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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Sprawa, która chcia³abym przybli¿yæ w niniejszym oœwiadczeniu, dotyczy problematyki zwi¹zanej z po-
bieraniem op³at za umówienie siê na spotkanie z konsulem w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W celu uzyskania wizy amerykañskiej (a w³aœciwie jej promesy) obywatele polscy zobowi¹zani s¹
spe³niæ wiele formalnoœci, w tym stawiæ siê do ambasady USA po to, aby odbyæ z konsulem rozmowê.
Otó¿, jak wynika z zamieszczonych na stronie internetowej informacji, jedyn¹ mo¿liwoœci¹ umówienia
siê na rozmowê z konsulem amerykañskim w Polsce jest wykonanie telefonu pod wskazany numer. Ce-
na rozmowy wynosi 4 z³ plus 22% VAT za minutê. Rozmowa telefoniczna trwa przeciêtnie oko³o dziesiê-
ciu minut, zatem przeciêtny koszt umówienia siê z konsulem wynosi oko³o 48,80 z³. Istnieje te¿
mo¿liwoœæ zap³acenia 22 z³ za siedem minut rozmowy przez obci¹¿enie karty Visa lub MasterCard za
wykonanie telefonu pod numer +48 22 523 2000. Zastanawiaj¹cy jest fakt, i¿ ostatnia mo¿liwoœæ nie zo-
sta³a opisana na stronie internetowej ambasady w jêzyku angielskim. Czy to przeoczenie, czy te¿ nie-
mo¿noœæ ta wynika z przyczyn obiektywnych?

Jak wynika z mojej analizy przeprowadzonej w przedmiotowym zakresie, w krajach europejskich
funkcjonuj¹ dwa modele umawiania siê na spotkania z konsulem – przez telefon oraz z wykorzystaniem
internetu. Polska jest jednym z niewielu krajów nale¿¹cych do strefy Schengen, w którym niemo¿liwe
jest umówienie siê na rozmowê z wykorzystaniem strony internetowej. Wykorzystanie tego ostatniego
œrodka komunikacji bez w¹tpienia pozwoli³oby obni¿yæ i tak niema³e koszty starañ o promesê wizy, po-
niewa¿ sam koszt rozmowy telefonicznej jest stosunkowo du¿y.

Z uwagi na powy¿sze proszê o informacjê, dlaczego w Polsce nie mo¿na umówiæ siê na spotkanie
z konsulem, u¿ywaj¹c internetu, tylko trzeba korzystaæ z odp³atnej drogi – telefonu (stacjonarnego lub
komórkowego). Drugie z pytañ dotyczy ceny rozmowy. Dlaczego jest ona taka wysoka?

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk




