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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
Kontrola P/17/098 – Przyznawanie Karty Polaka osobom zamieszkałym
za wschodnią granicą RP została podjęta z własnej inicjatywy NIK
 Postulaty kierowane do MSZ oraz do NIK przez środowiska polonijne,
informujące o problemach i utrudnieniach przy ubieganiu się o ten
dokument.
 Doniesienia medialne o możliwości wystąpienia nadużyć przy
ubieganiu się o Kartę Polaka, wyłudzaniu Karty na podstawie
sfałszowanych dokumentów lub nieprawdziwych opinii o działalności
w polskich organizacjach kulturalnych.
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
Dynamika liczby wniosków i decyzji w sprawach o przyznanie Karty Polaka
[w latach 2015-2017 do 30 listopada]


Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Występowaniu nieprawidłowości
mogło sprzyjać rosnące
zapotrzebowanie na Karty Polaka,
spowodowane także koniecznością
przedłużenia okresu ważności
pierwszych Kart na kolejne 10 lat,
wydanych w latach 2007–2008.

03 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie
wyników kontroli.

05 Co kontrolowaliśmy?
Czy prawidłowo przyznawano Karty Polaka osobom zamieszkałym
za wschodnią granicą RP?
W szczególności:
 Czy stworzono warunki do prawidłowej realizacji zadań związanych
z przyznawaniem Karty Polaka?
 Czy postępowania w sprawie przyznawania Karty Polaka prowadzone
były rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 Czy prawidłowo i rzetelnie prowadzone były rejestry wniosków, decyzji
oraz centralny rejestr przyznanych i unieważnionych Kart Polaka?

06 Kogo kontrolowaliśmy?
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 Radę do Spraw Polaków na Wschodzie
 Ambasadę RP w Astanie
 Cztery konsulaty generalne RP w:
–

Grodnie

–

Lwowie

–

Łucku

–

Winnicy

Stwierdzony stan – nieprawidłowości związane

07 z przyznawaniem Karty Polaka

 Niedobór kadry w placówkach konsularnych, duża rotacja
urzędników, tryb tzw. pomocy doraźnej.
 Brak szkoleń z zakresu przepisów o Karcie Polaka i rozpoznawania
fałszerstw dokumentów.
 Długi czas oczekiwania na rozmowę z konsulem i złożenie wniosku
o przyznanie Karty, zbyt mała liczba dyżurów - urzędy konsularne
praktycznie niedostępne dla wnioskodawców.
 Błędy formalne i proceduralne przy wydawaniu Kart Polaka,
nieprzestrzeganie obowiązujących terminów.
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Stwierdzony stan – czas oczekiwania na spotkanie z konsulem
 Średni czas oczekiwania
na rozmowę z konsulem
wynosił 120 dni.
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Stwierdzony stan – nieprawidłowości związane

09 z przyznawaniem Karty Polaka
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Stwierdzony stan – nieprawidłowości związane

10 z przyznawaniem Karty Polaka
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Stwierdzony stan – nieprawidłowości związane

11 z przyznawaniem Karty Polaka

 Brak profesjonalnego sprzętu do wykrywania podrobionych
dokumentów.
 Nieinformowanie krajowych organów ścigania o stwierdzonych
134 przypadkach sfałszowanych dokumentów.
 Uwzględnianie zaświadczeń organizacji polonijnych bez realnego
zaangażowania wnioskodawcy, nieinformowanie MSZ o przypadkach
świadczących o możliwości zakupu takiego zaświadczenia
w organizacjach polonijnych.
 Naruszanie ustawy o ochronie danych osobowych.
 Nierzetelne wprowadzanie danych i błędy w użytkowanej wersji
systemu CRKP.

12 Ocena ogólna
 Urzędy konsularne na Wschodzie nie były właściwie przygotowane
do wykonywania zadań związanych z przyznawaniem Karty Polaka.
 Wprowadzone przez Ministra Spraw Zagranicznych rozwiązania
na rzecz usprawnienia procedur dotyczących jej przyznawania
nie we wszystkich placówkach konsularnych przyniosły oczekiwane
skutki.
 Niewystarczająca była obsada kadrowa, brak szkoleń
i profesjonalnego sprzętu do wykrywania sfałszowanych
dokumentów, a także brak środków na sfinansowanie nowych
etatów.
 Czas oczekiwania potencjalnych wnioskodawców na rozmowę
z konsulem w skrajnym przypadku wynosił aż 380 dni.
 Dyżury konsularne organizowano sporadycznie lub nie
organizowano ich wcale, co powodowało, że w niektórych
przypadkach urząd konsularny stawał się praktycznie niedostępny,
a uzyskanie Karty Polaka wręcz niemożliwe.

13 Ocena ogólna
 W skontrolowanych placówkach konsularnych wystąpiły przypadki
nieterminowego załatwiania spraw związanych z uzyskaniem Karty
Polaka.
 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.
 W procedurze przyznawania Karty Polaka, umożliwiono przez
pewien czas pracownikom dostęp do tego systemu bez
odpowiednich uprawnień.

14 Wnioski
Do Ministra Spraw Zagranicznych


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.



Zwiększenie nadzoru nad przebiegiem rozpatrywania wniosków o przyznanie
Karty Polaka oraz specjalistycznych szkoleń urzędników konsularnych.



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



Podjęcie działań zmierzających do dostosowania treści wzoru wniosku
o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, w zakresie obowiązku
podawania informacji o obywatelstwie przodków wnioskodawców ubiegających
się o przedłużenie ważności Karty, stosownie do wymogów art. 13 ust. 1 ustawy
o Karcie Polaka.



Przeprowadzenie pogłębionej analizy procederu fałszowania dokumentów przez
osoby ubiegające się o przyznanie Karty Polaka, umożliwiającej ocenę rzeczywistej
skali problemu oraz podjęcie właściwych działań minimalizujących związane z tym
ryzyko.

15 Wnioski
Do konsulów generalnych RP
 Informowanie krajowych organów ścigania, w tym prokuratury,
o ujawnionych przypadkach fałszerstw dokumentów przedstawianych
w procedurze uzyskiwania Karty Polaka.
 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.
 Podjęcie działań w celu zwiększenia liczby dyżurów konsularnych,
związanych z przyznawaniem Karty Polaka.
 Podjęcie niezbędnych działań zmierzających do skrócenia czasu
oczekiwania na spotkanie z konsulem w związku z przyznawaniem Karty
Polaka.
 Przestrzeganie obowiązujących przepisów w trakcie rozpatrywania
wniosków oraz podejmowania decyzji o przyznaniu Karty Polaka.

16 Działania po kontroli
 W wyniku kontroli skierowano 7 wystąpień do kierowników jednostek
kontrolowanych, w których sformułowano ogółem 28 wniosków
pokontrolnych. Kierownicy jednostek kontrolowanych nie wnieśli
zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych.
 Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że kierownicy
jednostek objętych kontrolą zrealizowali 27 wniosków pokontrolnych
a jeden wniosek jest w trakcie realizacji.
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