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Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi
projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy - Prawo
Konsularne.
W

załączeniu

także opinię dotyczącą zgodności

przedstawiam

proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że

do prezentowania stanowiska

w toku prac parlan1entarnych

został upoważniony

Rządu

w tej sprawie

Sekretarz Stanu w Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Z poważaniem

POlSKĄ

STULECIE

ODZYSKANIA

NIEPODLI!GŁOŚCI

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy – Prawo konsularne
Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272
i 1669) wprowadza się następujące zmiany:
1)

preambuła do ustawy otrzymuje brzmienie:
„realizując postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
udzielania pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków
z narodowym dziedzictwem kulturalnym,
wypełniając moralny obowiązek wobec Polaków, którzy na skutek zmiennych
losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie,
spełniając oczekiwania tych, którzy polskimi obywatelami nigdy wcześniej nie
byli, lecz ze względu na swoje poczucie tożsamości narodowej pragną uzyskać
potwierdzenie przynależności do Narodu Polskiego,
w celu wzmocnienia więzi łączących Polaków z Macierzą oraz wspierając ich
starania o zachowanie języka polskiego oraz kultywowanie tradycji narodowej,
postanawia się, co następuje:”;

2)

w art. 2:
a)

w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub
dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo
przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające
aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub
polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;”,

b)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Karta Polaka może być przyznana osobie nieposiadającej, w dniu złożenia
wniosku o wydanie Karty Polaka oraz w dniu przyznania Karty Polaka,
obywatelstwa

Rzeczypospolitej

Polskiej

albo

osobie

posiadającej

status

bezpaństwowca.
3. Karta Polaka może być także przyznana osobie, której polskie pochodzenie
zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
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o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 i 1669), pod warunkiem wykazania się
znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym. Przepisy
art. 13 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.”;
3)

użyte w tytule rozdziału 3 oraz w art. 9 w ust. 1, 2 i 7 w różnym przypadku wyrazy
„Rada do Spraw Polaków na Wschodzie” zastępuje się użytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „Rada do Spraw Polaków na Obczyźnie”;

4)

w art. 13 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne
zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej
mniejszości narodowej;”;

5)

