
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego

2009 r. ustawy o obywatelstwie polskim, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Małoletni, urodzony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie nabywa

obywatelstwa polskiego, jeżeli jego rodzice, z których jedno jest obywatelem

polskim a drugie obywatelem innego państwa, w oświadczeniu złożonym zgodnie

przed właściwym organem w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się

małoletniego, wybrali dla niego obywatelstwo państwa, którego obywatelem jest

rodzic będący cudzoziemcem, jeżeli według prawa tego państwa małoletni nabywa

jego obywatelstwo.";

2) w art. 20 w ust. 4 w pkt 3 średnik na końcu zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 4;

3) w art. 30 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które

uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.";

4) w art. 33 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "art. 6 ust. 2 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 7 ust.

2 pkt 2";
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5) w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja

o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.";

6) w art. 39 skreśla się ust. 3;

7) w art. 40 w ust. 1 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt

5 w brzmieniu:

"5) życiorys.";

8) w art. 43 w ust. 2 wyrazy "przekazanie posiadanych informacji na temat osoby

ubiegającej się o przywrócenie obywatelstwa polskiego" zastępuje się wyrazami

"przekazanie informacji o treści posiadanych dokumentów dotyczących osoby

ubiegającej się o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz o ich udostępnienie";

9) art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane udzielić pisemnej informacji,

w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania. W szczególnie uzasadnionych

przypadkach termin ten może być przedłużony do 3 miesięcy, o czym organ

obowiązany do udzielenia informacji powiadamia ministra właściwego do spraw

wewnętrznych.";

10) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

"Art. 43a. 1. W przypadku gdy na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku

o przywrócenie obywatelstwa polskiego minister właściwy do spraw

wewnętrznych lub konsul poweźmie wątpliwość, czy cudzoziemiec nie

posiada obywatelstwa polskiego, przekazuje wniosek do wojewody

w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia

posiadania obywatelstwa polskiego.

2. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania w sprawie potwierdzenia

posiadania obywatelstwa polskiego, że cudzoziemiec posiada

obywatelstwo polskie, wojewoda wydaje decyzję o potwierdzeniu

posiadania obywatelstwa polskiego, zaś wnioskowi o przywrócenie
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obywatelstwa polskiego nie nadaje się dalszego biegu.";

11) w art. 47 w ust. 3 wyrazy "miejsce zamieszkania i adres przedstawiciela ustawowego"

zastępuje się wyrazami "adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego";

12) w art. 63 w pkt 1, w pkt 1 po wyrazach "(Dz. U. Nr ..., poz. ...)" dodaje się wyrazy

", oraz oświadczenia o wyborze dla małoletniego obywatelstwa innego państwa,

o którym mowa w art. 14 ust. 2 tej ustawy";

13) w art. 69 skreśla się wyrazy "art. 21 ust. 5, art. 22 ust. 2 i 3,".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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U Z A S A D N I E N I E

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009 r.

ustawy o obywatelstwie polskim, Senat proponuje wprowadzenie 13 poprawek do jej tekstu.

Senat zauważył konieczność dokonania zmian mających na celu uporządkowanie

materii ustawy ze względu na uchylenie przez Sejm przepisów normujących tzw. prawo opcji

- w toku prac sejmowych nie dokonano odpowiednich zmian w przepisach regulujących

prowadzenie rejestrów (w art. 58 ust. 3 pkt 5, art. 59 ust. 4 i art. 60 pkt 1). Rozważając tą

kwestię, Izba opowiedziała się za prawem rodziców do wyboru obywatelstwa innego państwa

dla małoletniego, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim a drugie obywatelem

innego państwa, ograniczając je do tych małoletnich, którzy urodzili się poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym poprawki nr 1 i 12 przywracają prawo opcji.

Przyjmując poprawkę nr 3 Senat opowiedział się za modyfikują dodanej przez Sejm

przesłanki uznania cudzoziemca za obywatela polskiego. Zdaniem Izby, skrócenie

wymaganego okresu legalnego pobytu na terytorium RP uzasadniającego ubieganie się

o nadanie obywatelstwa polskiego w trybie uznania powinno dotyczyć wszystkich

cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie

się uzyskanego w związku z polskim pochodzeniem, a nie być uzależnione od posiadania

Karty Polaka.

Poprawka nr 5 ma na celu uściślenie, iż nabycie obywatelstwa polskiego następuje

w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna, a nie

w dniu wydania decyzji o przywróceniu.

Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby wniosek o przywrócenie obywatelstwa

polskiego zawierał życiorys cudzoziemca.

Poprawka nr 8 ma na celu precyzyjniejsze wskazanie zakresu informacji

przekazywanych przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o osobach ubiegających się

o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw

wewnętrznych wglądu w te dokumenty, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Poprawki nr 6, 9, 10 i 13 porządkują terminy wejścia w życie poszczególnych

przepisów ustawy, nie zmieniając jednak rozwiązania przyjętego przez Sejm, zgodnie

z którym przepisy regulujące przywracanie obywatelstwa polskiego wejdą w życie po

upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Poprawka nr 2 skreśla przepis powtarzający normę wynikającą z innych przepisów

ustawy, poprawka nr 4 poprawia odesłanie, natomiast poprawka nr 11 służy zapewnieniu

spójności terminologicznej ustawy.


