
“Karta Polaka” jako wyraz szczeg�lnego statusu os�b obcego

obywatelstwa regulowanego prawem krajowym

prof. Zdzis³aw J. Winnicki

1. Zagadnienia wstêpne

Wspó³czesne pañstwo polskie zamieszkuje oko³o 38 mln obywateli,
spoœród których oko³o 98% stanowi¹ etniczni Polacy. Poza granicami
wspó³czesnej Polski na sta³e wed³ug szacunków znajduje siê oko³o
18–20 mln osób, które s¹ Polakami lub przyznaj¹ siê do polskiego
pochodzenia narodowego. Polska diaspora rozsiana jest praktycznie po
ca³ym œwiecie nie mniej istniej¹ historycznie ukszta³towane œrodowiska
polskie w okreœlonych czêœciach œwiata. Nale¿¹ do nich przede
wszystkim œrodowiska w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Australii oraz
w pañstwach wy³onionych z niedawnej przestrzeni postsowieckie. Dias-
pora w pierwszej grupie pañstw ma charakter emigracyjny (polityczny
lub / i ekonomiczny) i jest efektem czynnego aktu emigrantów. Diaspora
na Wschodzie, zw³aszcza w pañstwach s¹siaduj¹cych z Polsk¹ ma
charakter autochtoniczny i jest wynikiem zmian politycznych, na które
zainteresowani nie mieli wp³ywu.

Zagadnienie tzw. „Karty Polaka” ma swa genezê w fakcie zmian
terytorialnych jakie objê³y wschodnie obszary pañstwa polskiego w
wyniku II wojny œwiatowej i jej prawno – miêdzynarodowych skutków.
W zwi¹zku z powy¿szym powojenna, niesuwerenna pañstwowoœæ polska
uzna³a zabór terytorium usankcjonowany ustaleniami kierunkowymi
trzech mocarstw podjêtymi na konferencjach w Teheranie i Ja³cie jeszcze
podczas wojny. Samozwañczy „rz¹d” Polski zainstalowany przez
Sowietów w lipcu 1944 r. zawar³ umowê o granicy z rz¹dem ZSSR a w
jej wyniku (i w efekcie wype³nienia zaleceñ wspomnianych konferencji a
tak¿e ustaleñ poczdamskich) tak¿e tzw. umowy republikañskie z rz¹dami
LSSR, BSSR i USSR o wzajemnej ewakuacji ludnoœci. Zagadnienia
zwi¹zane z ewakuacj¹ s¹ w zasadzie opracowane gdy idzie o naukowe
piœmiennictwo polskie. Na Bia³orusi ukaza³y siê z kolei w ostatnich latach
dwa wybitne i Ÿród³owo opracowane opracowania na ten temat obejmuj¹ce
ca³okszta³t w/w zagadnienia w odniesieniu do lat 1945–1956 (58).
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Zmiany, które zasygnalizowano wy¿ej a które mia³y rozwi¹zaæ
kwestie przesiedleñ ludnoœci polskiej z ZSSR w tym w szczególnoœci
LSSR i BSSR z wielu wa¿kich powodów nie zosta³y wykonane.

Gdy idzie o obszar RFSSR przebywaj¹cy tam Polacy po czêœci byli
to potomkowie zes³añców z okresu polskich powstañ narodowych XIX
wieku oraz emigrantów zarobkowych z Królestwa Polskiego i tzw. Ziem
Zabranych posiadaj¹cy obywatelstwo sowieckie oraz nie mog¹cy wróciæ
do nowej Polski wiêŸniowie ³agrów i innych form pozbawienia wolnoœci.
Na obszarze sowieckiej Litwy i Bia³orusi gdzie w³adze miejscowe w
szczególnoœci preferowa³y ewakuacjê z oœrodków miejskich prowadzona
by³a jednoczesna polityka maksymalnych utrudnieñ wyjazdów ludnoœci
wiejskiej potrzebnej do pracy w ko³chozach. Z tego powodu ludziom tym
odmawiano prawa wyjazdu z racji nieuznawania ich polskiej
narodowoœci (problem ten w bia³oruskiej litewskiej i ukraiñskiej
doktrynie oraz praktyce jest aktualny do dnia dzisiejszego). Nie mogli siê
ewakuowaæ Polacy z przedwojennego obszaru Litwy oraz z
przedwojennego obszaru £otwy gdy¿ nie posiadali wczeœniej polskiego
obywatelstwa. Wreszcie, znacz¹ca liczba Polaków z Bia³orusi i Litwy nie
chcia³a opuszczaæ rodzinnych terenów licz¹c na zmiany polityczne w
przysz³oœci i kieruj¹c siê poczuciem patriotyzmu polskiego w
odniesieniu do wielowiekowej obecnoœci Polaków na zamieszkiwanych
przez ni¹ terenach.

Wszystko to (z grubsza rzecz bior¹c) spowodowa³o, ¿e mimo
exodusu z lat 1945–1946/47 i drugiej fazy z lat 1956/1958 ponad 2,5
miliona Polaków nadal, na obszarach republik zwi¹zkowych przebywa³o
i przebywa na terenie wspó³czesnych suwerennych pañstw do dnia
dzisiejszego (jako obywatele danych podmiotów prawa narodów) ponad
dwumilionowa liczba œwiadomych Polaków, z których wiêkszoœæ
stanowi¹ mieszkañcy: RB, RL, Ukrainy i £otwy. Ludnoœæ ta mieszka
kompaktowo w okreœlonych województwach wspomnianych pañstw i za
wyj¹tkiem £otwy s¹ to potomkowie obywateli polskich z okresu gdy
pañstwowoœæ polska (II RP) rozci¹ga³a suwerenne i uznane
miêdzynarodowo w³adztwo pañstwowe na obszarze utrwalonym
traktatem ryskim z 1921 r. oraz uchwa³a rady ambasadorów Ententy z
15.03.1923 r.

Od 1956 po 1991 r. przez ponad 35 lat (³¹cznie blisko 45 lat) Polacy
w pañstwach ZSSR nie mieli praktycznie ³¹cznoœci z Polsk¹ – Macierz¹ a
Polacy z Kraju (w tym w³adze pañstwowe) praktycznie nie interesowali
siê faktem przebywania niemal tu¿ za granica pañstwow¹ tak znacznych
œrodowisk polskich. Zmiany nast¹pi³y w latach sowieckiej pierestrojki,
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po odzyskaniu przez Polskê suwerennoœci w roku 1989 oraz po
og³oszeniu suwerennoœci przez wszystkie dotychczasowe republik
zwi¹zkowe ZSSR i po ostatecznych rozpadzie tworu geopolitycznego
jakim by³ ZSSR. Zmiany te spowodowa³y niezwykle dynamiczne
ujawnienie polskoœci i jednoczeœnie równie dynamiczne polskie
odrodzenie narodowe masowo zaistnia³e na Litwie, Bia³orusi, Ukrainie i
£otwie. Tak¿e w skupiskach polskich w Federacji Rosyjskiej oraz w
pañstwach kaukaskich. Œrodowiska polskie niemal natychmiast
zorganizowa³y siê w stowarzyszenia kulturalno – oœwiatowe i
natychmiast nawi¹za³y bezpoœredni kontakt z Polsk¹. Zasadniczym
celem polskiego odrodzenia narodowego by³o utrwalenie polskoœci oraz
d¹¿enia do zapewnienia miejscowym Polakom praw mniejszoœci
narodowej zgodnie z demokratycznymi standardami
miêdzynarodowymi. Kolejnym aspektem d¹¿eñ zorganizowanych
œrodowisk polskich by³o takie uregulowanie relacji z Macierz¹ by Polak
zza wschodniej granicy w swojej ojczyŸnie ideowej – Polsce mimo
posiadania obcego obywatelstwa by³ traktowany jako rodak – Polak. By
mia³ u³atwiony dostêp do przebywania na terenie RP w tym mo¿liwoœæ
wymiany kulturalnej, kszta³cenia siê w Polsce oraz kulturowej opieki ze
strony Macierzy. Na tym tle organizacje reprezentuj¹ce polsk¹
mniejszoœæ narodow¹ w suwerennych pañstwach by³ego ZSSR
artyku³owa³y swoje postulaty. Jednym z nich by³ wniosek o formalno –
prawne uregulowanie statusu „cz³onka narodu polskiego”. Postulat taki
w konkretnej formie wyartyku³owa³ w roku 1998 Zjazd Zwi¹zku
Polaków na Litwie. Ide¹ zainteresowane zosta³y w szczególnoœci
spo³ecznoœci polskie na Bia³orusi, Ukrainie i £otwie – w krajach
bezpoœrednio s¹siaduj¹cych z Polsk¹ a tak¿e organizacje polskie w
Federacji Rosyjskiej i Azji Œrodkowej.

