
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 14 września 2007 r. Druk nr 520 Z 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

oraz 

KOMISJI SPRAW EMIGRACJI I ŁĄCZNOŚCI Z POLAKAMI ZA GRANICĄ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 14 września 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 13 września 2007 r. nad ustawą  

o Karcie Polaka,  

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 4, 5, 8, 9, 17 i 18. 
 
 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji   Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Narodowej  Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

 (-) Jacek Włosowicz  (-) Ryszard Bender 

 
 

 
 



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o Karcie Polaka 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KSEŁPG, 
KGN 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 12 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 

nr 2 lit. a oraz poprawki nr 11 lit. b. 

 

1)  w art. 2 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy ", albo przedstawi 

zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na 

terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające 

aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury 

polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej 

ostatnich trzech lat"; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 3, 11, 15, 19, 20, 21, 22 i 24 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek - w przypadku nieprzyjęcia poprawek nr 8 i 

18 – spowoduje zmianę tytułu rozdziału 3 oraz art. 9 ust. 1, 2 i 7, 

polegającą na zastąpieniu wyrazów "na Wschodzie" wyrazami "za 

Granicą". 

 

2)  w art. 2: 

a) w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy "działającej na terenie 

jednego z państw, o których mowa w ust. 2,", 

b) skreśla się ust. 2, 

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy "będącej obywatelem jednego z 

państw, o których mowa w ust. 2"; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 



3)  w rozdziale 2 przed art. 5 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

"Art. 4a. Uprawnienia przewidziane w niniejszym rozdziale 

przysługują wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia 

wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki 

Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, 

Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, 

Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki 

Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, 

Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy albo 

Republiki Uzbekistanu."; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

4)  w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Posiadacz Karty Polaka może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za 

przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej 

krajowej lub refundację tej opłaty, na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach."; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
połączone 
komisje 

5)  w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 

zezwolenia na pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);"; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
połączone 
komisje 

6)  w art. 6 skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 

7)  skreśla się art. 7; 

 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 

 Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 18 należy głosować łącznie. 

 

8)  skreśla się rozdział 3; 

 

 

Poprawka sen. 
B. Borusewicza 
poparta przez 
połączone 
komisje 

9)  w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Poprawka sen. 
M. Okły 



"3. Czynności wykonywane przez konsula w związku z przyjęciem i 

rozpatrzeniem wniosku o przyznanie Karty Polaka są wolne od 

opłat konsularnych."; 

 

poparta przez 
połączone 
komisje 

10)  w art. 13 w ust. 1 skreśla się pkt 6; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 

11)  w art. 13: 

a) w ust. 2 wyrazy "art. 2 ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "art. 2 

ust. 1", 

b) w ust. 3 w pkt 7 skreśla się wyrazy "działającej na terenie 

jednego z państw, o których mowa w art. 2 ust. 2,"; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

12)  w art. 13: 

a) w ust. 3 skreśla się pkt 7, 

b) skreśla się ust. 4; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

13)  w art. 13 skreśla się ust. 6; 

 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

 Uwaga: 

Poprawki nr 14 i 16 należy głosować łącznie. 

 

14)  w art. 13 w ust. 7 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2,"; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 
 

15)  w art. 15 w ust. 1 skreśla się wyrazy "zamieszkałym na terenie państw, 

o których mowa w art. 2 ust. 2,"; 

 

 

 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 
 

16)  w art. 15: 

a) skreśla się ust. 2, 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 



b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "wraz z oceną znajomości języka 

polskiego wnioskodawcy"; 

 

połączonych 
komisji 

17)  art. 17 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 17. Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa 

polskiego albo uzyskania zezwolenia na osiedlenie się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
połączone 
komisje 

18)  w art. 21 w ust. 1 oraz w art. 23 w ust. 3 i 4 użyty w różnym 

przypadku wyraz "Rada" zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw zagranicznych"; 

 

Poprawka sen. 
B. Borusewicza 
poparta przez 
połączone 
komisje 

19)  w art. 26, pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

"3a) osoby posiadające ważną Kartę Polaka, które w dniu złożenia 

wniosku o jej wydanie posiadały obywatelstwo jednego z państw 

określonych w art. 4a ustawy z dnia ... o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 

..., poz. ...);"; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

20)  w art. 27, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) posiadacze ważnej Karty Polaka, którzy w dniu złożenia wniosku 

o jej wydanie posiadali obywatelstwo jednego z państw 

określonych w art. 4a ustawy z dnia ... o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 

..., poz. ...)."; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

21)  w art. 28, pkt 2c otrzymuje brzmienie: 

"2c) posiadający ważną Kartę Polaka, będący w dniu złożenia wniosku 

o jej wydanie obywatelami jednego z państw określonych w art. 

4a ustawy z dnia ... o Karcie Polaka (Dz.U. Nr ..., poz. ...);"; 

 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

22)  w art. 29, pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a) posiadają ważną Kartę Polaka i byli w dniu złożenia wniosku o 

jej wydanie obywatelami jednego z państw określonych w art. 4a 

ustawy z dnia ... o Karcie Polaka (Dz.U. Nr ..., poz. ...);"; 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 



 

23)  w art. 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) w art. 13a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) o których mowa w art. 12 pkt 2-5 i 9 oraz w art. 12a"."; 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

24)  w art. 31: 

a) w pkt 1, pkt 1a otrzymuje brzmnienie: 

"1a) posiadacze ważnej Karty Polaka, którzy w dniu złożenia 

wniosku o jej wydanie posiadali obywatelstwo jednego z 

państw określonych w art. 4a ustawy z dnia ... o Karcie 

Polaka (Dz.U. Nr ..., poz. ...), zastrzeżeniem ust. 5;", 

b) skreśla się pkt 2. 

 

Poprawka sen. 
M. Okły 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

 

 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................ 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

................................................................................................................................................................ 


