
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 lutego 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua 

Szanowny Panie Ministrze! 

Od wielu miesięcy niepokojąca jest groźba wstrzymania obsługi wizowej dla obywateli Ukrainy. Powo-

dem jest przeciągające się postępowanie na wybór nowego operatora, który zajmie się obsługą składanych 

wniosków. Z doniesień medialnych dowiadujemy się, że od stycznia br. wygasł kontrakt z dotychczasowym 

operatorem w 3 konsulatach, w tym w ogromnie ważnym z punktu widzenia migracji do Polski konsulacie 

we Lwowie. Jest bardzo możliwe, że podobne problemy pojawią się w kolejnych punktach przyjmowania 

wniosków. Niepokoi również fakt, że ponad miesiąc po ogłoszeniu przez Ambasadę RP w Kijowie wyników 

postępowania nie ma wciąż podpisanej umowy z nowym operatorem. 

Przerwa w płynnej i sprawnej obsłudze składanych wniosków o polską wizę niesie ogromne zagrożenia na 

wielu różnych polach. Są to m.in. zagrożenie dla gospodarki spowodowane problemem z dostępem ukraiń-

skich pracowników do polskiego rynku pracy oraz te związane z możliwym wybuchem konfliktu zbrojnego 

na Wschodzie. W przypadku dalszej eskalacji tego konfliktu polskie placówki będą szturmowane nie tylko 

przez migrantów zarobkowych, lecz również uchodźców z terenów objętych działaniami zbrojnymi. 

Kwestia obsługi wizowej jest także probierzem sprawności i wiarygodności państwa polskiego. Brak wy-

dajnego instrumentu prowadzenia polityki emigracyjnej w postaci sprawnego systemu obsługi wiz jest 

ogromnym ciosem wizerunkowym dla naszego kraju. Wystawia na niepewność naszych partnerów i przed-

siębiorców oraz podważa profesjonalizm naszych urzędników. 

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania: 

1. Kiedy został rozpisany i rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie firmy obsługującej wydawanie wiz dla 

obywateli Ukrainy? 

2. Dlaczego do tej pory, pomimo rozpisanego przetargu, nie został wyłoniony nowy operator obsługujący 

wydawanie wiz dla obywateli Ukrainy? 

3. Jakie działania podejmie ministerstwo, aby zapewnić ciągłość oraz sprawność wydawania wiz dla oby-

wateli Ukrainy? Kiedy ministerstwo podejmie te działania? 
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