W Polsce idei uregulowania statusu narodowego w polskim prawie
wewnêtrznych zainteresowane by³y w szczególnoœci organizacje pomocy
Polakom na Wschodzie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” na
czele a instytucjonalnie, II izba polskiego parlamentu Senat RP. Odt¹d
wiod¹ca rolê we wprowadzeniu uregulowania, o którym tutaj mowa bêd¹
mia³y te dwie instytucje ; spo³eczna i publiczna. Senat RP od samego
pocz¹tku jego reaktywacji w polskim systemie ustrojowym nawi¹za³ do
przedwojennych tradycji Senatu – Opiekuna Polonii. W tym te¿ zakresie
pierwszy marsza³ek odrodzonego Senatu prof. Andrzej Stelmachowski
zainicjowa³ wznowienie takiej roli Senatu i stan¹³ jednoczeœnie na czele
wspomnianego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
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Odpowiedzi¹ na rezolucjê Walnego Zjazdu Zwi¹zku Polaków na
Litwie by³o podjêcie w komisjach senackich prac legislacyjnych
zwi¹zanych z prób¹ wprowadzenia wspomnianej regulacji. Trzeba
wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e w toku blisko 9 lat prac nad t¹ regulacj¹
bynajmniej nie by³o konsensusu odnoœnie do niej wœród polskich
czynników politycznych. Zasadniczo ton sprawie i inicjatywy nadawa³y
œrodowiska prawicowe wywodz¹ce siê z narodowo – niepodleg³oœciowej
frakcji szeroko rozumianego obozu solidarnoœciowego. Lewica polska
oraz ugrupowania o charakterze liberalnym (Unia Wolnoœci) stosowa³y
obstrukcjê kwestii podnosz¹c szereg zastrze¿eñ rozmaitej natury :
finansowych (lewica) formalno – prawnych (libera³owie). Ci ostatni
wychodz¹cy z giedroyciowskiego paradygmatu – mitu okreœlanego jako
ULB mieli w ogóle co najmniej dystansuj¹cy stosunek do d¹¿eñ polskiej
mniejszoœci narodowej na Litwie, Ukrainie i w mniejszej mierze na
Bia³orusi preferuj¹c stosunki z narodowymi opcjami w tych pañstwach
ze szkod¹ dla interesów miejscowych Polaków.

Po raz pierwszy inicjatywa ustawodawcza zaistnia³a jesieni¹ 1999 r.
gdy Klub Senacki AWS przeforsowa³ w Senacie trzy projekty ustaw,
które nastêpnie zosta³y zaproponowane Sejmowi do pierwszego czytania

w dniu 22.09.1999 r. Sprawozdawa³y dwie Senatorki cz³onkinie
senackiej Komisji ds. £¹cznoœci z Polonia i Polakami za Granic¹: Janina
Sagatowska i Anna Bogucka – Skowroñska wspierane przez Marsza³ek
Senatu prof. Alicjê Grzeœkowiak.

Czytanie w dniu 22.09.1999 r. dotyczy³o trzech projektów senackich:
1) o Karcie Polaka i trybie stwierdzania przynale¿noœci do narodu

polskiego osób polskiej narodowoœci lub polskiego pochodzenia,
2) o repatriacji,
3) o obywatelstwie polskim.
Projekty odes³ano do prac w Komisjach sejmowych. Wobec

skrócenia kadencji w zwi¹zku z rozwi¹zaniem Sejmu przez prezydenta
RP projekty, w tym projekt ustawy o „Karcie Polaka” sta³y siê
bezprzedmiotowe.

Nastêpna kadencja parlamentu w Sejmie i Senacie zdominowanym
przez lewicê (SLD) wobec wyraŸnego dystansowania siê lewicowego
rz¹du od kwestii polonijnych nie przynios³a niczego nowego w sprawie.

Wygrana PiS – u w roku 2005 mimo problemów z egzotycznymi
koalicjantami – populistami (Samoobrona i LPR) stworzy³a w miarê
komfortow¹ sytuacjê zw³aszcza, ¿e nie obawiano siê prezydenckie veta

jako ¿e prezydent RP Lech Kaczyñski by³ i jest gor¹cym orêdownikiem
wspierania polskiej mniejszoœci narodowej na Wschodzie. Inicjatywa
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tym razem sz³a w pierwszym rzêdzie ze strony Kancelarii Premiera RP a
personalnie od urzêdu Doradcy Premiera ds. Polonii i Polaków na
Wschodzie, który sprawowa³ dzia³acz Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Micha³ Dworczyk. W okresie tej (przerwanej w wyniku
samorozwi¹zania siê parlamentu) krótkiej kadencji wzmog³y siê zabiegi
ze strony organizacji polskich (znów ton nadawa³ ZPL oraz nowa,
polityczna organizacja polska w RL; AWPL). Do akcji poza
organizacjami polskimi ze Wschodu aktywnie na rzecz wprowadzenia
„Karty” dla mniejszoœci poza wschodni¹ granic¹ RP w³¹czy³a siê Polonia
Zachodnia w tym w szczególnoœci Kongres Polonii Amerykañskiej i
Unia Europejskich Wspólnot Polonijnych. Dodatkow¹ okolicznoœci¹
sprzyjaj¹c¹ by³ zapowiadany III Œwiatowy Zjazd Polonii i Polaków z
Zagranicy, który odby³ siê w dniach 22–26.09.2007 r. Zamiarem
premiera Kaczyñskiego i prezydenta Kaczyñskiego by³o podarowanie w
trakcie Zjazdu swoistego prezentu; wprowadzenie wreszcie w ¿ycie tak
d³ugo zapowiadanej ustawy „o Karcie Polaka”.

Ustawa zosta³a uchwalona a nastêpnie podpisana przez Prezydenta
RP z dniem 07.09.2007 r. z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 07.03.2008 r. Senat i
Sejm przyjê³y ustawê jednog³oœnie. Tym razem nie by³o zauwa¿alnych
oporów politycznych. Problemy zaistnia³y wczeœniej i to na wewnêtrznej
linii uzgodnieñ rz¹dowych z uwagi na koniecznoœæ przygotowania zmian
w innych ustawach zwi¹zanych z obowi¹zywaniem „Karty”. Najwiêcej
zastrze¿eñ (istnia³a nawet obawa istotnego wstrzymania procedury
legislacyjnej) nie tylko proceduralnych mia³ minister spraw
wewnêtrznych (wówczas Ludwik Dorn).

Istotê „Karty” wyjaœnia³a preambu³a, w której ustawodawca
stwierdza³:

„realizuj¹c postanowienia Konstytucji RP w zakresie udzielania
pomocy Polakom zamieszka³ym za granic¹ w zachowaniu ich zwi¹zków
z narodowym dziedzictwem kulturalnym, wype³niaj¹c moralny
obowi¹zek wobec Polaków na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych
losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie,

Spe³niaj¹c oczekiwania tych, którzy polskimi obywatelami nigdy
wczeœniej nie byli, lecz ze wzglêdu na swoje poczucie to¿samoœci
narodowej pragn¹ uzyskaæ potwierdzenie przynale¿noœci do Narodu
Polskiego,

W celu wzmocnienia wiêzi ³¹cz¹cych Polaków na Wschodzie z
Macierz¹ oraz wspieraj¹c ich starania o zachowanie jêzyka polskiego
oraz kultywowanie tradycji narodowej postanawia siê …”.
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Motywacja ustawodawcy jest zatem jednoznaczna; „Karta”
stwierdza wobec uprawnionych ich przynale¿noœæ narodow¹. „Karta”
zatem zgodnie z ustaw¹ dotyczy wy³¹cznie obywateli: Armenii,
Azerbejd¿anu, Bia³orusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Litwy,
£otwy, Mo³dawii, Federacji Rosyjskiej, Tad¿ykistanu, Turkmenistanu,
Ukrainy i Uzbekistanu.

