 r. otrzymał z Inspektoratu 
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Służby Zagranicznej MSZ e-mail z prośbą o wyznaczenie osoby, która będzie 
odpowiedzialna za obsługiwanie aplikacji EWUP, za pomocą której nadawane 
są upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Placówka próbowała 
niezwłocznie po otrzymaniu clarisu MSZ.ISZ.PBD.RBI519/2017 uruchomić 
aplikację EWUP, ale z powodów technicznych udało się to dopiero w listopadzie 
2017 r. Powyższy claris był rozesłany przez MSZ do wszystkich placówek już 
28 lutego 2017 r.

Powyższe przykłady wskazują, że w 2017 r. osoby wprowadzające dane 
do CRKP działały bez upoważnień do przetwarzania danych w tym syste-
mie, wydanych przez obecnego administratora tego systemu, którym zgod-
nie z art. 23 ust. 3 ustawy o Karcie Polaka był Minister Spraw Zagranicznych. 
Dysponowały one nieaktualnymi upoważnieniami, wydanymi jeszcze przez 
Radę, która jedynie do 31 grudnia 2016 r. – zgodnie z wówczas obowiązują-
cym art. 23 ust. 4 ustawy o Karcie Polaka – administrowała ww. systemem. 
Niektórzy pracownicy Ambasady w Astanie74 nie posiadali aktualnych upo-
ważnień nawet przez dwa lata. Działanie takie stanowiło naruszenie art. 37 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych75, który sta-
nowi, że do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby 
posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Stwierdzono, że we wszystkich pięciu objętych kontrolą placówkach zagra-
nicznych wystąpiły nieprawidłowości związane z systemem CRKP. W jed-
nej placówce76 nie prowadzono rejestru Kart Polaka, który w formie elek-
tronicznej powinien być prowadzony przez konsula, zaś urzędnicy, którzy 
zakończyli pracę w tej placówce w latach 2015–2017 nie wypełnili wszyst-
kich obowiązków (w związku z Kartą Polaka) przed zakończeniem swojej 
misji.

Przykłady

W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Astanie na podstawie analizy 
55 spraw dotyczących Kart Polaka prowadzonych przez konsulów, którzy 
w 2016 r. zakończyli pracę w tej placówce stwierdzono, że nie prowadzili oni 
rejestrów konsula dotyczących Kart Polaka. Wydział Konsularny Ambasady 
prowadzi Rejestr Kart Polaka (konsularny) od września 2016 r. Obowiązek 
prowadzenia rejestru Kart Polaka przez konsula w formie elektronicznej wyni-
kał z przepisów art. 23 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka oraz §2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka77. 
Jak wyjaśniła Kierownik Wydziału Konsularnego, odkąd rozpoczęła pracę 
w placówce (tj. 2012 r.), odrębny rejestr konsula dotyczący Karty Polaka nie 
był prowadzony. Na podstawie analizy ww. 55 spraw dotyczących postępowań 
o przyznanie Karty Polaka stwierdzono, że w każdym z ww. 55 przypadków 
daty przyjęcia wniosku od wnioskodawców zarejestrowane w CRKP, były 
późniejsze od daty wydania przez konsula decyzji o przyznaniu Karty Polaka. 
Różnice wynosiły od trzech do 67 dni. Niewłaściwa chronologia zapisów 
w CRKP może sugerować, że konsulowie najpierw wydawali decyzje w spra-
wach dotyczących przyznawania Kart Polaka, a następnie po upływie długiego 
czasu przyjmowali od wnioskodawców wnioski w sprawach, w których decyzje 

74  Kierownik i referent w Wydziale Konsularnym.

75  Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.

76  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie.

77  Dz. U. z 2008 r. Nr 53 poz. 314
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zapadały już wcześniej. Stwierdzono, że w 36 przypadkach (spośród 55 anali-
zowanych) brak było w CRKP w rubryce „data wydania karty” informacji na ten 
temat. Konsulowie prowadzący ww. postępowania mieli obowiązek wpisywa-
nia do rejestru takich danych. W jednym przypadku sprawa, która zakończyła 
się decyzją odmowną nie została zarejestrowana w CRKP, co stanowiło naru-
szenie przepisów art. 23 ust. 3 ustawy o Karcie Polaka. Kierownik Wydziału 
Konsularnego wyjaśniła, m.in. że „Konsulowie zostali odwołani z placówki 
przed planowanym zakończeniem misji, m.in. z powodów merytorycznych”.

