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Data posiedzenia:  14 października 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Mariusz Witczak – przewodniczący komisji  Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej.

Porządek posiedzenia: 1.  Pierwsze czytanie ustawy o obywatelstwie polskim (druk senacki nr 246
przedstawiciel wnioskodawców - sen. Andrzej Person).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą.

− Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz,

− Kancelaria Senatu:
− Szef Kancelarii Senatu RP Ewa Polkowska,
− przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Renata

Bronowska,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

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

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− zastępca dyrektora departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech

Tyciński,
− ekspert w departamencie Konsularnym i Polonii Maria Albiniak,

− Kancelaria Prezydenta RP
− ekspert Krystyna Lachowicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że przyjmuje z zadowoleniem pierwszą tak poważną

inicjatywę ustawodawczą Senatu VII kadencji. Podziękował wszystkim senatorom pracującym nad
projektem ustawy i podkreślił, że zakres uregulowań ujętych w projekcie ustawy o obywatelstwie
polskim jest tak szeroki, iż nowelizacja ustawy istniejącej nie byłaby możliwa.
Przedstawiciel wnioskodawców  senator Andrzej Person podkreślił ścisłą współpracę
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w pracach nad projektem ustawy
i podziękował za wkład wniesiony przez ten resort.
Po przedstawieniu krótkiego rysu historycznego pojęcia "obywatel" senator omówił najważniejsze
założenia projektu. Przypomniał, że jest to pierwsza kompleksowa regulacja ustawodawcza
dotycząca obywatelstwa polskiego od 1962 r. Proponowana ustawa ma zadośćuczynić wszelkim
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krzywdom uczynionym wielu Polakom poprzez odebranie im obywatelstwa na skutek zmian granic
po II wojnie światowej oraz w wyniku represywności systemu komunistycznego. Ustawa
przewiduje bowiem wprowadzenie instytucji przywrócenia obywatelstwa polskiego, wprowadza
tryb administracyjny uzyskania obywatelstwa, ustanowienie którego narzuca nam konieczność
ratyfikacji Konwencji Rady Europy dotyczącej obywatelstwa.
Projekt reguluje też kwestie związane z posiadaniem wielu obywatelstw, wprowadzając zasadę
wyłączności, a więc uznawania wyłącznie obywatelstwa polskiego przez władze polskie.
Obowiązywać ma również zasada ciągłości obywatelstwa - bez różnicy kiedy i według jakich
przepisów zostało ono nabyte. Projekt ustawy zachowuje również wszystkie prawa związane
z nabywaniem i zbyciem obywatelstwa przypisane prezydentowi RP w konstytucji.
Przedstawicielka biura legislacyjnego przedstawiła wątpliwości co do zgodności projektu ustawy
z Konstytucją RP, jednocześnie podkreślając, że według opinii ekspertów sprzeczność nie
zachodzi.
Podsekretarz stanu w MSWiA P. Stachańczyk wyraził ogromne zadowolenie z powodu senackiej
inicjatywy w zakresie obywatelstwa. Podkreślił, że stanowi to wypełnienie zobowiązań Senatu
IV kadencji i Sejmu III kadencji, które postawiły sobie za cel uchwalenie tzw. ustaw polonijnych
(Karta Polaka, ustawa o repatriacji i ustawa o obywatelstwie).
Zastępca dyrektora departamentu Konsularnego i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych
W. Tyciński podkreślił, że ministerstwo przyjęło senacką inicjatywę z satysfakcją, odpowiada ona
bowiem na zapotrzebowanie związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą. Przypomniał, że
eksperci ministerstwa w pewnym stopniu brali również udział w przygotowywaniu tego projektu.
W dyskusji wzięli udział senatorowie Kazimierz Kleina i Bronisław Korfanty.
Senator Mariusz Witczak zgłosił poprawki do ustawy zaproponowane przez Biuro Legislacyjne.
W wyniku głosowania połączone komisje przyjęły te poprawki, a następnie całość projektu ustawy.
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Andrzej
Person

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu projekt ustawy o obywatelstwie polskim i wnoszą o
jego przyjęcie wraz z poprawkami (druk 246 S ).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Małgorzata Tycińska