Istotn¹ przes³anka jest zatem polska narodowoœæ i obywatelstwo
wskazanych pañstw. Szczególny choæ nieliczny problem jak siê potem
mia³o w praktyce okazaæ stanowi¹ bezpañstwowcy, stali mieszkañcy
niektórych pañstw postsowieckich co w szczególnoœci dotyczy £otwy
(szczególnie rygorystyczny tryb i wymogi, które dotycz¹ przede
wszystkim nap³ywowych Rosjan i Bia³orusinów ale jak siê okaza³o
nap³ywowych – pobliskich republik sowieckich – Polaków, którzy
podobnie jak nap³ywowi Rosjanie maj¹ problemy z naturalizacj¹ g³ównie
z powodu trudnoœci w opanowaniu jêzyka ³otewskiego).

Kolejnym szczególnym rysem zakresu podmiotowego ustawy jest
objêcie jej zakresem Polaków obywateli UE – obywateli Litwy, £otwy i
Estonii. „Obywatele” UE posiadaj¹ swobodê bezwizowego poruszania
siê w tzw. europejskim obszarze Shengen i odpowiednio do wzajemnych
uregulowañ cz³onków UE maj¹ zapewnion¹ podstawow¹ opiekê
zdrowotn¹, mo¿liwoœæ nauki i studiów a tak¿e z niewielkimi wyj¹tkami
prawo do pracy. Przypadek estoñski jest liczebnie ma³o istotny natomiast
wa¿nym jest zw³aszcza przypadek litewski. Jak zaznaczano wy¿ej to
w³aœnie ze œrodowiska litewskich Polaków wyp³ynê³a idea „Karty” i jak
wskazuj¹ opinie stamt¹d nadchodz¹ce Polacy na Litwie bardzo ceni¹
sobie fakt mo¿liwoœci posiadania „Karty”. W tym przypadku stanowisko
zainteresowanych ma przede wszystkim charakter moralny. Nierzadkie
kwestionowanie autentycznoœci polskoœci mieszkañców Wileñszczyzny i
innych obszarów wspó³czesnego pañstwa litewskiego w tym szczególnie
tam odczuwane nieza³atwienie (mimo obowi¹zywania bilateralnego i
regionalnego a tak¿e powszechnego prawa miêdzynarodowego w tej
sprawie) zagadnienia pisowni nazwisk w brzmieniu w³aœciwym dla
jêzyka ojczystego jest podstaw¹ dla takiego a nie innego stosunku
Polaków na Litwie do „Karty Polaka”.

Przygotowuj¹c uzasadnienia odnoœnie do prawnych, technicznych
oraz finansowych uwarunkowañ zwi¹zanych z praktyka wprowadzania
„Karty Polaka” niezbêdnym by³o oszacowanie liczby potencjalnych
beneficjentów dokumentu. Szacunki rz¹dowe (abstrahujemy tutaj od
naukowej i doktrynalnej dyskusji na temat liczebnoœci polskiej
mniejszoœci narodowej w poszczególnych pañstwach) w tym zakresie s¹
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nastêpuj¹ce: Armenia 1 200, Azerbejd¿an 1 000, Bia³oruœ 900 000, Esto-
nia 5 000, Gruzja 6 000, Kazachstan 100 000, Kirgistan 1 400, £otwa
75 000, Litwa 300 000, Mo³dawia 10 000, Rosja 300 000, Tad¿ykistan
2 000, Turkmenistan 5 000, Ukraina 900 000, Uzbekistan 5 000.

£¹cznie: 2 611 600 z czego gros przypada na bezpoœrednich
s¹siadów Polski; Bia³oruœ, Litwê, Ukrainê oraz £otwê i wynosi ³¹cznie w
tym przypadku a¿: 2 175 000.

Zgodnie z ustaw¹ z 07.09.2007 r. Karta mo¿e byæ przyznana osobie
deklaruj¹cej przynale¿noœæ do Narodu Polskiego, która ³¹cznie spe³nia
nastêpuj¹ce warunki:

– wykazuje zwi¹zek z polskoœci¹ poprzez przynajmniej podstawow¹
znajomoœæ jêzyka polskiego „który uwa¿a za jêzyk ojczysty” a tak¿e
znajomoœæ i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów,

– z³o¿y wobec konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub organem
upowa¿nionej organizacji, pisemn¹ deklaracjê o œwiadomym
przekonaniu oraz chêci przynale¿noœci do Narodu Polskiego,

– wyka¿e polskie pochodzenie poprzez co najmniej jednego z
rodziców lub dziadków albo dwojga pradziadków (wyka¿e ich polsk¹
narodowoœæ lub polskie obywatelstwo) albo przedstawi zaœwiadczenie
w³aœciwej miejscowo organizacji polonijnej „potwierdzaj¹ce aktywne
zaanga¿owanie w dzia³alnoœci na rzecz jêzyka i kultury polskiej lub
polskiej mniejszoœci narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech
lat”.

Tryb okreœlony wy¿ej (art. 2 ust. 1. ustawy) mo¿e byæ zast¹piony
posiadaniem dokumentów stwierdzaj¹cych polskie pochodzenie
zainteresowanego ustalone w trybie przepisów ustawy z dnia 09.11.2004 r.
o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz. 1828 wraz z póŸniejszymi
zmianami).

Wspólna przes³ank¹ dla wszystkich przypadków starañ jest ta, ¿e
zainteresowany nie posiada obywatelstwa polskiego. Jednoczeœnie
ustawa stwierdza jednoznacznie, ¿e nabycie Karty w ¿adnym wypadku
nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa. Potwierdza jak to ju¿
wspominano „przynale¿noœæ do Narodu Polskiego” a wiêc w œwietle
powy¿szego niekoniecznie narodowoœæ ale w³aœnie „przynale¿noœæ”,
która w przypadku innego ni¿ polskie pochodzenie oznacza œwiadomy
wybór zainteresowanego skierowany na wspomnian¹ „przynale¿noœæ”
przez co nale¿y rozumieæ w takim razie deklaracjê osobistego i trwa³ego
zwi¹zku kulturowego z polskoœci¹, rozumian¹ z kolei jako uto¿samianie
siê z kultur¹ i tradycj¹ polsk¹ na równi z poczuciem jakie maj¹ w tym
zakresie œwiadomi Polacy.
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Karta jest zatem dokumentem zaœwiadczaj¹cym o œwiadomej

polskoœci w jej etnicznych lub aksjologicznych kategoriach. Karta nie
stanowi dokumentu stwierdzaj¹cego nabycie polskiego, obywatelstwa.
Karta nie jest tak¿e samoistnym dokumentem uprawniaj¹cym na jego
podstawie do przekraczania granicy polskiej ani do osiedlenia siê na
terytorium RP.

Ten cel by³ najwa¿niejszy zarówno w postulatach jakie w
powy¿szym zakresie artyku³owali Polacy „ze Wschodu” oraz
ustawodawca polski bêd¹cy w tym przypadku wyrazicielem pogl¹dów
powszechnie panuj¹cych we wspó³czesnym spo³eczeñstwie polskim w
Kraju. Tak¿e z ma³ymi wyj¹tkami, pogl¹dów organizacji Polonijnych na
Zachodzie zw³aszcza w USA.

