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Szanowna Pani Marszałek, 
 
          W odpowiedzi na pytanie posła Witolda Waszczykowskiego, zgłoszone podczas 
posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 13 marca b., dotyczącego informacji w sprawie 
powodów zamknięcia Konsulatu Generalnego RP w Montrealu – uprzejmie informuję, co 
następuje. 
 
          Decyzja o zmianie struktury polskiej obecności dyplomatycznej w Montrealu jest  
elementem trwałego procesu (w 2013 roku zostały zamknięte urzędy konsularne w Lille, Malmo 
i Sao Paulo), którego celem jest optymalizacja obecności dyplomatycznej Rzeczypospolitej 
Polskiej w świecle oraz chęd lepszego odzwierciedlenia priorytetów polskiej polityki 
zagranicznej, w szczególności priorytetów gospodarczych, przy jak najlepszym wykorzystaniu 
własnych zasobów i możliwości, z uwzględnieniem ograniczeo istniejących w tym zakresie. 
 
          Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o zmianie modelu obecności w 
Montrealu i sprzedaży dotychczasowej siedziby urzędu przy Avenue des Pins Ouest 1500 
wnikliwie analizując wszystkie posiadane informacje. Decyzja ta wpisuje się w realizowaną przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych politykę racjonalizacji zasobów i efektywnego wykorzystania 
posiadanych środków. W ramach prowadzonych z Ministerstwem Gospodarki konsultacji 
zamierzamy wypracowad rozwiązania umożliwiające realizację funkcji konsularnych w budynku 
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Avenue du Musée 3501. 
 
          Placówka ta będzie realizowad głównie zadania gospodarcze, jednak przy pomocy 
Ambasady RP w Ottawie utrzymane zostaną funkcje konsularne, pomocy Polonii oraz promocji 
Polski - fundusze na te cele nie zostaną zmniejszone. 
 
          Zamknięcie dotychczasowej siedziby Konsulatu Generalnego i sprzedaż budynku przy 
Avenue des Pins Ouest przyniesie natomiast wielomilionowe oszczędności. W budynku o 
powierzchni 2300 m2 pracowało dotąd 8 osób, roczne koszty jego funkcjonowania wynosiły 2,1 
mln złotych (720 tys dolarów kanadyjskich) natomiast 40-letnl budynek wymagad będzie w 
najbliższych latach kosztownych remontów. Tymczasem liczba czynności konsularnych z roku na 
rok systematycznie malała, niemal dziesięciokrotnie w ciągu ostatnich dwudziestu lat. W 
ubiegłym roku liczba spraw wymagających osobistego stawiennictwa w konsulacie wyniosła 
zaledwie 615. Nie odnotowano również potrzeb interwencji u władz w obronie praw polskich 
obywateli ani czynności z zakresu pomocy konsularnej. 
 
          Pragnę zauważyd, że jest rzeczą zrozumiałą, iż taka zmiana budzi zaniepokojenie Polonii w 
Montrealu. Prawdą jest również, że działalnośd placówki przyczyniła się do istotnego wzrostu 
znaczenia Polski w tym regionie Kanady oraz pozytywnie wpłynęła na rozwój polsko - 
kanadyjskich relacji społecznych, kulturalnych I biznesowych a także wzmocniła lokalne 
organizacje polonijne. Powyższa decyzja nie wpłynie jednak, w ocenie Ministerstwa Spraw 



Zagranicznych, na pogorszenie więzi Polonii z ojczyzną. Jesteśmy pewni iż dotychczasowe 
zadania będą w tym modelu realizowane efektywnie a montrealska Polonia będzie nadal 
dysponowad zapleczem i platformą spotkao. 
 
 
Z poważaniem 
 

 
 
Bogusław Winid 


