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Szanowni Państwo, 

W załączeniu przesyłamy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z uprzejmą prośbą o 
przekazanie. 

Z poważaniem, 

T « 1 « „ ł „ C ™ U , „ t Jolanta Srebrakowska 
Radca/Konsul 

10 Bouverie Street 
EC4Y 8AX London 
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Ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Londynie 
Wydział Konsularny 

Londyn, 15 października 2021 r. 

AMB.LOND. WK.KOR.3461.192.2021 
Dot.:VII.531.84.2021.MK 

Pan Marcin Wiącek 
Rzecznik Praw Oby-watelskich 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

W odpowiedzi na pismo o sygn. VII.531.84.2021.MK w sprawie pana Rafała Ziemkiewicza 
przedstawiam poniższe informacje. 

W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ogólne kwestie imigracji i 
przekraczania granic reguluje Immigration Act 1971. Dodatkowym do ww. ustawy dokumentem, który 
w sposób szczegółowy reguluje przyjazdy krótkoterminowe do kraju, jest akt prawny Immigration Rules 
for Yisitor. W załączniku V w sekcji 3 tego dokumentu znajdują się przepisy odnośnie przypadków, 
kiedy wjazd danej osoby do Zjednoczonego Królestwa jest możliwy ze względu na wymogi dotyczące 
odpowiedniego zachowania {suitability reąuirements for all vistors). Rzeczpospolita Polska została 
zaliczona, z którego przyjazdy krótkoterminowe (do 6 miesięcy) nie wymagają wcześniejszego 
uzyskania wizy wjazdowej do Zjednoczonego Królestwa. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu prawa 
do wjazdu na terytorium Zjednoczonego Królestwa podejmowana jest w chwili przekraczania granicy. 
Prawo do wjazdu nie zostanie przyznane, jeśli uprawniony podmiot brytyjski uzna, że odmowa wjazdu 
do Zjednoczonego Królestwa sprzyja dobru publicznemu, biorąc pod uwagę m.in. zachowanie, 
charakter, powiązania osoby ubiegającej się o prawo do wjazdu lub inne przyczyny powodują, że wjazd 
danej osoby do kraju byłby niepożądany. Każdorazowo podstawą działań konsula są przepisy ustawy z 
dnia 25 czerwca 2015r. - Prawo konsularne (Dz .U. z 2021 r. poz. 823). Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 
1 ,JConsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub 
ciężkiej choroby, aresztowania lub zatrzymania tego obywatela, w razie aktu przemocy, którego ofiarą 
padl obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagiego powrotu obywatela 
polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa 
zamieszkania (pomoc konsularna) ". Podkreślenia wymaga fakt, że pan Rafał Ziemkiewicz nie został 
przez władze brytyjskie aresztowany, uwięziony lub pozbawiony wolności, a działania podjęte wot)ec 
niego polegały na wyjaśnieniu jego sytuacji imigracyjnej, dokonaniu oceny stanu faktycznego i 
prawnego, a następnie wydaniu decyzji odnośnie wjazdu do Zjednoczonego Królestwa. Z informacji 
uzyskanych od władz Zjednoczonego Królestwa wynika, iż działania w stosunku obywatela polskiego 
polegały m.in. na przesłuchaniu go, wydaniu decyzji odmownej oraz wręczeniu biletu na najbliższy, 
bezpośredni lot do Polski z lotniska, na którym przebywał. W czasie wykonywania tych czynności 
oficer, zgodnie z przepisami prawa brytyjskiego oraz przyjętą praktyką i standardami, ze względów 
bezpieczeństwa zarówno tej osoby, jak i oficerów straży granicznej zdeponował rzeczy osobiste 
należące do osoby, która poddawana jest kontroli. Czynności względem pana Rafała Ziemkiewicza nie 
przekroczyły kilku godzin, w czasie których miał możliwość zwrócenia się o pomoc tłumacza lub 
pomoc medyczną. 
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Po uzyskaniu zgłoszenia o incydencie z udziałem Pana Rafała Ziemkiewicza konsul dyżurny, 
w dniu 2 października 2021 r. (sobota) udał się na lotnisko Heatlirow, gdzie nawiązał kontakt zarówno 
z samym zainteresowanym, jak i oficerem straży granicznej. Pomimo czasowego zdeponowania 
telefonu komórkowego pan Rafał Ziemkiewicz miał zapewniony dostęp do telefonu stacjonarnego. W 
tym miejscu zważyć należy, że z relacji pana Rafała Ziemkiewicza wynika, iż nie wnioskował o 
wskazaną wyżej pomoc. Ewentualne obawy dotyczące braku dostępu do leków mogłyby się ziścić w 
sytuacji, gdyby czas planowanych czynności Border Force został znacząco przedłużony. Konsul 
dyżurny nawiązał również bezpośredni kontakt z oficerem straży granicznej, który wytłumaczył 
sytuację pana Rafała Ziemkiewicza oraz przekazał ustnie powody wydania decyzji odmownej wjazdu 
do Zjednoczonego Królestwa. W przypadku pana Rafała Ziemkiewicza uznano, że głoszone przez niego 
treści noszą znamiona wypowiedzi antysemickich oraz islamofobicznych, co stoi w sprzeczności z 
wartościami brytyjskimi, a ich rozpowszechnianie może stanowić przestępstwo. Mając na uwadze 
szacowaną liczbę Polaków w Zjednoczonym Królestwie (1 milion 100 tysięcy złożonych wniosku o 
status osiedleńczy), szacowaną dzienną liczbę Polaków przekraczających granicę Zjednoczonego 
Królestwa (tysiące) oraz zasoby służby konsularnej podjęte działania konsularne należy uznać za 
ponadstandardowe. 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż na podstawie obowiązujących przepisów prawa konsul 
upoważniony jest do respektowania przepisów prawa państwa przyjmującego. Jednocześnie konsul nie 
jest uprawniony do oceny stanu faktycznego i prawnego dokonanego przez organy brytyjskie w ramach 
ustawowych uprawnień, kwestionowania czy zaskarżania aktów wydanych przez organy brytyjskiego 
w indywidualnych sprawach ani nie działa w charakterze pełnomocnika. Pan Rafał Ziemkiewicz został 
poinformowany o procedurze mającej na celu uzyskanie dodatkowych wyjaśnień, sposobie złożenia 
..application for Entry Clearance" i właściwym funkcjonalnie organie brytyjskim. Niezależnie od 
powyższego otrzymał również informację na temat możliwości uzyskania porady prawnej w języku 
polskim przez profesjonalne podmioty świadczące usługi w okręgu konsularnym Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie nie posiada dostępu do rejestrów 
Zjednoczonego Królestwa, a tym samym nie posiada szczegółowych informacji odnośnie powodów 
odmowy wstępu na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Powody te wskazywane są w indywiduahiych 
decyzjach, które otrzymują osoby starające się przekroczyć granicę. Z dostępnych publicznie 
oficjalnych statystyk wynika, że w pierwszym kwartale 2021 roku wyjaśnień wymagała sytuacja 
imigracyjna 160 obywateli polskich (na 4834 wszystkich przypadków), zaś w I I kwartale tego roku 234 
obywateli polskich (na 5627 wszystkich przypadków). 

Z poważaniem, 

2 up. Konsula RP 

Konsul 

10 Bouverie Street 
EC4Y 8AX London 

e-mail: londyn@msz.gov.pl 
www.londyn.msz.gov.pl 
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