W Konsulacie Generalnym RP w Winnicy stwierdzono błędy związane z dzia-
łaniem CRKP. Kontrola 50 losowo wybranych Kart Polaka wydanych w okresie 
od września do grudnia 2016 r. dla dzieci poniżej 8. roku życia wykazała, 
że 47 Kart (94%) wydanych zostało na okresy od 11 do 19 lat, zamiast na 10 
lat, co było niezgodne z regulacjami określonymi w art. 17 ust. 1 i 3 ustawy 
o Karcie Polaka, w brzmieniu obowiązującym od 2 września 2016 r. Nieprawi-
dłowe Karty dla dzieci poniżej ósmego roku życia wydano w dniu 14 grudnia 
2016 r. (2 szt.) oraz w okresie styczeń–maj 2017 r. (45 szt.) pomimo, iż zgodnie 
z informacją przekazaną w clarisie MSZ z dnia 5 grudnia 2016 r. spersona-
lizowanych kart z błędną datą ważności nie należało wydawać. Kierownik 
Konsulatu Wojciech Mrozowski wyjaśnił, że „przy wydawaniu Kart Polaka 
zwracana była uwaga na prawidłowość imienia i nazwiska oraz daty urodze-
nia, ale nie sprawdzano daty ich ważności. Rozbieżność z zaleceniami, ujętymi 
w clarisie mogła wyniknąć z niedopatrzenia”. Analiza 120 spraw dotyczących 
przyznania Karty Polaka w latach 2015–2017 osobom dorosłym oraz 50 spraw 
dotyczących przyznania Karty Polaka dzieciom poniżej 8. roku życia w okresie 
od września do grudnia 2016 r. wykazała, że w 83 przypadkach Karty Polaka 
wydano na okres dłuższy niż 10 lat, określony w art. 17 ust. 1 i 3 ustawy 
o Karcie Polaka. Kierownik Konsulatu Wojciech Mrozowski wyjaśnił m.in., 
że „prawdopodobnie wynikało to z błędów w systemie CRKP. Za termin daty 
ważności karty system przyjmował fakt podjęcia decyzji w systemie, podczas 
gdy decyzja była podejmowana wcześniej przez Konsula na papierze. Apli-
kacja CRKP nie daje możliwości wpisania daty podjęcia decyzji. Decyzja jest 
wydawana w formie papierowej, nie elektronicznej. Osoba wydająca w okienku 
Karty Polaka sprawdzała prawidłowość imienia, nazwiska oraz daty urodzenia. 
Nie sprawdzała daty ważności karty…”. Ponadto Kierownik Konsulatu Wojciech 
Mrozowski w wyjaśnieniach wskazał na występowanie błędów w CRKP, które 
były zgłaszane do MSZ. Dotyczyło to następujących kwestii: w obecnej wersji 
CRKP 2.0 nie funkcjonuje zakładka „Konsultacje”, a tym samym nie można 
wysłać wniosku do ABW celem sprawdzenia wnioskującego o Kartę Polaka, 
w przypadku rejestracji wniosku o wydanie duplikatu Karty Polaka, nie funk-
cjonuje zakładka „Decyzja”. Aby karta została spersonalizowana należy dodat-
kowo wysłać informacje o wprowadzonym duplikacie karty e-mailem do MSZ, 
system nie drukuje prawidłowo kart, jeżeli wnioskodawca posiada podwójne 
nazwisko lub dwa imiona, system Wiza-Konsul nie umożliwia wygenerowania 
prawidłowych danych statystycznych z CRKP, np. generuje błędną liczbę zare-
jestrowanych wniosków, nie uwzględnia unieważnionych Kart Polaka.

W Konsulacie Generalnym RP w Grodnie po analizie 48 spraw, dotyczących 
wydania w okresie od 20 stycznia 2015 r. do 15 maja 2017 r. Kart Polaka 
dzieciom, stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wydaniu 12 (25%) 
dzieciom, w tym 10 poniżej 8. roku życia Kart Polaka, ze zbyt długim terminem 
ważności (wygenerowanym przez system informatyczny). W tych sprawach 
Konsulat nie poinformował MSZ o błędnej personalizacji Kart Polaka. Pięć 
z ww. kart wydano po otrzymaniu clarisu MSZ z dnia 5 grudnia 2016 r., infor-
mującego o wykryciu błędów w CRKP i zawierającego wytyczne, aby nie wyda-
wać kart dla dzieci poniżej ósmego roku życia z błędnie określoną datą waż-
ności. Ważność 10 kart była dłuższa niż 10 lat (wynosiła od 11 lat do 17 lat), 
a w dwóch kartach data ważności upływała kolejno cztery i siedem lat po uzy-
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skaniu pełnoletności przez ich posiadaczy78. Było to niezgodne z wymogami 
art. 17 ust. 1 i 3 ustawy o Karcie Polaka. Konsul Generalny RP w Grodnie Jaro-
sław Książek nie wyjaśnił przyczyn wydania błędnych Kart Polaka. Stwierdził, 
że niewłaściwa personalizacja związana była z błędem systemu produkcji Kart 
Polaka, na co placówka nie miała wpływu. Analiza 48 spraw dotyczących wyda-
nia Kart Polaka dzieciom, w tym wszystkich 27 wniosków o wydanie kart dla 
dzieci poniżej ósmego roku życia, złożonych do Konsulatu pomiędzy 3 sierpnia 
a 6 grudnia 2016 r. wykazała, że w 20 przypadkach karty zostały prawidłowo 
spersonalizowane za pierwszym razem, a w 16 sprawach zamówiono nowe 
poprawnie spersonalizowane dokumenty, co skutkowało wydłużeniem (od 125 
do 237 dni) procesu ich wydawania. Na podstawie analizy 120 spraw doty-
czących Karty Polaka stwierdzono, że od 11 lipca 2016 r. do 14 kwietnia 2017 
r. w czterech zbadanych sprawach wprowadzono błędnie do CRKP nazwiska 
osób, którym przyznano Karty Polaka. Skutkowało to koniecznością zamówie-
nia przez Konsulat nowych kart i w trzech z tych spraw – wydaniem popraw-
nie spersonalizowanych kart z opóźnieniem wynoszącym od 13 dni do 4, 5 
miesięcy. Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek wyjaśnił m.in., że 
„błędy literowe przy wpisywaniu danych osobowych do systemu Wiza-Konsul 
mogą się zdarzać z uwagi na inną niż polską transkrypcję…”.

W ocenie NIK opisane wyżej przypadki wskazują, że urzędnicy konsularni 
w sposób nierzetelny wywiązywali się z zadań związanych z obsługą i wyko-
rzystywaniem systemu CRKP. Mimo wyraźnego zalecenia MSZ (claris z dnia 
5 grudnia 2016 r.) wydawano Karty Polaka z błędną datą ważności dla dzieci 
poniżej ósmego roku życia. Ponadto przed wydaniem tych dokumentów 
nie sprawdzono ich dat ważności. NIK negatywnie ocenia także fakt, iż sam 
system CRKP w obecnie używanej wersji 2.0 jest niedopracowany i generuje 
błędy lub nie daje możliwości wykorzystania jego niezbędnych funkcji. Szcze-
gólnie rażące zaniedbania wystąpiły w Wydziale Konsularnym Ambasady RP 
w Astanie, gdzie w sposób nierzetelny wprowadzano dane do systemu CRKP 
i aż do września 2016 r. nie prowadzono rejestru Kart Polaka, który w formie 
elektronicznej jest obowiązany prowadzić konsul.

5.3. Realizacja zadań przez Radę do Spraw Polaków 
na Wschodzie w zakresie prawidłowości prowadzonych 
postępowań w sprawach dotyczących Karty Polaka 
i rzetelności prowadzenia rejestrów Kart Polaka

W latach 2015–2017 do Rady wpłynęło 69 odwołań od decyzji konsulów 
w sprawie odmowy przyznania lub unieważnienia Karty Polaka. Rada roz-
patrzyła 63 z tych odwołań i: w 33 przypadkach decyzję uchyliła i skiero-
wała sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, w czterech 
przypadkach uchyliła decyzję w całości i wydała orzeczenie o przyznaniu 
Karty Polaka, w 26 przypadkach – utrzymała w mocy zaskarżone decy-
zje. Z ogólnej liczby 63 decyzji: 19 decyzji (30%) podjęto w terminie nie-
przekraczającym 30 dni od daty wpływu odwołania, zaś pozostałe 44 decy-
zje (70%) podjęto w terminie od 31 do 79 dni od daty wpływu odwołań. 
W przypadku 26 spośród 44 ww. decyzji (tj. 59%) nie wydano postanowień 
o przedłużeniu terminu rozpatrywania sprawy, nie poinformowano stron 

78   Przy nieprzekroczeniu 10-letniego terminu ważności kart.
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o przyczynach przedłużenia i nowym terminie załatwienia spraw oraz nie 
pouczono o prawie wniesienia ponaglenia. Takie działanie stanowiło naru-
szenie przepisów art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (dalej Kpa)79, które na podstawie art. 4 
ust. 1 ustawy o Karcie Polaka mają zastosowanie w przypadku postępowa-
nia odwoławczego od decyzji konsula prowadzonego przez Radę.
W okresie objętym kontrolą Rada nie prowadziła postępowań w sprawach 
wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważno-
ści wydanych przez Radę decyzji lub postanowień.
W okresie od stycznia 2015 r. do sierpnia 2016 r. posiedzenia Rady odby-
wały się dwa razy w miesiącu, natomiast od września 2016 r. do grudnia 
2017 r. – jeden raz w miesiącu. Wszystkie posiedzenia Rady były protokoło-
wane, w posiedzeniach nie uczestniczyli eksperci lub biegli. Rada III kaden-
cji, powołana przez Prezesa Rady Ministrów na okres pięciu lat z dniem 
2 listopada 2016 r., nie posiadała planu pracy, tym samym nie dopełniła 
obowiązku wynikającego z przepisu §9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wewnętrznej 
organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie80.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady II kadencji (styczeń 
2015 r. – październik 2016 r.) przeznaczono łącznie 707 tys.  zł, z tego: 
500 tys. zł na zakupy inwestycyjne związane z budową i wdrożeniem 
systemów informatycznych („Karta Polaka” oraz „CRKP”), 173 tys. zł 
na wynagrodzenia bezosobowe, 32 tys. zł na podróże służbowe zagra-
niczne (Kazachstan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Łotwa i Białoruś), 
2 tys. zł na zakup usług (ekspertyza prawna). Wydatki związane z dzia-
łalnością Rady III kadencji (listopad 2016 r.–grudzień 2017 r.) wyniosły 
łącznie 139,2 tys. zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe 
(138,5 tys. zł) oraz opłaty sądowe (0,7 tys.  zł). W ocenie NIK wydatki Rady 
były ponoszone zgodnie z przepisami §11 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia 
Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2016 r.
Do końca sierpnia 2016 r. Rada prowadziła rejestr odwołań od decyzji kon-
sulów w sprawach odmowy przyznania oraz unieważnienia Karty Polaka 
w formie papierowej, zaś od września 2016 r. w formie elektronicznej. 
Powyższe rejestry były kompletne, wpisów do nich dokonywano na bie-
żąco, w porządku chronologicznym, przez uprawnione osoby.
Zgodnie z przepisami ustawy o Karcie Polaka do końca sierpnia 2016 r. 
CRKP, który powiązany jest z systemem informatycznym Wiza-Konsul, pro-
wadzony przez Radę, był obsługiwany przez Centrum Usług Wspólnych 
KPRM. Po zmianie ustawy o Karcie Polaka, począwszy od września 2016 r. 
obsługiwany był przez DWPPG. System CRKP zapewniał bezpieczeństwo 
przesyłania danych oraz ich udostępniania, był kompletny, prowadzono 
go na bieżąco i chronologicznie, wpisów dokonywały osoby uprawnione, 
a sposób dokonywania wpisów umożliwiał identyfikację osób ich dokonu-
jących. W latach 2015–2016 nie występowały dłuższe przerwy w działa-
niu systemu CRKP, które mogłyby mieć wpływ na jego prawidłowe funk-
cjonowanie.

79  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.

80  Dz. U. poz. 1507.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było dokonanie oceny prawidłowości przyznawa-
nia Karty Polaka osobom zamieszkałym za wschodnią granicą RP.

Założono, że badania kontrolne umożliwią ocenę następujących dziedzin:
1. Realizację obowiązków organów państwa związanych ze stworzeniem 
warunków do prawidłowej realizacji zadań przy przyznawaniu Karty 
Polaka.
2. Rzetelność i zgodność z obowiązującymi przepisami postępowań pro-
wadzonych w sprawach przyznawania Karty Polaka, w tym w sprawach 
odwołań od decyzji wydanych przez konsulów w I instancji, obejmujących 
rozpatrywanie wniosków i weryfikację dołączanych do nich dokumentów, 
sprawdzanie znajomości języka polskiego oraz kultywowania polskich tra-
dycji i zwyczajów, podejmowanie decyzji o przyznaniu i odmowie przyzna-
nia Karty Polaka, przedłużaniu jej ważności.
3. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia przez konsulów rejestrów zło-
żonych wniosków o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, 
decyzji wydanych w sprawach przyznania, odmowy przyznania i unieważ-
nienia Kart Polaka oraz centralnego rejestru przyznanych i unieważnionych 
Kart Polaka, a także sposobu przekazywania i przetwarzania danych zawar-
tych w rejestrach konsularnych i centralnym.

Kontrolą objęto siedem jednostek, w tym: Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych, Radę do Spraw Polaków na Wschodzie, Ambasadę RP w Asta-
nie oraz na zasadzie celowego doboru cztery urzędy konsularne położone 
za wschodnią granicą RP – Grodno, Lwów, Łuck i Winnica. Kontrola została 
przeprowadzona od 16 listopada 2017 r. do 26 lutego 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono we wszystkich badanych jednostkach, na pod-
stawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj-
wyższej Izbie Kontroli, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności, 
celowości i gospodarności.