Poza stwierdzenie wspomnianej przynale¿noœci „do Narodu” ustawa
przewiduje okreœlone uprawnienia zwi¹zane z traktowanie posiadacza
Karty jako Polaka – Rodaka w czasie jego przebywania na terytorium
RP.

Nale¿¹ do nich:
– prawo do zwolnienia z op³aty wizowej pobytowej d³ugoterminowej,

wielokrotnej albo do refundacji takiej op³aty (decyzjê o zwolnieniu lub
refundacji podejmuje w³aœciwy miejscowo konsul RP),

– zwolnienie z obowi¹zku posiadania zezwolenia na pracê na
zasadach okreœlonych odrêbnymi przepisami,

– prawo podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej na
zasadach okreœlonych prawem polskim,

– podejmowanie studiów wy¿szych i doktoranckich oraz innych
form kszta³cenia oraz uczestniczeniach w badaniach naukowych; na
zasadach okreœlonych ustaw¹ – prawo o szkolnictwie wy¿szym. Pomocy
stypendialnej i innej pomocy w zwi¹zku z nauk¹ udziela siê na zasadach
ustalonych dla cudzoziemców,

– korzystanie z innych form kszta³cenia na zasadach okreœlonych
ustaw¹ – o systemie oœwiaty,

– korzystanie ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej w stanach nag³ych i w
zakresie okreœlonym ustaw¹ – o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych,

– ulga 37% przy przejazdach œrodkami publicznego transportu
kolejowego,

– bezp³atny wstêp do muzeów pañstwowych.
Posiadacz Karty (odpowiednio osoba o stwierdzonej narodowoœci

polskiej w myœl przepisów ustawy o repatriacji) jest uprawniony (jako
osoba fizyczna) do pierwszeñstwa w ubieganiu siê o pomoc z bud¿etu
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pañstwa lub samorz¹du ze œrodków przeznaczonych na wspieranie
Polaków za granic¹.

Korzystanie z Karty nastêpuje z jednoczesnym okazywaniem
dowodu to¿samoœci posiadacza Karty.

2. Tryb przyznawania i uniewa¿niania Karty

Przyznanie Karty jest decyzj¹ administracyjna podejmowan¹ w
zwi¹zku z wnioskiem zainteresowanego lub jego przedstawiciela
ustawowego. Wnioski sk³ada siê na piœmie do w³aœciwego miejscowo
konsula RP. Ustawa przewiduje mo¿l iwoœæ upowa¿nienia
pozarz¹dowych organizacji polskich (krajowych i polonijnych)
upowa¿nionych do przyjmowania, kompletowania a nastêpnie
przekazywania w³aœciwemu miejscowo konsulowi RP – wniosków o
przyznanie Karty. Zgodnie z intencj¹ inicjatorów ustawy w procesie
takim mia³o uczestniczyæ Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
wspó³dzia³aj¹ce w tym zakresie z miejscowymi organizacjami polskimi i
polonijnymi. Jak dot¹d upowa¿niony prezes rady ministrów RP nie
wyda³ odpowiedniego rozporz¹dzenia w tej sprawie. Do pracy zwi¹zanej
z obs³ug¹ wniosków w sprawie Karty polskie MSZ skierowa³o na
Wschód dodatkowych 80 konsulów. Odmowê przyjêcia dodatkowych
urzêdników konsularnych dokona³a jedynie Republika Bia³oruœ gdzie jak
wskazuj¹ prognozy oraz praktyka zainteresowanie Kart¹ jest najwiêksze
i gdzie mieszka najwiêcej potencjalnych zainteresowanych Kart¹.

Wzór wniosku oraz wzór Karty okreœla rozporz¹dzenie rady
ministrów RP „uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci dane, które musz¹ byæ
zawarte we wniosku oraz dane i informacje, jakie powinny byæ zawarte
w Karcie…” (art. 22 ustawy o Karcie); na mocy tego przepisu by³o
mo¿liwe okreœlenie (zmiana wzoru pierwotnego) sposobu zapisu
nazwisk tak¿e w brzmieniu w³aœciwym dla jêzyka polskiego.

Wniosek zawiera dane obejmuj¹ce.
Personalia, datê i miejsce urodzenia, p³eæ, sta³y adres zamieszkania,

obywatelstwo, narodowoœæ, obywatelstwo i narodowoœæ rodziców,
dziadków lub pradziadków „o ile ich dane zosta³y wskazane przez osobê
ubiegaj¹c¹ siê o przyznanie Karty…”. Zainteresowany zobowi¹zany jest
przedstawiæ „dokumenty i inne dowody”, ¿e przys³uguje mu uprawnienie
do starania siê o Kartê w zwi¹zku z wymogami art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o
Karcie (obywatelstwo wskazanych ustaw¹ pañstw oraz wykazanie
pochodzenia i zwi¹zku z polskoœci¹). Do wspomnianych dokumentów w
szczególnoœci nale¿¹:

1) polskie dokumenty to¿samoœci,
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2) akty stanu cywilnego lub ich prawne odpisy, metryki chrztu,
œwiadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce zwi¹zek z
polskoœci¹,

3) dokumenty potwierdzaj¹ce odbycie s³u¿by wojskowej w polskich
formacjach wojskowych,

4) dokumenty potwierdzaj¹ce deportacjê o ile znajduje siê w nich
wpis o „pochodzeniu polskim” (narodowoœci polskiej),

5) dokumenty rehabilitacji zawieraj¹ce podobne jw. wpisy,
6) zagraniczne dokumenty zawieraj¹ce wpis o polskiej narodowoœci,
7) „zaœwiadczenie organizacji polskiej lub polonijnej dzia³aj¹cej na

terenie jednego z pañstw” o których traktuje ustawa o Karcie„…
potwierdzaj¹ce aktywne zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ na rzecz jêzyka i
kultury polskiej lub polskiej mniejszoœci narodowej”,

8) prawomocna decyzja uznaj¹ca polskie pochodzenie w zwi¹zku z
trybem objêtym ustaw¹ o repatriacji.

W odniesieniu do osoby szczególnie zas³u¿onej dla RP konsul RP
mo¿e wydaæ decyzjê o przyznaniu Karty bez koniecznoœci
przedstawiania dowodów wymaganych w pktach 1–7.

Po przyjêciu uprawnionego wniosku nastêpuje wyznaczenie
terminu osobistego spotkania kwalifikacyjnego z konsulem. Treœci¹
takiego spotkania jest:

– sprawdzenie „podstawowej znajomoœci jêzyka polskiego”,
– sprawdzenie rzeczywistej wiêzi z narodowoœci¹ polsk¹ poprzez

wykazanie znajomoœci podstawowych wiadomoœci o kulturze,
obyczajach i historii Polski,

– z³o¿enie w obecnoœci konsula pisemnej deklaracj i o
„przynale¿noœci do Narodu Polskiego”.

Kartê wrêcza osobiœcie konsul RP. W praktyce ma to miejsce
grupowo i uroczyœcie.

