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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
Czy jest prawd¹, ¿e na Ukrainie i Bia³orusi powsta³ „czarny rynek” Karty Polaka, ¿e odbywa siê tam

kupczenie opiniami organizacji polskiej czy polonijnej w celu za³atwienia tego dokumentu? Podobno nie-
które organizacje podpisuj¹ opinie o osobach, które nie s¹ ich cz³onkami, ale natychmiast nimi zostaj¹,
po czym otrzymuj¹ mo¿liwoœæ uzyskania Karty Polaka, mimo ¿e ani nie maj¹ pochodzenia polskiego, ani
nie s¹ Polakami. Przypomnê, ¿e Karta Polaka jest dokumentem potwierdzaj¹cym przynale¿noœæ do naro-
du polskiego, przyznawanym osobie nieposiadaj¹cej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedle-
nie siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale deklaruj¹cej tê przynale¿noœæ i spe³niaj¹cej wymogi
okreœlone w ustawie z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi wykazanie, ¿e co najmniej je-
dno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków by³o narodowoœci polskiej lub posiada³o obywatel-
stwo polskie, albo przedstawienie zaœwiadczenia organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzaj¹cego
aktywne zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ na rzecz jêzyka i kultury polskiej lub polskiej mniejszoœci narodo-
wej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Jak wspomnia³em, jednym z warunków przyznania Karty Polaka w sytuacji niemo¿noœci dowiedze-
nia zwi¹zków z Polsk¹ jest wystawiona przez organizacjê opinia o zaanga¿owaniu w dzia³alnoœæ polonij-
n¹. Czy jest prawd¹, ¿e niektórzy prezesi tych organizacji wykorzystuj¹ to nadane z ramienia polskiego
rz¹du upowa¿nienie dla uzyskania korzyœci maj¹tkowych? Podobno na Ukrainie zdarzaj¹ siê przypadki
wystawiania pozytywnych opinii osobom, które nie maj¹ ¿adnych zwi¹zków z Polsk¹. Wystarczy za opi-
niê zap³aciæ.

Druga sprawa. Opinia o zaanga¿owaniu w dzia³alnoœæ polonijn¹ nie jest wymagana wtedy, gdy ktoœ
ma potwierdzone polskie pochodzenie. Czy jest wiêc prawd¹, ¿e mimo to konsulowie domagaj¹ siê ta-
kich opinii? Podobno tak jest na Bia³orusi, gdzie wnioski o Kartê Polaka s¹ zbierane w terenie za poœred-
nictwem organizacji. Podobno organizacja ¿¹da za poœrednictwo zap³aty.

S³ysza³em równie¿, ¿e Kartê Polaka otrzymuj¹ we Lwowie osoby nieznaj¹ce jêzyka polskiego, co wiê-
cej, niemaj¹ce zwi¹zków z polskoœci¹. Dokument ten jest im potrzebny, aby otrzymaæ darmow¹ wizê,
gdy¿ zajmuj¹ siê handlem przygranicznym.

Panie Ministrze, w zwi¹zku z tym pytam, czy do MSZ docieraj¹ informacje wskazuj¹ce na zaistnienie
tego problemu. Gdyby tak by³o, to czy nie nale¿a³oby zastanowiæ siê nad nowelizacj¹ ustawy?

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