Lata 2015–2017.

W trakcie kontroli zasięgnięto informacji od organizacji polskich lub polo-
nijnych, uprawnionych do wystawiania zaświadczeń, potwierdzających 
aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub 
polskiej mniejszości narodowej, ujętych w wykazie stanowiącym załącznik 
do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych w tej sprawie81, dotyczą-
cych potrzeb i problemów w zakresie systemu przyznawania Kart Polaka, 
obejmujących ocenę obowiązujących uregulowań prawnych i współpracy 
z polskimi placówkami konsularnymi, wskazanie występujących trudności 
i problemów związanych z uzyskaniem Karty oraz potrzeb ewentualnych 
zmian w systemie przyznawania Karty Polaka.

W kontroli zasięgnięto także informacji od wojewodów w zakresie dotyczą-
cym przypadków, w których posiadacze Karty Polaka nabyli obywatelstwo 

81  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń 
potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub 
polskiej mniejszości narodowej (M.P. poz. 890).

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 
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kontroli na podstawie 
art. 12 ustawy o NIK
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polskie albo uzyskali zezwolenia na pobyt stały i nie zwrócili unieważnio-
nych z tego powodu Kart Polaka oraz ewentualnych działań, podejmo-
wanych przez służby podległe wojewodom, zmierzających do wyegze-
kwowania zwrotu Kart Polaka, które utraciły ważność z mocy prawa, 
niezwróconych przez ich posiadaczy.

W kontroli nie uczestniczyły inne organy kontroli.

Kontrola P/17/098 – Przyznawanie Karty Polaka osobom zamieszkałym 
za wschodnią granicą RP, podjęta została z własnej inicjatywy NIK, m.in. 
w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi możliwych nadużyć 
przy ubieganiu się o ten dokument. W związku z pogorszeniem się sto-
sunków społeczno-gospodarczych za wschodnią granicą RP (szczególnie 
na Ukrainie), posiadanie Karty Polaka stało się przedmiotem pożądania 
dla wielu osób, w tym także nieposiadających polskich korzeni. Proble-
mem stało się zjawisko podrabiania dokumentów stwierdzających polskie 
pochodzenie i przedstawianie ich w konsulatach przy ubieganiu się o Kartę 
Polaka, a także możliwość kupna podrobionej Karty niefigurującej w żad-
nym oficjalnym rejestrze. Przed konsulatami są organizowane kolejki przez 
grupy czerpiące korzyści finansowe z tego procederu jak również podejmo-
wane są próby blokowania dostępu do zapisów na spotkania z konsulami 
w sprawie złożenia wniosków o przyznanie Karty.

Wyniki kontroli przedstawiono w siedmiu wystąpieniach pokontrolnych, 
w których treści sformułowano ogółem 28 wniosków pokontrolnych. 
Z informacji o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych wynika, 
że zrealizowano 27 wniosków a jeden jest w trakcie realizacji.

Pozostałe informacje 

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych
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W kontroli uczestniczył Departament Administracji Publicznej NIK oraz 
trzy Delegatury NIK. 82  83 84 85 86 87 88 89

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 
działalnośc82

1.
Departament 
Administracji 

Publicznej

Ministerstwo 
Spraw 

Zagranicznych

Jacek 
Czaputowicz83 O

2.
Delegatura NIK 

w Rzeszowie

Rada do Spraw 
Polaków  na 
Wschodzie

Michał 
Frączkiewicz84 O

2.
Delegatura NIK 

w Rzeszowie
Ambasada RP 

w Astanie
Selim 

Chazbijewicz85 O

3.
Delegatura NIK 

w Rzeszowie

Konsulat 
Generalny RP 

we Lwowie
Rafał Wolski86 O

4.
Delegatura NIK 

w Rzeszowie

Konsulat 
Generalny RP 

w Winnicy

Wojciech 
Mrozowski87 O

5.
Delegatura NIK 
w Białymstoku

Konsulat 
Generalny RP 

w Grodnie
Jarosław Książek88 O

6.
Delegatura NIK 

w Lublinie

Konsulat 
Generalny RP 

w Łucku
Wiesław Mazur89 O

82  Symbol „O” oznacza ocenę opisową.

83  Poprzednio, w okresie objętym kontrolą Ministrami Spraw Zagranicznych byli: Witold 
Waszczykowski – od 16 listopada 2015 r. do 9 stycznia 2018 r., Grzegorz Schetyna – od 22 września 
2014 r. do 16 listopada 2015 r.

84  Poprzednio, w okresie od 1 maja 2013 r. do 14 listopada 2016 r. Przewodniczącym Rady był Artur 
Kozłowski.

85  Poprzednio, w okresie objętym kontrolą stanowisko Ambasadora RP w Astanie pełnili: Andrzej 
Skrzydło – od 2 listopada 2016 r. do 11 sierpnia 2017 r. oraz od 30 sierpnia 2015 r. do 15 września 
2015 r., Maciej Lang – od 16 września 2015 r. do 1 listopada 2016 r., Jacek Kluczkowski – od 2011 r. 
do 29 sierpnia 2015 r.

86  Poprzednio, w okresie objętym kontrolą obowiązki Konsula Generalnego RP we Lwowie 
sprawowali: Wiesław Mazur – od 27 października 2015 r. do 31 marca 2017 r., Jarosław Drozd 
– od 2011 r. do 26 października 2015 r.

87  Poprzednio, w okresie objętym kontrolą obowiązki Konsula Generalnego RP w Winnicy 
sprawowali: Tomasz Olejniczak – od 27 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r., Krzysztof Rosiński 
– od 16 do 26 lipca 2015 r., Krzysztof Świderek – od 2010 r. do 15 lipca 2015 r.

88  Poprzednio, w okresie objętym kontrolą obowiązki Konsula Generalnego RP w Grodnie 
sprawowali: Violetta Sobierańska – od 1 czerwca do 21 sierpnia 2016 r., Zbigniew Pruchniak 
– od 12 września 2015 r. do 31 maja 2016 r., Andrzej Chodkiewicz – od 2010 r. do 11  września 
2015 r.

89  Poprzednio, w okresie objętym kontrolą obowiązki Konsula Generalnego RP w Łucku sprawowali: 
Krzysztof Sawicki – od 7 maja 2016 r. do 7 kwietnia 2017 r., Beata Brzywczy – od 2013 r. do 6 maja 
2016 r.

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady przyznawania Karty 
Polaka jest ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka90.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka, w brzmieniu nadanym 
ustawą z dnia z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, 
ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach91, Karta Polaka może 
być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego 
i spełni łącznie następujące warunki:

 − wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową 
znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajo-
mość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;

 − w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, albo wyznaczone-
go przez niego pracownika, złoży pisemną deklarację przynależności 
do Narodu Polskiego;

 − wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodzi-
ców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, 
albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, 
potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języ-
ka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres 
co najmniej ostatnich trzech lat;

 − złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie 
zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych 
zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez 
Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republi-
ką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litew-
ską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych 
umów.

Karta Polaka – zgodnie z art. 2 ust. 2-4 ustawy o Karcie Polaka, w brzmieniu 
nadanym ustawą z dnia z dnia 24 listopada 2017 r. – może być przyznana 
wyłącznie osobie:

 − posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywa-
telstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Bia-
łoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki 
Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Moł-
dowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, 
Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych 
państw status bezpaństwowca;

 − będącej obywatelem jednego z ww. państw, której polskie pochodze-
nie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o repatriacji92, pod warunkiem wykazania się znajomo-
ścią języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym (art. 2 ust. 3 

90  Dz. U. z 2018 r. poz. 1272.

91  Dz. U. poz. 2282.

92  Dz. U. z 2018 r. poz. 609.

Regulacje  
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w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmia-
nie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw93);

 − nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na pobyt sta-
ły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 6 ustawy o Karcie Polaka (w brzmieniu wprowadzonym 
ustawą z dnia 24 listopada 2017 r.) posiadacze Karty uzyskują wiele szcze-
gółowych uprawnień, które aktualizują się dopiero w momencie pobytu 
posiadacza Karty Polaka na terytorium RP. Do powyższych uprawnień 
należą:

 − zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy94;

 − podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na takich 
samych zasadach jak obywatele polscy, określonych w ustawie z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej95;

 − podejmowanie i odbywanie studiów, studiów doktoranckich oraz 
innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach nauko-
wych i pracach rozwojowych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym96;

 − korzystanie z form kształcenia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe97 oraz ustawą z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty98 (art. 6 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu nadanym przez usta-
wę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe99);

 − korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, 
w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych100, 
chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest 
stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne;

 − ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowe-
go kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, 
na podstawie biletów jednorazowych, na zasadach określonych w usta-
wie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejaz-
dów środkami publicznego transportu zbiorowego101;

 − bezpłatny wstęp do muzeów państwowych;
 − pomoc konsula, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i posza-

nowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagro-
żenia życia lub bezpieczeństwa.

Ponadto, posiadacze Karty Polaka:

93  Dz. U. poz. 858.

94  Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm.

95  Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm.

96  Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.

97  Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm..

98  Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm..

99  Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.

100  Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.

101  Dz. U. z 2018 r. poz. 295.
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 − korzystają z pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową 
udzielaną osobom fizycznym ze środków budżetu państwa lub budże-
tów samorządów terytorialnych przeznaczonych na wspieranie Pola-
ków za granicą;

 − podejmujący kształcenie (studia, studia doktoranckie oraz inne formy 
kształcenia, uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwo-
jowych), zachowują prawo do ubiegania się o stypendia i inną pomoc 
przewidzianą dla cudzoziemców w odrębnych przepisach;

 − osiedlający się w Polsce, mogą – zgodnie z art. 8a ustawy o Karcie Pola-
ka – otrzymywać przez okres dziewięciu miesięcy świadczenie pienięż-
ne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania 
i bieżącego utrzymania.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o Karcie Polaka (w brzmieniu nadanym 
ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz nie-
których innych ustaw102) organem właściwym do przyjmowania i rozpatry-
wania wniosków o przyznanie Karty Polaka oraz do podejmowania w tej 
sprawie decyzji, jest konsul. Dyspozycją zawartą w art. 12 ust. 4 ustawy, dla 
zapewnienia szybkiego i sprawnego dostępu osób zainteresowanych otrzy-
maniem Karty Polaka, Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 5 paździer-
nika 2017 r.103 wyznaczyła Wojewodę Podlaskiego jako organ właściwy 
w zakresie: przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważno-
ści Karty Polaka i wydawania decyzji w tych sprawach. Z właściwości Woje-
wody Podlaskiego w tych sprawach, mogą korzystać obywatele Republiki 
Białorusi albo osoby posiadające w tym państwie status bezpaństwowca.
Realizując zadania w zakresie ustawy o Karcie Polaka, konsul kieruje się 
ustawą o Karcie Polaka, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz 
postanowieniami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne104. 
Decyzje konsula oraz stosowane przez niego procedury powinny wynikać 
tylko i wyłącznie z przepisów prawa, a nie z doraźnie występujących oko-
liczności (np. presji wnioskodawców, miejscowych organizacji polskich/
polonijnych, działań władz miejscowych, sugestii mediów).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka: „Do postępowań w sprawach 
uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego105, jeżeli niniejsza 
ustawa nie stanowi inaczej”. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o Karcie Polaka, 
do postępowań w sprawach należących do właściwości konsulów stosuje 
się przepisy ustawy Prawo konsularne. Oznacza to, że w całej procedurze 
realizacji ustawy o Karcie Polaka przez konsula, aż do momentu wydania 
przez niego decyzji w sprawie Karty Polaka stosuje się przepisy powyż-
szej ustawy, a nie Kpa. Do postępowania przed sądami administracyjnymi 
stosuje się ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 

102   Dz. U. poz. 753.

103   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody 
właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty 
Polaka – Dz. U. poz. 1900.

104   Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, ze zm.

105   Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.
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przed sądami administracyjnymi106. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o Kar-
cie Polaka (w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 13 maja 2016 r.), 
przyznanie Karty Polaka następuje w drodze decyzji, która nie jest jednak 
decyzją w rozumieniu przepisów Kpa (jak to stanowi art. 104 Kpa). Z kolei 
według art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka, wobec całości postępowania 
odwoławczego od decyzji konsula (przed Radą oraz sądem administracyj-
nym) stosuje się przepisy Kpa.