Decyzjê o odmowie konsul RP podejmuje w nastêpuj¹cych
przypadkach:

– gdy wnioskodawca nie spe³nia warunków okreœlonych w art. 2
ustawy o Karcie (por. wy¿ej wymienione),

– gdy do wniosku do³¹czono dokumenty nieprawdziwe lub
sfa³szowane,

– gdy wnioskodawca zezna³ nieprawdê, zatai³ prawdê albo podrobi³
lub u¿y³ podrobiony dokument,

– gdy wnioskodawca repatriowa³ siê z terenu RP albo PRL w trybie
umów repatriacyjnych z BSSR, USSR, LSSR i ZSSR (umowy z lat
1944–1957),
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– naby³ polskie obywatelstwo lub uzyska³ zezwolenie na osiedlenie
siê na terytorium RP,

– „przemawiaj¹ za tym wzglêdy obronnoœci, bezpieczeñstwa albo
ochrony porz¹dku publicznego RP”,

– dzia³a³ lub dzia³a na szkodê podstawowych interesów RP.
Karta po jej wydaniu mo¿e byæ uniewa¿niona przez konsula RP w

drodze decyzji administracyjnej (z urzêdu) gdy:
– posiadacz zachowuje siê w sposób uw³aczaj¹cy RP lub Polakom,
– zaistniej¹ okolicznoœci wyczerpuj¹ce dyspozycjê art. 19 pkt. 2 oraz

4–6 (fa³szerstwo, zatajenie, bezpieczeñstwo RP, dzia³anie na szkodê RP,
nabycie polskiego obywatelstwa),

– nast¹pi zrzeczenie siê Karty przez jej posiadacza.
Odwo³ania w powy¿szych sprawach (decyzjach) zainteresowany

mo¿e wnieœæ do Rady ds. Polaków na Wschodzie, która posiada
kompetencje wy¿szego organy administracji pañstwowej w rozumieniu
ustawy – kodeks postêpowania administracyjnego. 6 – cioosobow¹ Radê
w drodze rozporz¹dzenia powo³uje, okreœla jej sk³ad oraz kompetencje,
prezes rady ministrów RP. Cz³onkowie Rady – obywatele polscy –
zgodnie z ustawa o Karcie winni wykazywaæ siê wyró¿niaj¹c¹
kompetencj¹ (wiedz¹ i doœwiadczeniem) w sprawach dotycz¹cych
Polonii i Polaków na Wschodzie. Co najmniej po³owa cz³onków Rady
winna mieæ wykszta³cenie prawnicze.

Ustawa o Karcie dostosowuj¹c przepisy prawa w zwi¹zku z
wejœciem w ¿ycie przepisów o Karcie dokona³a zmian w nastêpuj¹cych
ustawach:

– ustawie z 13.02.1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej
Polskiej,

– ustawie z 07.09.1991 r. o systemie oœwiaty,
– ustawie z 22.06.1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów

œrodkami publicznego transportu zbiorowego,
– ustawie z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy,
– ustawie z 02.07.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej,
– ustawie z 27.08. 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze œrodków publicznych,
– ustawie z 27.07.2005 r. o szkolnictwie wy¿szym.
3. Praktyka funkcjonowania ustawy o Karcie

1. Praktyka strony polskiej.
Jak wspominano wy¿ej w dyskusjach nad koncepcj¹ a nastêpnie

projektem ustawy o Karcie pojawia³y siê liczne g³osy i obawy odnoœnie do:
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1) konstytucyjnoœci ustawy,
2) jej zgodnoœci z prawem miêdzynarodowym publicznym i prawem

wspólnotowym UE wreszcie,
3) jej zgodnoœci z prawem i praktyk¹ polityczn¹ pañstw osiedlenia

uprawnionych,
4) bardzo istotnymi w zamyœle czêœci oponentów, by³a kwestia

finansowa w tym g³ownie obawa o nadmierne obci¹¿enie bud¿etu
pañstwa i wreszcie wydolnoœæ organizacyjna konsulatów RP wobec
spodziewanego naporu setek tysiêcy potencjalnych beneficjentów Karty.

Oponenci w tej ostatniej kwestii prorokowali wielosettysiêczny
nap³yw wniosków powoduj¹cy zaistnienie wy¿ej wymienionych
perturbacji prawnych, politycznych i finansowych.

Z kolei zwolennicy wprowadzenia uregulowañ Karty prognozowali
nap³yw w pierwszym roku obowi¹zywania oko³o 200 tysiêcy wniosków i
w zwi¹zku z tym koniecznoœæ istotnego wzmocnienia kadrowego
konsulatów RP a tak¿e przekazanie uprawnieñ (zgodnie z liter¹ ustawy)
do czynnoœci przygotowawczych organizacjom pozarz¹dowym ze
wskazaniem na najbardziej w tym zakresie kompetentna jak¹ jest
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” maj¹ce wieloletnie, praktyczne
doœwiadczenie w kontaktach z polsk¹ diaspor¹ na Wschodzie i
Zachodzie.

Praktyka pokaza³a, ¿e w pierwszych trzech miesi¹cach od wejœcia w
¿ycie ustawy o Karcie, do koñca lipca 2007 r., do polskich placówek
konsularnych wp³ynê³o zaledwie 6200 wniosków.

Ad 1) Konstytucja RP nie ró¿nicuje Polaków (osoby polskiej
narodowoœci) z punktu widzenia miejsca ich zamieszkania i
obywatelstwa. Jednoczeœnie (art. 6. ust. 2) nak³ada na organy pañstwa
polskiego obowi¹zek udzielania Polakom zamieszka³ym za granic¹
pomocy w zachowaniu ich zwi¹zku z narodowym dziedzictwem
kulturalnym. Ustawa o Karcie natomiast wyodrêbni³a pewn¹ grupê wœród
ca³ej Polonii œwiata przyznaj¹c Polakom na Wschodzie szczególny status
i szczególne uprawnienia.

Pos³owie z sejmowej Komisji £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
zg³aszali w¹tpliwoœci podkreœlaj¹c, ¿e np. Polacy w Rumunii lub Brazylii
SA w porównywalnej a czêsto trudniejszej sytuacji materialnej i
spo³eczno – politycznej ani¿eli wiêkszoœæ polskich skupisk na
Wschodzie.

Projektodawcy ustawy natomiast dowodzili w debacie, i¿ nie mo¿na
porównywaæ sytuacji Polaków na Zachodzie z sytuacj¹ Polaków na
Wschodzie argumentuj¹c to tym, ¿e „Zapisy ustawy nie dotycz¹ nikogo
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kto dobrowolnie wyjecha³ i zamieszkiwa³ w którymœ z wymienionych w
ustawie pañstw. Nikt z Polaków nie zamieszka³ dobrowolnie na
Wschodzie. Ich zasta³¹ tam okreœlona sytuacja albo zostali na si³ê
wywiezieni”. Dodatkowo podnoszono argument (pos³owie P i S) o
wyj¹tkowo patriotycznej postawie Polaków ze Wschodu w tym
kultywowanie przez nich mimo niesprzyjaj¹cych okolicznoœci
kultywowanie przez nich tradycji i zwyczajów przodków a tak¿e
wyj¹tkowe przywi¹zanie do jednoznacznie kojarzonego z polskoœci¹ na
Wschodzie , szczególnie przeœladowanego wyznania
rzymskokatolickiego. Podkreœlono dodatkowo szczególny argument
czyli ten, ¿e w przeciwieñstwie do Polaków w krajach Zachodu Polacy w
krajach nale¿¹cych uprzednio do ZSSR nie mog¹ posiadaæ podwójnego
(wielokrotnego) obywatelstwa z czego nale¿y wnosiæ, ¿e Karta jest
jedyn¹ mo¿liw¹ form¹ nadania im tego szczególnego statusu prawnego
zwi¹zku z Polsk¹. Na tle tych uwag rozwa¿ano jako postulat de lege

ferenda koniecznoœæ zmian w ustawie o obywatelstwie RP w sposób
umo¿liwiaj¹cy osobom, których przynale¿noœæ do Narodu Polskiego
zostanie stwierdzona, u³atwieñ w trybie nabywania polskiego
obywatelstwa (jak na razie wniosek ten nie nabra³ formy inicjatywy
ustawodawczej – pozostaj¹ w mocy przepisy ustawy repatriacyjnej
dotycz¹ce jedynie Polaków z Azjatyckiej czêœci by³ego ZSSR). Kwestia
ta zosta³a wyartyku³owana w zwi¹zku z sytuacj¹ osób, które maj¹
utrudniony sposób nabycia obywatelstwa polskiego a jednoczeœnie
pozostaj¹ poza mo¿liwoœciami nabycia (uzyskania) statusu
wynikaj¹cego z ustawy o Karcie.

