
Warszawa, dnia 13 października 2008 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka

(druk nr 263)

I. Cel i przedmiot ustawy

Uchwalona przez Sejm w dniu 3 października b.r. ustawa jest drugą nowelizacją

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Nowelizacja wprowadza trzy zasadnicze

zmiany w obowiązującym stanie prawnym:

1) modyfikuje jeden z warunków, których łączne spełnienie umożliwia przyznanie Karty

Polaka, umożliwiając przyznanie Karty osobie, która wykaże, że jest narodowości

polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie; dotychczas wymaga się (między innymi)

wykazania, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było

narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawienia

zaświadczenia organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzającego aktywne

zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości

narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;

2) umożliwia przyznanie Karty Polaka osobie posiadającej status bezpaństwowca w

Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Litwie,

Łotwie, Mołdowie, Federacji Rosyjskiej, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Ukrainie albo

Uzbekistanie, a nie tylko obywatelom tych państw jak obecnie;

3) wprowadza wyjątek od zasady 10-letniego okresu ważności Karty Polaka – Karta

przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, będzie ważna na czas nieoznaczony;

jednocześnie wskazano, iż Karta przyznana, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy o

Karcie Polaka (29 marca 2008 r.) do dnia wejścia w życie nowelizacji, osobie, która miała

ukończone 65 lat, staje się ważna na czas nieoznaczony.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem komisyjnym wniesionym 31 lipca

b.r. (druk sejmowy nr 861). W trakcie pierwszego czytania oprócz drobnej zmiany

redakcyjnej dodano zmianę art. 13 ust. 1 - zawierającego katalog danych, które zawiera
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wniosek o wydanie Karty Polaka - stanowiącą konsekwencję umożliwienia przyznania Karty

bezpaństwowcom. W drugim czytaniu zgłoszono poprawki wprowadzające wyjątek od

zasady 10-letniego okresu ważności Karty (pkt I ppkt 3 niniejszej opinii), które zostały

przyjęte przez Sejm.

III. Uwagi szczegółowe

1. Przepis art. 23 ust. 2 nowelizowanej ustawy dotyczący zakresu danych zawartych w

rejestrze złożonych wniosków o przyznanie Karty Polaka, decyzji wydanych w tych

sprawach oraz przyznanych i unieważnionych Kart Polaka (a w konsekwencji także w

centralnym rejestrze przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka) powinien, jak się

wydaje, zostać uzupełniony o ewentualny status bezpaństwowca – analogicznie jak

uczynił to Sejm w odniesieniu do art. 13 ust. 1 dotyczącego danych zawartych we

wniosku o wydanie Karty Polaka.

Propozycja poprawki:

w art. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w art. 23 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;";

2. Należy rozważyć uzupełnienie przepisu art. 2 opiniowanej ustawy o możliwość wydania

Karty Polaka z prawidłowo określonym terminem ważności na wniosek jej posiadacza.

Wejście w życie art. 2 spowoduje bowiem niezgodność terminu określonego w Karcie ze

stanem prawnym wynikającym z tego przepisu.

Propozycja poprawki:

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

"2. Na wniosek posiadacza Karty Polaka, o której mowa w ust. 1, konsul właściwy ze

względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy wydaje Kartę Polaka z terminem

ważności na czas nieoznaczony.".
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Dyrektor Biura Legislacyjnego