Według art. 10 ustawy Prawo konsularne – „Konsulem jest kierownik 
urzędu konsularnego, a w okręgu konsularnym, w którym nie utworzono 
urzędu konsularnego – powołany urzędnik konsularny w przedstawiciel-
stwie dyplomatycznym”. Uwzględniając powyższe, a także mając na uwa-
dze konieczność zapewnienia właściwej realizacji ustawy o Karcie Polaka, 
kierownik urzędu konsularnego zobowiązany jest do pisemnego upoważ-
nienia stosownej liczby urzędników – członków personelu dyplomatyczno-
-konsularnego do wykonywania funkcji w zakresie realizacji ustawy o Kar-
cie Polaka.

Czynności wykonywane przez konsula w związku ze złożeniem wniosku 
o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności lub z wydaniem 
decyzji w tych sprawach są wolne od wszelkich opłat konsularnych (sto-
sownie do art. 12 ust. 3 ustawy o Karcie Polaka). Zwolnienie od tych opłat 
dotyczy także sytuacji, w których nastąpiła odmowa przyznania Karty. 
Decyzja odmowna podlega odwołaniu i może się okazać, że była ona nie-
prawidłowa.

Zgodnie z art. 13 ustawy o Karcie Polaka wniosek o przyznanie lub prze-
dłużenie ważności Karty Polaka zawiera następujące dane: imię i nazwisko, 
datę i miejsce urodzenia, płeć, adres zamieszkania za granicą, obywatel-
stwo albo status bezpaństwowca, narodowość, obywatelstwo i narodo-
wość rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli ich dane zostały wska-
zane przez osobę ubiegającą się o przyznanie Karty Polaka. Wnioskodawca 
ma obowiązek przedstawić dokumenty i inne dowody potwierdzające speł-
nianie warunków umożliwiających przyznanie Karty Polaka, w szczegól-
ności: polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub ich odpisy, 
metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające 
związek z polskością, odbycie służby wojskowej w polskich formacjach 
wojskowych, fakt deportacji, uwięzienia lub rehabilitacji deportowanego, 
zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu, zagraniczne dowody 
tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich 
posiadacza, zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdza-
jące aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury pol-
skiej lub polskiej mniejszości narodowej, prawomocna decyzja w sprawie 
stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy 
o repatriacji. W odniesieniu do wnioskodawcy szczególnie zasłużonego dla 
RP konsul może wydać decyzję o przyznaniu Karty Polaka bez koniecz-
ności przedstawiania przez wnioskodawcę ww. dokumentów. Do wniosku 

106   Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.
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o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca dołącza kopię ważnego doku-
mentu potwierdzającego tożsamość (art. 14 ustawy o Karcie Polaka).

Aktualny wykaz organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych 
do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie 
w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości 
narodowej, obejmujący 34 organizacje, został opublikowany przez Ministra 
Spraw Zagranicznych z dniem 2 września 2016 r.107 Do tego czasu obowią-
zywał wykaz obwieszczony przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 17 marca 
2008 r.108

W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa wzory wniosku o przyzna-
nie Karty Polaka:

 − do 1 września 2016 r. – zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 4 marca 2008 r.109,

 − od dnia 2 września 2016 r. – zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r.110

Nowy wzór wniosku będący efektem zmian, wprowadzonych ustawą z dnia 
13 maja 2016 r., uwzględnia wnioski wynikające z dotychczasowej prak-
tyki konsularnej, rozróżnia poszczególne cele składania wniosku oraz wnio-
ski składane na rzecz małoletnich. Zawiera zapisy, uprzednio umieszczane 
na oddzielnych kartkach, takie jak oświadczenie:

 − że wnioskodawca lub jego wstępni nie repatriowali się z Polski w latach 
1944–1957,

 − o nieposiadaniu obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na pobyt sta-
ły w Polsce,

 − o zgodzie rodzica nieposiadającego Karty Polaka na jej przyznanie 
małoletniemu dziecku.

Nowy wniosek określa cztery cele: przyznanie pierwszej Karty, przedłu-
żenie Karty, wydanie kolejnej Karty-duplikatu oraz ze względu na zmianę 
danych osobowych. Wniosek posiada rubrykę zawierającą informację – 
o posiadaniu lub nie – poświadczenia potwierdzającego znajomość języka 
polskiego.

Dotychczasowe doświadczenia wykazały, iż konieczne było wypracowa-
nie przez poszczególne placówki konsularne szczegółowego mechanizmu, 
określającego zasady składania i przyjmowania wniosków o Kartę Polaka, 
weryfikacji dokumentów, przyjmowania wnioskodawców, przeprowadza-
nia rozmowy w celu weryfikacji znajomości języka polskiego oraz tradycji 
i zwyczajów polskich. Istotną kwestią w realizacji ustawy o Karcie Polaka 

107  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń 
potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub 
polskiej mniejszości narodowej – M.P. poz. 890.

108  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wykazu organizacji 
polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne 
zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości 
narodowej – M.P. Nr 25 poz. 249.

109  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku 
o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka – Dz. U. Nr 48 poz. 282.

110  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru 
wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka – Dz. U. 
poz. 1382.
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jest doskonalenie mechanizmów usprawniających proces przyjmowania 
i rozpatrywania wniosków. Urzędy konsularne winny wykorzystać w tym 
celu wszelkie możliwości organizacyjne – stosownie do lokalnych uwarun-
kowań (np. uzgodnienia z organizacjami, e-konsulat). Powinno się umie-
ścić w widocznym miejscu (strona internetowa placówki, tablica ogłoszeń) 
informacje o najważniejszych zmianach w ustawie. Zgodnie z ustawą Kartę 
Polaka może otrzymać wyłącznie osoba nieposiadająca obywatelstwa RP 
albo zezwolenia na pobyt stały – odpowiednie oświadczenie w tym zakre-
sie wnioskodawca podpisuje na wniosku (w nowej redakcji). Nie należy 
stosować dotychczasowej praktyki przedkładania do podpisu oświadczenia 
w tym zakresie oraz umieszczania informacji w notatce z rozmowy.

Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania (art. 17 
ust. 1), a w przypadku osób:

 − które ukończyły 65 lat – na czas nieoznaczony (art. 17 ust. 2a),
 − małoletnich – przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłu-

żej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego 
pełnoletności (art. 17 ust. 3).

Jeżeli najpóźniej na trzy miesiące przed terminem utraty ważności Karty 
Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty 
Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

Według art. 19 ustawy o Karcie Polaka decyzja o odmowie przyznania Karty 
Polaka następuje w przypadku, gdy wnioskodawca:

 − nie spełnia warunków do jej przyznania;
 − złożył wniosek lub dołączył dokumenty zawierające nieprawdziwe 

dane osobowe lub fałszywe informacje, jak również gdy oświadczył 
nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia jako autentycznego, 
podrobił lub przerobił dokument albo takiego dokumentu jako auten-
tycznego użył;

 − lub jego wstępni repatriowali się lub zostali repatriowani z teryto-
rium RP albo PRL111, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych 
w latach 1944–1957 przez RP albo przez PRL z Białoruską Socjalistycz-
ną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziec-
ką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjali-
stycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną 
tych umów;

 − nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na pobyt stały 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 − działał lub działa na szkodę RP, a zwłaszcza jej niepodległości i suwe-
renności, lub uczestniczył lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka

lub przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony 
porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka, Konsul lub Wojewoda Pod-
laski, w drodze decyzji, z urzędu unieważnia Kartę Polaka w przypadku:

111  Polska Rzeczpospolita Ludowa.
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1) gdy po otrzymaniu Karty Polaka jej posiadacz zachowuje się w sposób 
uwłaczający Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom;
2) gdy zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 19 pkt 2, 5 lub 6;
3) zrzeczenia się Karty Polaka;
4) gdy na podstawie art. 17 ust. 6 wydał Kartę zawierającą zmienione dane.

Jeżeli posiadacz Karty Polaka nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał 
zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP, posiadana przez niego Karta 
traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzają-
cego nabycie obywatelstwa polskiego albo uzyskania zezwolenia na pobyt 
stały. W takim przypadku, posiadacz niezwłocznie zwraca Kartę Polaka 
konsulowi albo wojewodzie, który ją wydał (art. 20 ust. 1 i 1a). W przy-
padku nabycia obywatelstwo polskiego albo uzyskania zezwolenia na pobyt 
stały na terytorium RP, posiadacz Karty Polaka zwraca ją wojewodzie wła-
ściwemu ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia, w którym: doręczono mu dokument potwierdzający nabycie oby-
watelstwa polskiego albo decyzja o zezwoleniu na pobyt stały stała się osta-
teczna.

Konsulowie prowadzą rejestr złożonych wniosków o przyznanie Karty 
Polaka lub przedłużenie jej ważności, decyzji wydanych w tych sprawach, 
przyznanych i unieważnionych Kart oraz Kart Polaka, które utraciły waż-
ność z mocy prawa. Rejestr zawiera te same dane osób, które wymagane 
są we wniosku o wydanie Karty Polaka. Dane gromadzone w rejestrze prze-
chowywane są przez okres 10 lat i mogą być udostępniane za pośrednic-
twem urządzeń teleinformatycznych, bez konieczności składania pisem-
nych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego112, Szefowi Agencji Wywiadu, 
konsulom oraz organom Policji i Straży Granicznej, w zakresie niezbęd-
nym do wykonywania przez te organy zadań ustawowych oraz ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki w zakresie niezbędnym do prowadze-
nia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sposób 
prowadzenia rejestrów konsularnych oraz CRKP (prowadzonego przez 
Radę) został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 
2008 r.113 Zgodnie z ww. przepisami zarówno rejestry jak i przekazywanie 
danych w nich zawartych prowadzone jest w formie elektronicznej, w spo-
sób umożliwiający bezpieczeństwo danych. Każdy wniosek wprowadzony 
do rejestru otrzymuje niepowtarzalny numer ewidencyjny składający 
się z oznaczenia kraju, oznaczenia konsulatu i kolejnego numeru sprawy, 
wszelkie zmiany w rejestrze mogą być dokonywane do momentu wyda-
nia decyzji i wymagają odnotowania, kto i kiedy ich dokonał. Dane z CRKP 
są udostępniane Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, w formie elektronicznej, w celu sporządze-
nia Karty Polaka.

Na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. obowiązek pro-
wadzenia CRKP od dnia 1 stycznia 2017 r. został nałożony na ministra wła-

112   Dalej ABW.

113   Dz. U. Nr 53 poz. 314 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie 
rejestrów Kart Polaka.
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ściwego do spraw zagranicznych – art. 23 ust. 3 ustawy o Karcie Polaka. 
Jednocześnie ustawa ta – w myśl przepisu art. 24 ust. 2 – zobowiązała 
ministra właściwego do spraw zagranicznych, do określenia w drodze roz-
porządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw admini-
stracji publicznej, sposobu prowadzenia rejestrów złożonych wniosków 
o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, decyzji wyda-
nych w tych sprawach, przyznanych i unieważnionych Kart Polaka oraz Kart 
Polaka, które utraciły ważność z mocy prawa, prowadzonych przez konsu-
lów i wojewodów oraz CRKP, sposobu przetwarzania danych w nich zawar-
tych, a także sposobu przekazywania przez konsula i wojewodę, danych 
do CRKP, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa prze-
kazywania danych. Minister Spraw Zagranicznych wydał w dniu 22 grud-
nia 2017 r. nowe rozporządzenie w sprawie rejestrów Kart Polaka114, które 
doprecyzowało zasady dotyczące:

 − wprowadzania danych do rejestru lokalnego prowadzonego przez kon-
sula oraz zapisywania danych w rejestrze centralnym poprzez aplika-
cję dedykowaną do obsługi elektronicznej prowadzonych spraw albo 
za pośrednictwem interfejsu wystawionego przez aplikację CRKP;

 − zwracania się przez konsula lub wojewodę do Szefa ABW, a w razie 
potrzeby także do innych organów administracji publicznej z wnio-
skiem o przekazanie informacji zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o Kar-
cie Polaka, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem rejestru cen-
tralnego, z wykorzystaniem bezpiecznych łączy, zapewniających pouf-
ność przesyłanych danych;

 − udostępniania danych z rejestrów lokalnych podmiotom, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka, za pośrednictwem reje-
stru centralnego, z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych, bez 
konieczności składania pisemnych wniosków, ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych, Szefowi ABW, Szefowi Agencji Wywiadu, kon-
sulom oraz organom Policji i Straży Granicznej, w zakresie niezbędnym 
do wykonywania zadań ustawowych tych podmiotów, przez posiadane 
przez te podmioty systemy umożliwiające identyfikację osoby uzysku-
jącej dane oraz rejestrujące zakres i datę ich uzyskania.