art. 19a otrzymuje brzmienie:
„Art. 19a. 1. Po wprowadzeniu przez właściwego konsula lub w przypadku,
o którym mowa w art. 12 ust. 4 – wojewodę, wniosku o przyznanie Karty Polaka lub
przedłużenie jej ważności do rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1, Szef Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedstawia informację, czy wobec wnioskodawcy
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 pkt 5 lub 6.
2. Właściwy konsul lub w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 – wojewoda
może, niezależnie od trybu określonego w ust. 1, zwrócić się do Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów
administracji publicznej, o przedstawienie informacji, czy wobec wnioskodawcy
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 pkt 5 lub 6, wskazując okoliczności
istotne w sprawie.
3. Właściwe organy przedstawiają informacje, o których mowa w ust. 1 i 2,
w terminie 90 dni od dnia wprowadzenia wniosku o przyznanie Karty Polaka do
rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1. Nieprzedstawienie informacji w tym terminie
uznaje się za równoważne z brakiem okoliczności, o których mowa w art. 19 pkt 5 i 6.
4. W przypadku wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka termin, o którym
mowa w ust. 3, wynosi 30 dni od dnia wprowadzenia wniosku o przedłużenie ważności
Karty Polaka do rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1.
5. Właściwy konsul lub w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 – wojewoda,
wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania Karty Polaka po przedstawieniu
przez właściwe organy informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, albo po upływie terminu
określonego w ust. 3.
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6. Właściwy konsul lub w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 – wojewoda,
wydaje decyzję o przedłużeniu ważności Karty Polaka albo odmowie przedłużenia jej
ważności po przedstawieniu przez właściwe organy informacji, o której mowa w ust. 1
i 2, albo po upływie terminu określonego w ust. 4.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2141 oraz z 2019 r. poz. 60) w art. 58 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W sprawach, o których mowa w art. 34 pkt 8, konsul załatwia sprawę nie
później niż w terminie trzydziestu dni od dnia upływu terminu określonego odpowiednio
w art. 19a ust. 3 albo w art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz. …).”.
Art. 3. Z dniem wejścia w życie ustawy członkowie Rady do Spraw Polaków na
Wschodzie, powołani na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym, stają się, do końca kadencji, na którą zostali powołani, członkami Rady do
Spraw Polaków na Obczyźnie.
Art. 4. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy,
prowadzone przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie, prowadzi Rada do Spraw Polaków
na Obczyźnie, na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 4
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia
w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy zmienianej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Doświadczenia ponad 10 lat stosowania ustawy o Karcie Polaka wskazują, że Karta
Polaka stała się niezwykle ważnym instrumentem, pozwalającym w sposób skuteczny
udzielać Polakom zamieszkałym za granicą pomocy w zachowaniu ich związków
z narodowym dziedzictwem kulturalnym oraz wzmacniać więzi łączące ich z Macierzą.
Ponadto Karta Polaka aktywnie przyczynia się do pielęgnowania języka polskiego
wśród Polaków zamieszkałych za granicą oraz ułatwia im kultywowanie tradycji
narodowych.
Celowe wydaje się zatem rozszerzenie podmiotowego zakresu oddziaływania ustawy
o Karcie Polaka na cały świat tak, aby objąć regulacjami ustawy wszystkie osoby
posiadające polskie pochodzenie oraz wszystkie środowiska polonijne.
Jednocześnie w związku z objęciem przepisami ustawy także obywateli państw innych
niż powstałe po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, stało się
niezbędne wprowadzenie zmiany odnoszącej się do nazwy organu – z dotychczasowej
„Rady do Spraw Polaków na Wschodzie” na „Radę do Spraw Polaków na Obczyźnie”
oraz wprowadzenie szeregu zmian o charakterze technicznym, doprecyzowujących
terminologię stosowaną w ustawie i dostosowujących ją do zmienionego zakresu
podmiotowego.
W roku 2019 zadania związane z realizacją ustawy przez poszczególne podmioty
powinny być wykonywane w ramach już przyznanych środków budżetowych. Dopiero
pierwsze miesiące obowiązywania znowelizowanej ustawy pozwolą bowiem na choćby
przybliżone oszacowane zainteresowania przyznaniem Karty Polaka oraz poziomu
korzystania z poszczególnych uprawnień przysługujących posiadaczom Karty – w celu
odpowiedniego ukształtowania budżetów poszczególnych instytucji na rok 2020.
W przypadku znacznego zwiększenia kosztów realizacji ustawy w danym obszarze,
będzie możliwe także wnioskowanie o przyznanie niezbędnych środków z rezerwy
ogólnej budżetu państwa.
Biorąc pod uwagę terminy prac legislacyjnych nad ustawą, czas konieczny na
skompletowanie dokumentacji przez wnioskodawców, czas niezbędny na rozpatrzenie
wniosków przez konsula, a następnie czas konieczny dla wyprodukowania Karty Polaka
i jej zwrotnego przesłania do poszczególnych konsulatów i wreszcie konieczność
doręczenia Karty posiadaczowi – należy przypuszczać, że pierwsi posiadacze Karty
Polaka z terenów dotychczas nieobjętych zakresem podmiotowym ustawy będą mogli

