
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Samorządu

Terytorialnego
i Administracji

oraz Komisji
Ustawodawczej

oraz Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami

za Granicą

Nr posiedzenia: 55 Nr posiedzenia: 108 Nr posiedzenia: 24

Data posiedzenia:  4 listopada 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu
ustawy o obywatelstwie polskim.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej,

− senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej,
− senatorowie członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą,
− senator wnioskodawca Piotr Andrzejewski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

− podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk,
− dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Mateusz Sora,

− Kancelaria Prezydenta RP:
− podsekretarz stanu Andrzej Duda,
− doradca prezydenta RP, marszałek Andrzej Stelmachowski,
− zastępca dyrektora Biura Prawa i Ustroju Andrzej Dorsz,
− ekspert Krystyna Lachowicz,

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− radca ministra Maciej Krych,
− ekspert Maria Albiniak,

− przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Renata
Bronowska.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że w trakcie debaty na

20. posiedzeniu Senatu został przedstawiony projekt ustawy, a senatorowie składali wnioski
o charakterze legislacyjnym do marszałka prowadzącego obrady. Wnioski te po debacie zostały
zestawione przez Biuro Legislacyjne i przedstawione członkom trzech komisji. Przewodniczący
przypomniał też zgromadzonym, że do pierwszej poprawki w zestawieniu przygotował uwagi Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej.
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Senator sprawozdawca Andrzej Person pokrótce omówił projekt ustawy, podkreślając jej znaczenie
jako inicjatywy senackiej regulującej sprawy obywatelstwa polskiego w sposób kompleksowy oraz
nowoczesny po raz pierwszy od ponad 40 lat.
Poprawka pierwsza, piąta, dziewiąta, piętnasta oznaczona literą „a” i osiemnasta zostały odrzucone
przez komisję, ale senator Bronisław Korfanty zgłosił je jako wnioski mniejszości.
Do poprawek drugiej, trzeciej i siódmej nie było zgłaszanych zastrzeżeń. Zostały one przyjęte
w łącznym głosowaniu. Podobnie zostały przyjęte poprawki: jedenasta i dwunasta, trzynasta,
czternasta i dziewiętnasta.
Odrzucone w głosowaniu zostały poprawki: czwarta, szósta, ósma, dziesiąta, szesnasta i siedemnasta.
Sprawozdawcą połączonych komisji na posiedzeniu Senatu pozostał wybrany do tej roli na
poprzednim wspólnym posiedzeniu senator Andrzej Person.

Konkluzja: Komisje poparły osiem wniosków  i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem
ustawy o obywatelstwie polskim oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy (druk senacki nr nr 246 X)

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