Rada do Spraw Polaków na Wschodzie jest organem administracji publicz-
nej rozpatrującym odwołania od decyzji w sprawach Karty Polaka i jest 
organem wyższego stopnia w rozumieniu Kpa (art. 9 ust. 2 i 3). Rada jest 
także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, uchy-
lenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decy-
zji lub postanowień (art. 9 ust. 4). Obsługę administracyjną i kancelaryjną 
Rady wykonuje urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagra-
nicznych, tj. DWPPG. Działalność Rady jest finansowana z budżetu państwa 
(art. 9 ust. 6 i 7). W jej skład wchodzi dziewięciu członków powoływanych 
przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw 
zagranicznych, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem 
z zakresu spraw dotyczących Polonii i Polaków za granicą. Co najmniej 
połowa składu Rady powinna posiadać wyższe wykształcenie prawnicze 

114  Dz. U. poz. 2475.
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(art. 10 ust. 1), a członkowie muszą posiadać obywatelstwo polskie, korzy-
stać z pełni praw publicznych oraz być niekarani za przestępstwo popeł-
nione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego (art. 10 ust. 2).

Wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady, w tym tryb podejmowania decy-
zji oraz wyboru, uprawnienia i obowiązki przewodniczącego, wysokość 
wynagrodzeń członków oraz sposób pokrywania wydatków związanych 
z pracami Rady określił Minister Spraw Zagranicznych w rozporządzeniu 
z dnia 16 września 2016 r.115 Rada obraduje na posiedzeniach, w obecno-
ści co najmniej pięciu członków, wszystkie posiedzenia Rady są protokoło-
wane, a do udziału w nich mogą być zapraszani eksperci lub biegli. Orzecze-
nia Rady zapadają zwykłą większością głosów i są wraz z uzasadnieniem, 
aktami sprawy i protokołem z posiedzenia przekazywane do urzędu wyko-
nującego obsługę administracyjną i kancelaryjną Rady.

Wydatki Rady realizowane są po akceptacji wniosku jej przewodniczącego, 
przez dyrektora komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę Rady. Należ-
ności z tytułu odbytych przez członków Rady podróży krajowych lub zagra-
nicznych pokrywane są na zasadach określonych w przepisach dotyczących 
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracow-
nikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej, wydanych na podstawie art. 775 §2 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy116. Członkom Rady przy-
sługuje wynagrodzenia miesięczne, w wysokości: 2000 zł – przewodniczący 
Rady, 1000 zł – pozostali członkowie oraz 120 zł – za udział w postępowa-
niu przed sądem administracyjnym. Kwestie związane z wydatkowaniem 
środków budżetowych na działalność Rady, uregulowano w art. 9 ust. 7 
ustawy o Karcie Polaka oraz §10 ust. 1 i 2 oraz §11 ust. 1 i 2 rozporządze-
nia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2016 r. w sprawie 
wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków na Wscho-
dzie117. Do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, organizacja, zasady 
funkcjonowania i warunki organizacyjne wykonywania obsługi Rady ure-
gulowane były rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 
2008 r.118, uchylone z dniem 2 września 2016 r. Najistotniejszą zmianą, jaka 
została wprowadzona w rozporządzeniu z dnia 16 września 2016 r., w sto-
sunku do poprzednio obowiązujących uregulowań prawnych, była zmiana 
w zakresie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Rady, którą poprzednio 
wykonywała właściwa komórka organizacyjna w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, a aktualnie DWPPG.

115  Rozporządzenie Ministra Spraw zagranicznych z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wewnętrznej 
organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie – Dz. U. poz. 1507.

116 Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm..
117  Dz. U. poz. 1507.

118   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie organizacji 
wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie – Dz. U. Nr 41, 
poz. 245 ze zm. oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie 
warunków organizacyjnych wykonywania obsługi Rady do Spraw Polaków na Wschodzie – Dz. U. 
Nr 41 poz. 246.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 524, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1272, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1545, ze zm.).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie 
określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty 
Polaka (Dz. U. Nr 48, poz. 282).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 
2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie waż-
ności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka (Dz. U. poz. 1382).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie re-
jestrów Kart Polaka (Dz. U. Nr 53, poz. 314).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 
2017 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka (Dz. U. poz. 2475).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 
2017 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw 
Polaków na Wschodzie (Dz. U. poz. 1507).

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2008 r. 
w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady 
do Spraw Polaków na Wschodzie (Dz. U. Nr 41 poz. 245, ze zm.).

10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w spra-
wie warunków organizacyjnych wykonywania obsługi Rady do Spraw 
Polaków na Wschodzie (Dz. U. Nr 41, poz. 246).

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

12. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych 
do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowa-
nie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniej-
szości narodowej (M.P. poz. 890).

13. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. w spra-
wie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wy-
stawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie 
w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości 
narodowej (M.P. Nr 25, poz. 249).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
8. Minister Spraw Zagranicznych
9. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny

10. Minister Cyfryzacji
11. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
12. Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą
13. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych
14. Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
15. Senacka Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
16. Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
17. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu terytorialnego i Admi-

nistracji Państwowej
18. Ambasador RP w Astanie
19. Konsul Generalny RP w Grodnie
20. Konsul Generalny RP we Lwowie
21. Konsul Generalny RP w Łucku
22. Konsul Generalny RP w Winnicy
23. Przewodniczący Rady do Spraw Polaków na Wschodzie
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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