Ad 2) Karta przyzna³a uprawnienia tylko osobom obywatelom trzech
krajów – pañstw cz³onków Unii Europejskiej co w opinii oponentów w
tym g³ownie polskiego Komitetu Integracji Europejskiej oznacza³o i¿
„… mamy wiêc do czynienia z bezpoœredni¹ dyskryminacj¹ ze wzglêdu
na obywatelstwo, która jest zakazana przez art. 12. Traktatu
ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹… [gdy¿] Osoby w
porównywalnej sytuacji musz¹ byæ traktowane jednakowo, chyba ¿e
rozró¿nienie jest uzasadnione obiektywnymi powodami”.

Ustawodawca ostatecznie uzna³, ¿e szczególna historyczna pozycja
Polaków we wspomnianych trzech krajach UE (Litwa, £otwa, Estonia)
uprawnia ich w szczególnoœci do objêcia ustaw¹ o Karcie. W odniesieniu
do Litwy podniesiono dwa dodatkowe argumenty; o tym, ¿e inicjatywa
Karty wyp³ynê³a w³aœnie od organizacji polskich stamt¹d oraz, ¿e
Republika Litewska stosuje zupe³nie w¹tpliwe z punktu widzenia prawa
wspólnotowego UE procedury polegaj¹ce na uznawaniu podwójnego
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obywatelstwa w stosunku do osób przynale¿nych do Narodu Litewskiego
(etnicznych Litwinów).

Ponadto wskazano na uzus istnienia „kart rodaka” jakie wprowadzi³y
skutecznie dwa pañstwa cz³onkowskie UE to jest Wêgry i S³owacja (a
tak¿e Chorwacja i Rumunia) co nie spowodowa³o negatywnych reakcji
Komisji Europejskiej mimo niezwykle silnych napiêæ w 2002 r.
stwarzanych przez S³owacjê i Rumuniê, jakie towarzyszy³y
wprowadzaniu Karty Wêgra.

Ad 3) Omówienie w kolejnym punkcie opracowania.
Ad 4) W kwestiach finansowania (koszt wyprodukowania Karty

okreœlono na 10 PLN) po dokonaniu uzgodnieñ miêdzyresortowych i
oszacowaniu mo¿liwych kosztów przy za³o¿eniu, ¿e rocznie bêdzie
stara³o siê o Kartê wspomniane „200 tysiêcy” zainteresowanych
uzgodniono preliminarze dla poszczególnych ministerstw (MSZ, MSW,
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
oraz Ministerstwo Komunikacji). Najwy¿szy preliminowany koszt
za³o¿ono dla Ministerstwa Zdrowia gdzie ewentualny spodziewany koszt
oszacowano na kwotê 1 mln PLN. £¹czny koszt bud¿etowy szacowany
by³ w warunkach maksymalnego wykorzystania przez zainteresowanych
uprawnieñ do Karty – szacunek wyniós³ oko³o 70 mln PLN rocznie w
tym przewidywana refundacja kosztów wiz dla przyk³adowej liczby 100
tysiêcy osób, 24 mln PLN rocznie.

Jak wskazuje praktyka wszelkie oszacowania okaza³y siê znacz¹co
zawy¿one wobec znikomego (na razie) w stosunku do za³o¿eñ
zainteresowania oraz liczby faktycznie wydanych decyzji o przyznaniu
Karty. W perspektywie nie nale¿y siê spodziewaæ podwy¿szenia
preliminowanych kosztów bud¿etowych a raczej ich korektê „w dó³”.

4. Praktyka w krajach zamieszkania osób uprawnionych do

ubiegania siê o Kartê.

W niniejszym punkcie skupimy siê na ocenie Karty z punktu
widzenia pañstw, których obywatele zpw. ustawy o Karcie mog¹ byæ
objêcie jej zastosowaniem.

Na wstêpie zaznaczmy, ¿e z powodu znikomoœci l iczby
potencjalnych beneficjentów Karty nie odnotowano zajêcia stanowiska
politycznego w krajach azjatyckich by³ego ZSSR. Nie odnotowano tak¿e
podobnych ocen gdy idzie o £otwê i Estoniê. Karta wzbudzi³a natomiast
polityczne zainteresowanie w Rosji, na Ukrainie, Litwie oraz Bia³orusi.

Gdy idzie o Rosjê nie odnotowano oficjalnego stanowiska w³adz
pañstwowych. Okreœlone krêgi w rosyjskiej Dumie natomiast
potraktowa³y casus Karty jako przyk³ad mo¿liwego zwi¹zywania
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(opieki) nad Rosjanami znajduj¹cymi siê poza granicami Federacji
Rosyjskiej. Uznano bowiem, ¿e Karta mo¿e stanowiæ dobry wzór dla
paralelnej instytucji rosyjskiej; „Karty Rosjanina”. Rosja borykaj¹ca siê
z problemami prenatalnymi wskazuj¹cymi na postêpuj¹cy, naturalny
spadek liczby ludnoœci w tym zw³aszcza etnicznych Rosjan oraz bêd¹ca
w sytuacji zasz³oœci po ZSSR gdy miliony Rosjan osiedli³y siê w
pañstwach zwi¹zkowych, które naby³y pañstwow¹ suwerennoœæ usi³uje
obj¹æ „zagranicznych Rosjan” polityk¹ wp³ywu lub polityk¹
„repatriacji”. Pierwsze polega na uznawaniu obywatelstwa rosyjskiego
osobom narodowoœci rosyjskiej posiadaj¹cym poprzednio paszporty
ZSSR. Drugie, na organizowaniu warunków socjalnych dla Rosjan
deklaruj¹cych osiedlenie siê w Federacji. Praktykê tej polityki obserwuje
siê w szczególnoœci w odniesieniu do Rosjan na £otwie i w Estonii (w
mniejszym stopniu na Litwie) a tak¿e ostatnio w odniesieniu do
przyœpieszonego nadawania / naturalizacji Rosjan i osób deklaruj¹cych
przynale¿noœæ do Narodu Rosyjskiego na Ukrainie oraz przyk³adowo w
secesjonistycznych regionach Kaukazu (por. stanowisko w sprawie
obywatelstwa rosyjskiego dla mieszkañców Osetii Po³udniowej,
Abchazji i Gaugazji). Na Ukrainie narasta polityczny problem statusu
Krymu i Sewastopola a tak¿e w innym zakresie statusu obywatelstwa
znacz¹cej liczby mieszkañców Donbasu prowincji ci¹¿¹cej politycznie
ku œciœlejszym zwi¹zkom z Rosj¹, historycznie zrusyfikowanej i
zamieszka³ej w znacz¹cej mierze przez etnicznych Rosjan oraz osób
zdeetnizowanych w okresie ZSSR (soviek) i podatnych na polityczne i
kulturowe wp³ywy rosyjskie. Karta, wobec relatywnie niskiej liczby
Polaków w Rosji i ich rozproszenie nie wywo³a³a politycznego
sprzeciwu. Sta³a siê wrêcz interesuj¹cym przyk³adem dla politycznej
praktyki.

Na Ukrainie gdzie statystyki wykazuj¹ znacz¹ce zmniejszanie siê
liczby etnicznych Polaków (powody s¹ ró¿ne – to kwestia do odrêbnego
rozpatrzenia) w³adze polityczne mimo obserwowanej praktyki
dyskryminacji (wbrew prawu pañstwowemu) kulturowych postulatów
polskiej mniejszoœci narodowej wobec Karty zachowa³y postawê
neutraln¹.

