
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 64. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 listopada 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc pani Galyna P. ubiegająca się wraz z córką Agnieszką 

o zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Galyna i jej małżonek Igor P. 

posiadają Kartę Polaka, są zameldowani i mieszkają w R., a ich małoletnia córka uczęszcza do przedszkola. 

W marcu 2014 r. złożyli do wojewody mazowieckiego wnioski o zezwolenie na osiedlenie się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Termin rozpatrzenia wniosku został wyznaczony na dzień 11 lipca 2014 r., a na-

stępnie – w sprawie pana Igora P. – wydłużony do dnia 08 sierpnia 2014 r. w związku z koniecznością uzu-

pełnienia materiału dowodowego. W odpowiedzi na owe utrudnienia pan P. złożył wniosek o umorzenie po-

stępowania w celu wszczęcia procedury na zasadach wprowadzonych przez nowe przepisy prawa. 

Pomimo dochowania wymagań formalnych postępowanie w sprawie pani Galyny i jej małoletniej córki 

Agnieszki P. trwa już kilka miesięcy, a zainteresowana nie jest informowana o przyczynach przewlekłości, 

która wydaje się całkowicie nieuzasadniona. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że państwo P. nie 

poruszają się swobodnie po schematach organizacyjnych polskich urzędów oraz instytucji, więc uzyskiwanie 

jakichkolwiek informacji jest dla nich niezwykle trudne. Sytuacja ta wiąże się z trudnościami w życiu co-

dziennym tej rodziny, między innymi związanymi ze swobodnym dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej, 

wyższym oprocentowaniem konta bankowego czy niemożnością zaciągnięcia kredytu. 

Ci młodzi ludzie, Polacy, w obliczu trudnej sytuacji uciekli z Ukrainy, spełnili formalne wymogi uzyska-

nia zezwolenia na pobyt stały, dlatego przeciągające się postępowanie w tej sprawie jest bardzo krzywdzące, 

zwłaszcza że wiążą oni swoją przyszłość z Polską, z R., są tam zameldowani. Nie bez znaczenia jest również 

fakt, że wizy tych państwa zostały wydane na okres jednego roku i niedługo stracą ważność.  

Ze względu na przedstawioną sytuację zwracam się do Pani Minister jako do organu wyższego stopnia 

z prośbą o wyjaśnienie przyczyn zwłoki oraz o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do zakończe-

nia postępowania w niniejszych sprawach. 

Z poważaniem 

Stanisław Karczewski 

 




