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Warszawa, dnia Ą7 kwietnia 2072r,Minister
Spraw Zagranicznych,

śń [44;[§ąh.l64Ł60
Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
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W odPowiedzi na interpelację Pana Posła Macieja Mroczka (pismo nr SpS-023-

3435/t2 z dnia 3 kwietnia br.) w sprawie podjęcia działań mających na celu uproszczenie

nadawania obywatelstwa dzieciom polskich emigrantów, uprzejmie informuję:

Kwestię nabYcia obywatelstwa polskiego reguluje obecnie ustawa z dnia 15 lutego

L962 r. o obYwatelstwie polskim (Dz. U. 2000 nr 28 poz. 353). Art. 4 ww. ustawy statuuje
zasadę Prawa krwi (ius sanguinis|. Zgodnie z nią dziecko nabywa przez urodzenie

obYwatelstwo Polskie, gdy oboje rodzice są obywatelami polskimi albo jedno z rodziców jest

obYwatelem Polskim, a drugie jest nieznane, bądź nieokreślone jest jego obywatelstwo

lub nie posiada żadnego obywatetstwa,

Zgodnie z art. 6, dziecko rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim, drugie

zaŚ obYwatelem innego państwa, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie. Jednakże

rodzice, w oŚwiadczeniu złożonym zgodnie przed właściwym organem w ciągu trzech

miesięcY od dnia urodzenia się dziecka, mogą wybrać dla niego obywatelstwo państwa

obcego, którego obYwatelem jest jedno z rodziców, jeżeli według prawa tego państwa

dziecko nabywa jego obywatelstwo (prawo opcji).

Z PowYŻszego wynika, Że dziecko automatycznie nabywa obywatelstwo polskie,

gdY co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. prawo opcji (wybór

obYwatelstwa obcego w ciągu trzech miesięcy od urodzenia się dziecka) wymaga zgodnego
oświadczenia obojga rodziców.



W dniu 15 sierpnia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r.
o obYwatelstwie Polskim (Dz. U. 2oL2 nr 0 poz. 161). W trakcie prac nad nową ustawą
Postanowiono zlikwidowaĆ Prawo opcji, gdyż pojawiły się wątpliwości co do jego zgodności
z art, 34 KonstYtucji, który stanowi, że obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie
z rodziców będącYch obYwatelami potskimi, a obywatet polski nie może utracić
obYwatelstwa Polskiego, chYba że sam się go zrzeknie. W tym przypadku natomiast decyzja
Podejmowana bYła Przezrodziców, a możliwość powrotu do obywatelstwa polskiego w ciągu
2,5 roku od ukończenia Przez małoletnie8o szesnastego roku życia, nie byta powszechnie
znana i wykorzystywana.

Ministerstwo SPraw Zagranicznych nie planuje podejmowania kroków w cetu zmiany
obecnego stanu prawnego, gdyŻ w Świetle likwidacji prawa opcji, prawo maloletnich
do Posiadania obYwatelstwa polskiego nie będzie ograniczone. Dodatkowo pra'nę
PoinformowaĆ, iŻ organem kompetencyjnie wlaściwym inicjującym zmiany w ustawie
o obywatelstwie polskim jest Minister Spraw wewnętrznych.
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