zacząć korzystać z przysługujących im uprawnień najwcześniej pod sam koniec 2019 r.,
a najpewniej dopiero w roku 2020.
W związku z rozszerzeniem zakresu podmiotowego ustawy zwiększeniu ulegną także
koszty organizacyjne związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków przez
urzędy konsularne (urzędy wojewódzkie) oraz nadzorem ze strony organu
rozpatrującego odwołania od decyzji wydawanych w sprawach Karty Polaka.
Ponadto projekt wprowadza obligatoryjne sprawdzenie przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego wprowadzonych do rejestru wniosków o wydanie Karty Polaka,
pozostawiając jednocześnie możliwość zwrócenia się przez właściwego konsula lub
wojewodę z wnioskiem o przedstawienie informacji o danym wnioskodawcy, o ile chcą
dodatkowo wskazać okoliczności w ich ocenie istotne w sprawie. Termin
przedstawienia informacji przez właściwe organy wynosił będzie 90 dni (w przypadku
przedłużania ważności Karty Polaka 30 dni), brak informacji w tych terminach będzie
uznawany za brak okoliczności wskazanych w art. 19 pkt 5 i 6 ustawy.
Projekt nie zawiera przepisów technicznych, w związku z powyższym nie podlega
procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie wpływa na kondycję i pozycję konkurencyjną mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców.
Projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności
gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. poz. 646).
Projekt nie wymaga opinii, konsultacji ani uzgodnienia z właściwym organem
i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.
Projekt, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), został udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce
Rządowy Proces Legislacyjny.
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Data sporządzenia

Nazwa projektu
ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy – Prawo
konsularne

28.03.2019 r.

Źródło:
Inicjatywa własna

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Michał Dworczyk – Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów

Nr w wykazie prac
UD 488

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Przemysław Myszakowski – zastępca dyrektora Departamentu
Prawnego KPRM, tel.: 22 694-62-79

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Doświadczenia ponad 10 lat stosowania ustawy o Karcie Polaka wskazują, że Karta Polaka stała się
niezwykle ważnym instrumentem, pozwalającym w sposób skuteczny udzielać Polakom zamieszkałym za
granicą pomocy w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym oraz wzmacniać
więzi łączące ich z Macierzą. Ponadto Karta Polaka aktywnie przyczynia się do pielęgnowania języka
polskiego wśród Polaków zamieszkałych za granicą oraz ułatwia im kultywowanie tradycji narodowych.
Niezbędne wydaje się zatem umożliwienie wszystkim osobom polskiego pochodzenia zamieszkałym za
granicą skorzystania z szerokiej gamy uprawnień, jakie daje Karta Polaka jej posiadaczom.
Ustawa zmierza do likwidacji zróżnicowania uprawnień osób polskiego pochodzenia z uwagi na posiadane
przez te osoby obywatelstwo. Obecnie osoby polskiego pochodzenia zamieszkujące państwa określone
w art. 2 ust. 2 ustawy posiadają możliwość wnioskowania o przyznanie Karty Polaka. Projekt zrównuje
w tym zakresie osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe na całym świecie.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest rozszerzenie podmiotowego zakresu oddziaływania ustawy o Karcie
Polaka na cały świat.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
–
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Źródło
danych
Polacy i osoby polskiego Niemożliwa do –
pochodzenia
nieposiadający dokładnego
obywatelstwa polskiego oraz oszacowania
bezpaństwowcy
Grupa

Oddziaływanie
Bezpośrednie– możliwość wnioskowania
o przyznanie Karty Polaka, a co za tym idzie
pełnego spektrum uprawnień
przyznawanych na mocy ustawy jej
posiadaczom. Na obecnym etapie prac nie
jest możliwe precyzyjne określenie poziomu
zainteresowania otrzymaniem Karty Polaka
w poszczególnych państwach.
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Ustawa

Obsługa przez urzędy konsularne spraw
związanych z rozpatrywaniem wniosków
o przyznanie Karty Polaka.

Rada do Spraw Polaków na 1
Obczyźnie

Ustawa

Zmiana nazwy spowodowana objęciem
przepisami
ustawy szerszego
kręgu
podmiotowego.