Na Litwie oficjalnych enuncjacji w³adz nie by³o je¿eli nie liczyæ
odosobnionej wypowiedzi przedstawicielki litewskiego MSZ Daivy
Rimaœauskaite (Rymaszewskiej) dla litewskiego dziennika „Lietuvos
¯inos”. Rimaœauskaite wyartyku³owa³a pogl¹d o istocie Karty jako o
„dyskryminacji pozytywnej”. Litewskie MSZ dalej, kwestii nie
rozwija³o. Podnios³y siê natomiast liczne g³osy krytyczne œrodowisk

31



tradycyjnie nacjonalistycznych oraz tradycyjnie niechêtnych tutejszej
polskoœci poddaj¹c w prawn¹ w¹tpliwoœæ zpw. norm prawa
wspólnotowego UE i prawa pañstwowego Litwy – prawomocnoœæ
stosowania prawa polskiego wobec obywateli Litwy. Ale poniewa¿ jak
wskazano wy¿ej w³adze litewskie stosuj¹ podwójne standardy wobec
swoich obywateli preferuj¹c narodowoœæ „pañstwow¹” – Litwinów w
zakresie podwójnego (wielokrotnego) obywatelstwa; w warunkach
zaistnienia od kilku lat wolnoœci „strefy Shengen” w praktyce
powstrzyma³y siê od komentarzy. Pewne w¹tpliwoœci wykazywane s¹ w
odniesieniu do wprowadzenia zapisu nazwisk w polskiej wersji w
dokumencie Karty ale kwestia ta znajduje umocowanie w zapisach
traktatu polsko – litewskiego o dobrym s¹siedztwie oraz co wa¿niejsze w
normach prawa miêdzynarodowego powszechnego i prawa wspólnotowego
UE.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze ca³kowitym zaskoczeniem dla strony
polskiej i samych zainteresowanych sta³ siê wniosek rz¹dz¹cej od jesieni
2008 roku na Litwie frakcji parlamentarnej Partii Konserwatywnej,
której pose³ Songaila zg³osi³ wniosek o odebranie mandatów poselskich
trzem pos³om Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) z powodu
posiadania przez nich KP. Wnioskodawca uzasadnia³ to faktem „z³o¿enia
przysiêgi na wiernoœæ obcemu pañstwu”. Formalnie rz¹d litewski odci¹³
siê od zagadnienia uznaj¹c je za sprawê parlamentu. Podobnie, sprawê
zwróci³ parlamentowi Litewski S¹d Konstytucyjny. Nie mniej w okresie
prze³omu roku 2008 i 2009, rz¹d litewski zaj¹³ stanowisko zbli¿one do
wnioskodawców. Ujawni³a to wizyta premiera RL A. Kubiliusa w
Warszawie (14–15.01.2009 r.). Sprawa pozostaje zatem w zawieszeniu.
Zainteresowani KP na Litwie s¹ przekonani, ¿e incydent wpisuje siê w
szersz¹, sta³¹ politykê w³adz litewskich (zaniepokojonych dobrymi
wynikami wyborczymi AWPL) dyskryminuj¹cych mniejszoœæ polsk¹ w
zakresie pisowni nazwisk, pisowni nazw miejscowoœci i ulic,
sabotowaniu zwrotu nieruchomoœci, ograniczania jêzyka polskiego w
szkolnictwie oraz kierowania do œrodowisk polskich ksiê¿y nie
w³adaj¹cych jêzykiem polskim. W³adze polskie stosuj¹ wobec tych
wszystkich kwestii zastanawiaj¹ce milczenie. Polacy litewscy i ich
organizacje z kolei wobec braku oparcia ze strony Polski przygotowuj¹
kompleksow¹ skargê do instytucji Rady Europy.

Na Bia³orusi z kolei problematyka Karty wywo³a³a pocz¹tkowo
polityczn¹ konsternacjê oraz polityczn¹ i doktrynaln¹ krytykê.
Najwa¿niejszymi tego powodami by³y jak nale¿y s¹dziæ:
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a) znacz¹ca l iczebnoœæ polskiej mniejszoœci narodowej
zamieszkuj¹cej ponadto kompaktowo pó³nocno – zachodnie obwody RB,

b) zadawniony kompleks bia³oruski zwi¹zany z podejrzeniami o
nielojalnoœæ tutejszych Polaków i ich domniemane „d¹¿enie do
oderwania Zachodniej Bia³orusi w celu przy³¹czenia do Polski”,

c) wieloletni konflikt i nienormalne jak na najbli¿szych s¹siadów
ch³odne stosunki miêdzypañstwowe z Polsk¹ w tym konflikt ostatnich lat
(od 2005 r.) naros³y wokó³ sytuacji w Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi
(ZPB) zw³aszcza, ¿e ustawa o Karcie wraz za³¹cznikiem (rozporz¹dzenie
prezesa rady ministrów z 17.03.2008 r.) uznaje za kompetentne do
opiniowania wniosków o uzyskanie Karty, w³adzom ZPB nie
uznawanych przez w³adze bia³oruskie.

Ad a) Oko³o 400 tys. Polaków wykazanych w ostatnim (1999 r.)
spisie powszechnym ludnoœci to minimum rzeczywistej liczby Polaków
na Bia³orusi. Szacunki s¹ znacznie wy¿sze – tu podano liczbê oko³o 900
tys., któr¹ nale¿y uznaæ za potencjalnie realn¹. Inne szacunki stwierdzaj¹
liczbê siêgaj¹c¹ oko³o 1.5 mln osób. Tak znacz¹ce iloœci potencjalnych
beneficjentów Karty w warunkach niedoinformowania lub celowego
dezinformowania spo³eczeñstwa bia³oruskiego o istocie Karty
wzbudza³y obawy przed tzw. „polskim problemem – kwesti¹ polsk¹” na
Bia³orusi.

Ad b) Zwi¹zane z powy¿szym „problemem” (a/) obawy siêgaj¹ce
okresu miêdzywojennego i sytuacji z pierwszych lat po II wojnie
œwiatowej œwiadcz¹ o ci¹g³ej niepewnoœci odnoœnie statusu „Zachodniej
Bia³orusi” jako obszarze etno – politycznym ci¹¿¹cym ku Polsce. Liczba
Polaków na tym terenie mia³a w tym kontekœcie zawsze znaczenie
polityczne. Tak kwestiê oceniano w okresie zapisów na wyjazd
(„wzajemna” ewakuacja ludnoœci w myœl umowy republikañskiej z 1944 r.).
Podobne obawy wyra¿ane by³y po roku 1989 gdy nast¹pi³o lawinowe
ujawnienie polskoœci, odnowienie katolickich struktur parafialnych a
nastêpnie powstanie najwiêkszej na Bia³orusi organizacji spo³eczno –
kulturalnej jak¹ okaza³ siê ponad 25 – tysiêczny ZPB. O dziwo lêki –
niepewnoœæ co do trwa³oœci zachodniej granicy RB w kontekœcie sytuacji
jak¹ mia³a stworzyæ Karta objawi³y siê wspó³czeœnie?! W po³owie lutego
bie¿¹cego (2008) roku w centralnej prasie ukaza³y siê dwa istotne
artyku³y polityczne opublikowane niew¹tpliwie z przyzwolenia w³adz.
Pierwszym by³ opublikowany 1 lutego 2008 r. przedrukowany nastêpnie
w gazetach rejonowych, artyku³ w rz¹dowym dzienniku „SB Bie³aruœ
siegodnia”. Artyku³, jako „komentarz redakcyjny” opatrzony by³
znacz¹cym tytu³em: „Znaczona karta” („Kraplionnaja karta”.
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W dwanaœcie dni póŸniej opiniotwórczy dziennik „Republika” piórem
Tatiany W³adymirowej og³osi³ tekst w sta³ej rubryce: „Jako ¿ywo” („Po
¿iwomu…”) o tytule „ Po co Polakowi karta?” („Pocztem karta dlia
poliaka?” Ostatnio zaœ, lokalna brzeska gazeta obwodowa zamieœci³a
artyku³ sugeruj¹cy, ¿e „Polska zamierza zaj¹æ dawne Kresy Wschodnie”.

Prasa bia³oruska odnotowa³a w sposób wyraŸny zagadnienie.
Pojawi³y siê opinie skrajne (np. wypowiedŸ szefa bia³oruskiej TV
Aliaksandra Zimowskiego na stronach internetowych gazety „Nawiny”,
gdzie porównywa³a Kartê do Volkslisty a Polaków zabiegaj¹cych o ten
dokument do Voksdeutschów). W miarê jednak up³ywu czasu temat
„zszed³” z g³ównych stron bia³oruskiej prasy.

