
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 19 marca 2009 r. Druk nr 466 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI SPRAW EMIGRACJI I ŁĄCZNOŚCI Z POLAKAMI ZA GRANICĄ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku 
debaty w dniu 18 marca 2009 r. nad ustawą  

o obywatelstwie polskim,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 

25 i 26. 
 
 

 
 
 

 Przewodniczący Komisji  Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 
 (-) Mariusz Witczak (-) Andrzej Person 

 
 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o obywatelstwie polskim 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 2, 3, 6, 7, 16, 22, 23 i 24 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 8 i 9. 

 

1)  w art. 4 skreśla się pkt 3; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

2)  w art. 7: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ", uznanie ich za obywateli polskich", 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy ", uznanie go za obywatela polskiego"; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

3)  w art. 8 skreśla się wyrazy "uznania go za obywatela polskiego"; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 25 należy głosować łącznie. 

 

4)  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."; 

Poprawka 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 
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5)  w art. 20 w ust. 4 w pkt 3 średnik na końcu zastępuje się kropką oraz 

skreśla się pkt 4;  

 

Poprawka 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

6)  w art. 23 skreśla się dwukrotnie użyte wyrazy "postępowanie o uznanie 

za obywatela polskiego albo"; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

7)  skreśla się rozdział 4; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

8)  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."; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  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"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

10)  w art. 38 w ust. 2 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem 

oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"4) brał udział w organizacji przestępczej powołanej lub uznanej przez 

władze państwa niemieckiego lub z nim sprzymierzonego albo 

przez zrzeszenie polityczne, które działało w interesie państwa 

niemieckiego lub z nim sprzymierzonego w rozumieniu art. 4 

dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla 

faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i 

Poprawka sen. 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość połączonych 
komisji 
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znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców 

Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377, z późn. zm.)."; 

 

11)  po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu: 

"Art. 38a. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie przez nabycie 

obywatelstwa innego państwa wskutek zawarcia małżeństwa 

z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego 

małżeństwa, odzyskuje obywatelstwo polskie, jeżeli złoży 

odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i 

organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia."; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

12)  po art. 38 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

"Art. .... Cudzoziemcowi, któremu przywrócono obywatelstwo polskie, 

nie przysługują roszczenia majątkowe względem 

nieruchomości leżących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które państwo polskie uzyskało na mocy postanowień 

konferencji pokojowych w Jałcie, Teheranie i Poczdamie oraz 

innych umów międzynarodowych odnoszących się do granic 

państwa polskiego zawartych przez władze państwa polskiego 

po II wojnie światowej, oraz co do których nastąpiło 

rozstrzygnięcie na mocy przepisów prawa polskiego lub ich 

zasiedzenie przez osoby trzecie."; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 

13)  w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się 

ostateczna."; 

 

Poprawka sen. 
A. Persona 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 14, 18, 19 i 26 należy głosować łącznie. 

 

14)  w art. 39 skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 
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15)  w art. 40 w ust. 1 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem 

oraz dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

"5) życiorys."; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

16)  w art. 41 skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

17)  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"; 

 

Poprawka sen. 
L. Kieresa 
poparta przez 
połączone komisje 

18)  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."; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  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 

Poprawka 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 
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potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, że 

cudzoziemiec posiada obywatelstwo polskie, wojewoda 

wydaje decyzję o potwierdzeniu posiadania obywatelstwa 

polskiego, zaś wnioskowi o przywrócenie obywatelstwa 

polskiego nie nadaje się dalszego biegu."; 

 

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

ustawowego" zastępuje się wyrazami "adres zamieszkania 

przedstawiciela ustawowego"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

21)  po art. 54 dodaje się art. … w brzmieniu: 

"Art. …. Osoba, która uzyskała potwierdzenie posiadania obywatelstwa 

polskiego, nie może dochodzić przywrócenia praw rzeczowych 

bądź odszkodowania z tytułu nabycia tych praw przez osoby 

trzecie w drodze zasiedzenia."; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 

22)  w art. 58 w ust. 3 skreśla się pkt 2; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

23)  w art. 59 skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

24)  w art. 60 w pkt 1 skreśla się wyrazy "uznania za obywatela polskiego,"; 

 

Poprawka 
mniejszości 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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25)  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"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

26)  w art. 69 skreśla się wyrazy "art. 21 ust. 5, art. 22 ust. 2 i 3,". Poprawka 
KSTAP, 
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

…………………………………………………………………………………………............................ 