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został zamieszczony na stronie „Rządowy Proces Legislacyjny” prowadzonej przez Rządowe
Centrum Legislacji. Projekt został skierowany bezpośrednio na posiedzenie Stałego Komitetu Rady
Ministrów, z pominięciem etapu uzgodnień międzyresortowych. Z uwagi na konieczność, jak najszybszego

przedłożenia projektu pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie Rady Ministrów, odrębnych
konsultacji publicznych nie przeprowadzano. W związku z projektem nie wpłynęły żadne zgłoszenia w trybie
przepisów o działalności lobbingowej.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2018 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Obecnie nie jest możliwe wskazanie szczegółowego pożądanego poziomu
finansowania w kolejnych latach. Będzie to uzależnione od poziomu
zainteresowania otrzymaniem Karty Polaka
W roku 2019 zadania związane z realizacją ustawy przez poszczególne podmioty
powinny być wykonywane w ramach już przyznanych środków budżetowych.
Dopiero pierwsze miesiące obowiązywania znowelizowanej ustawy pozwolą
bowiem na choćby przybliżone oszacowanie zainteresowania przyznaniem Karty
Polaka oraz poziomu korzystania z poszczególnych uprawnień przysługujących
posiadaczom Karty – w celu odpowiedniego ukształtowania budżetów
poszczególnych instytucji na rok 2020. W przypadku znacznego zwiększenia
kosztów realizacji ustawy w danym obszarze, będzie możliwe także wnioskowanie
o przyznanie niezbędnych środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
Biorąc pod uwagę terminy prac legislacyjnych nad ustawą, czas konieczny na
skompletowanie dokumentacji przez wnioskodawców, czas niezbędny na
rozpatrzenie wniosków przez konsula, a następnie czas konieczny dla
wyprodukowania Karty Polaka i jej zwrotnego przesłania do poszczególnych
konsulatów i wreszcie konieczność doręczenia Karty posiadaczowi – należy
przypuszczać, że pierwsi posiadacze Karty Polaka z terenów dotychczas
nieobjętych zakresem podmiotowym ustawy będą mogli zacząć korzystać
z przysługujących im uprawnień najwcześniej pod sam koniec 2019 r.,
a najpewniej dopiero w roku 2020.
W związku z rozszerzeniem zakresu podmiotowego ustawy zwiększeniu ulegną
także koszty organizacyjne związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem
wniosków przez urzędy konsularne oraz nadzorem ze strony organu
rozpatrującego odwołania od decyzji wydawanych w sprawach Karty Polaka.
W konsekwencji będzie konieczne także wzmocnienie potencjału kadrowego
w urzędach wojewódzkich obsługujących sprawy związane z Kartą Polaka.
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

w

tym

funkcjonowanie

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł, ceny i średnich
stałe z ... r.)
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Brak wpływu.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

0
-

1
-

2
-

3
-

5
-

10
-

Łącznie (0–10)
-

-

-

-

-

-

-

-

Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na funkcjonowanie
i konkurencyjność przedsiębiorców.
Projekt ustawy nie będzie miał bezpośredniego wpływu na
funkcjonowanie rodzin, obywateli oraz gospodarstw domowych.

Na obecnym etapie prac nie jest możliwe choćby przybliżone oszacowanie liczby
beneficjentów Karty Polaka. W tym zakresie istotne znaczenie będą miały
czynniki ekonomiczne (poziom zamożności w poszczególnych państwach),
odległość od Polski (która determinuje częstotliwość przyjazdów) oraz poziom
świadomości narodowej osób polskiego pochodzenia (będący pochodną m.in.
poziomu rozwoju i aktywności organizacji polonijnych). Pierwsze szacunki w tym
zakresie będą mogły być przedstawione najwcześniej po kilku miesiącach
obowiązywania ustawy.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

tak
nie
nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: Nastąpi zwiększenie obciążeń administracyjnych z uwagi na zwiększenia zadań konsularnych
związanych z koniecznością rozpatrywania znacznie większej niż dotychczas liczby wniosków o przyznanie
Karty Polaka.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne: stosunki międzynarodowe

demografia
mienie państwowe
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informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu

Zwiększenie efektywności działań związanych z promocją szeroko pojętych
interesów Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze całego świata.
Brak wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Bezpośrednie.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Brak.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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