Mo¿na zatem stwierdziæ , ¿e Karta wywo³a³a znaczne
zainteresowanie jej uregulowaniami, o¿ywi³a zadawnione obawy ale te¿
po bli¿szym rozpoznaniu uregulowañ oraz zasiêgu zainteresowania
uznano najwyraŸniej, ¿e nie jest to problem. Nie odnotowano te¿ w
praktyce ¿adnych urzêdowych przeciwdzia³añ ani wp³ywania na
zainteresowanych by ograniczyæ ich w d¹¿eniu do aplikowania o nadanie
Karty.

Ad c) Problemem jest natomiast realny wp³yw na przyznawanie
Karty w postaci opinii wydawanych masowo przez nieuznawanie przez
w³adze RB organy ZPB (An¿eliki Borys). Z praktyki wiadomo, ¿e opinie
takie s¹ wydawane. Nie stwierdzono jednak¿e jakichkolwiek kroków
administracyjnych w³adz RB ani centralnych ani lokalnych (Grodno) w
celu przeciwdzia³ania takiemu postêpowaniu. Na tê praktykê byæ mo¿e
wp³ynê³y ostatnie (paŸdziernik 2008 r.) próby polskiego MSZ maj¹ce na
celu uregulowanie konfliktu na tle ZPB. Próby te jak na razie siê nie
powiod³y g³ównie z powodu oporu uznawanych przez Polskê w³adz ZPB
wobec projektowanego „po³¹czenia siê” z w³adzami uznawanymi przez
Miñsk. S¹dziæ nale¿y, ¿e sytuacja taka dotrwa do kwietnia 2009 roku gdy
up³ynie kadencja w³adz ZPB wybranych w roku 2005. Po tym okresie
nale¿y spodziewaæ siê kolejnych decyzji politycznych w³adz RB.

Ostatnie doniesienia z omawianego terenu sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e
w³adze RB pogodzi³y siê z istnieniem KP oraz uzna³y, ¿e nie godzi ona w
interesy pañstwa bia³oruskiego. Nie mniej w tzw. Terenie zdarzaj¹ siê
przypadki swoistego nêkania polegaj¹ce na wzywaniu staraj¹cych siê o
KP do miejscowych organów KGB celem „z³o¿enia wyjaœnieñ”.

5. Karta w ocenie zainteresowanych

Jak ju¿ wy¿ej wspominano bardzo liczne skupiska Polaków na
Wschodzie – zw³aszcza na Litwie, Bia³orusi i Ukrainie oczekiwa³y na
wejœcie w ¿ycie ustawy o Karcie. Praktyka pokaza³a, ¿e pomimo

34



najwiêkszego zainteresowania ni¹ na Bia³orusi liczba z³o¿onych i
rozpatrzonych wniosków jest znikoma w odniesieniu do prognoz.
Uci¹¿liwy i d³ugotrwa³y tryb bywa, ¿e nieprzygotowanie i zupe³na
nieznajomoœæ realiów przez dodatkowo skierowanych do pracy
konsulów – sprawiaj¹, ¿e powa¿na liczba Polaków na Litwie i Bia³orusi
oraz Ukrainie czuje siê zawiedziona w swoich nadziejach pok³adanych w
Karcie.

Wielu zainteresowanych nawet posiadaj¹cych wpis o narodowoœci
polskiej w paszportach sowieckich odchodzi z przys³owiowym
„kwitkiem” gdy¿ nie ma mo¿liwoœci okazania wymaganych ustaw¹
dokumentów zaœwiadczaj¹cych polsk¹ narodowoœæ rodziców i
dziadków. Nieodosobnionymi s¹ przypadki, gdy zainteresowani czuj¹ siê
poni¿ani w swojej godnoœci gdy nieprzygotowany do pracy konsul stara
siê podwa¿yæ polskoœæ petentów. Przypadki takie s¹ wcale liczne w
Konsulacie RP w Wilnie – prasa odnotowa³a ich ju¿ wiele.

Na Bia³orusi obok powy¿szych problemów, które tak¿e siê zdarzaj¹
najwiêkszym utrudnieniem jest praktyczna niemo¿noœæ (w wielu
przypadkach gdy idzie o ludzi starszych wiekiem, zamieszka³ych na
g³êbokiej prowincji) formalnego dotarcia do Konsulatu – ustalenia daty
przyjêcia. Ludzie Ci czêstokroæ posiadaj¹cy wpis o narodowoœci w
paszportach ZSSR nie s¹ w stanie skompletowaæ dokumentów swych
przodków. Nie mog¹ zatem nawet ubiegaæ siê o rejestracjê ich aplikacji,
która sama w sobie nastrêcza im ogromnych trudnoœci wobec braku
bieg³oœci w pisaniu po polsku. W tych warunkach formalne rozpatrzenie
wniosków wszystkich zainteresowanych (wielu zrezygnuje z ubiegania
siê nie mog¹c przebrn¹æ biurokracji i nastawienia urzêdników w polskich
konsulatach) mo¿e potrwaæ kilkanaœcie lat po up³ywie których nie bêdzie
ju¿ chêtnych doi zabiegania o tak problematyczne prawo.

6. Podsumowanie

1. Karta jest dokumentem, na który Polacy na Wschodzie
autentycznie oczekiwali. Dla starszych ma charakter przede wszystkim
moralny. M³odsi wi¹¿¹ z nim nadziejê na bliskie (zawodowe, naukowe
czy po prostu ¿yciowe) kontakty z Polsk¹. Wszyscy, licz¹ na u³atwienia
wizowe. Nie mo¿na jeszcze zapominaæ o kwestii, na któr¹ w dzisiejszej
Polsce niemal nikt (chyba w³¹cznie z animatorami ustawy) nie zwróci³
uwagi; oto w warunkach doktrynalnej i ideologicznej presji na
denacjonalizacjê miejscowych Polaków jakie s¹ ewidentnie widoczne we
wspó³czesnej praktyce ukraiñskiej, litewskiej i bia³oruskiej – Karta ma
byæ swoist¹ „tarcz¹ ochronn¹” i dowodem na to, ¿e jej posiadacz jest
Polakiem i to uznanym przez najwy¿szy dla niego Autorytet – Pañstwo
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Polskie, które mu ten dokument wystawia. Kwestionowanie jego
narodowoœci bêdzie zatem nieskuteczne mimo ró¿norodnych
przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do denacjonalizacji czy rzekomej
denacjonalizacji.

2. Wiêkszoœæ osób narodowoœci polskiej lub polskiego pochodzenia
jest zainteresowana posiadaniem Karty. Wydaje siê jednak, ¿e wiêkszoœæ
w efekcie wskazywanych wy¿ej utrudnieñ, Karty nie otrzyma bo w
efekcie o ni¹ nie wyst¹pi.

3. W³adze polskie, do których docieraj¹ pierwsze zbiorcze opinie o
procedurze i zasiêgu wydawania decyzji o przyznawaniu Karty sk³onne
s¹ do wprowadzenia zmian w ustawie by nazbyt skomplikowana i
przesadnie biurokratyczn¹ procedurê, uproœciæ. W pierwszej kolejnoœci
ma to byæ uznawanie jako wystarczaj¹cy dowód wpisu urzêdowego w
dokumentach osobistych zainteresowanych, o ich polskiej narodowoœci.

4. W³adze pañstw, których obywateli dotycz¹ uregulowania Karty po
pocz¹tkowych obawach (zw³aszcza na Bia³orusi) wydaje siê, ¿e acz
niechêtnie, przyjê³y do wiadomoœci fakt szczególnego statusu niektórych
swoich obywateli jako nie zagra¿aj¹cy interesom pañstwa sta³ego
zamieszkania (obywatelstwa). Kasus litewski jest niespodziewanym
zjawiskiem.

Po ponad roku obowi¹zywania przepisów o Karcie wydaje siê
konieczny przegl¹d praktyki ich funkcjonowania. Wówczas mo¿na
bêdzie prognozowaæ o dalszych losach tego szczególnego uregulowania
prawnego.


