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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Prar.l' Dziecka
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Warszawa, 03 pażdzieľnika 20l7 ľoku

Pan
Andľzej Duda
Pľezydent Rzeczypospolitej Polskiei

( Tü-^^,!'e ľ ąŁ>
na podstawie Spraw zgłaszanych do Rzecznika Praw Dziecka, jak ľównież

w oparciu o - dokonaną w związku z ich wpływem _ analizą orzecznictwa i poglądów nauki

pľawa' dotyczących prawidłowej wykładni art. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.

o obywatelstwie polskiml oraz pierwowzoru tego przepisu, tj art. 7 popľzednio

obowiązującej ustawy z dnia 15 lutego 1962 ĺ. o obywatelstwie polskim2, chciałbym

pľzedstawić Panu Pľezydentowi moje wątpliwości odnośnie tego, czy uregulowania te są

zgodne z zasadą kieľowania się najlepszym interesem dziecka - wyrażoną w art. 3 ust. l
i art. 8 Konwencji o pľawach dziecka, gwarantującym małoletnim prawo do tozsamości.

Zgodnie z art. 6 ust. I u.o.p.: Zmiany w ustaleniu osoby albo obvwatelstwa jednego

lub obojga rodziców podlegajq uwzględnieniu przy olĺreśleniu obywatelsrula małoletniego,

.iezeli nastqpiły przed upłyuełn roku od dnią urodzenia się małoletniego. Z kolei w myśl

art. ó ust. 2 u.o.p.: Zmiany w ustalenitl osoby ojca, wynikajqce Z orzeczenia sqdu wydanego

na shltek powództu,a o zaprzeczenie ojcostu,a albo o unieutażnienie tłznania, podlegajq

uwzględnieniu pľzy okľeśĺeniu obyaatelstv,a małoleĺniego, chyba że małoletni osiqgnqł już

pełnoletniość ĺub za jego zgodq, jeżeĺi ukoriczył ]6 lat'

I Dz. LJ . z 2Ol7 r. poz. 1462 - dalej: u.o.p.

' Dz' U' z 2OO0 ĺ. poz. 353, z pőźn. zm. _ dalej : u.o.p. z 7962 r

27 lat Konwencji
o Prawach Dzieckaa



Na wstępie zaznaczyć, należy, Że cýowane powyzej przepisy art. 6 u.o.p. w istocie

powielają unoÍTnowania Wrażone niegdyś w art. 7 u.o.p. z 1962 r.3' Jest to o tyle istotne,

Że wykładnia tego pľzepisu była wielokľotnie pľzedmiotem rozwaŻan sądów

administracyjnych, w tym - Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pod wpływem autoľytetu

orzeczniczego NSA, na ptzestrzeni pierwszej dekady XXI wieku, w oÍZecznictwie sądów

administľacyjnych i pľaktyce organów administracji utľwaliła się interpľetacja art.7 u.o.p.

z 196Ż r., która zachowuje aktualność równiez na gruncie analogicznego art. ó u.o.p., który

nie zdążył dotąd ',obrosnąć" orzęcznictwem.

Zgodnie z zasadą przyjętą przez ustawodawcę (zarówno tego histoľycznego,

jak i aktualnego), małoletni nabywa obywatelstwo polskie Zmocy prawa' jeŻeli przynajmniej

jedno z jego rodziców posiadało w chwili uľodzenia dziecka obywatelstwo polskie (art. 6

ust. 1 zđanie pierwsze u.o.p. z 1962 Í. oraz art. 74 pkt l u.o.p.). Zarőwno jednak ustawa

poprzednio obowiązująca, jak i obecna przewidują w swoich przepisach ľozwiązania

szczegőłowe na wypadek ewentualnego następczego stwieľdzenia, Że osoba lub obywatelstwo

rodzica małoletniego zostały błędnie ustalone.

Pierwsze z tego rodzaju uregulowań szczegőłowych, wyrażone obecnie w art. 6

ust. l u.o.p., adawniej -waľt.7 ust. 1 u.o'p.z1962 ľ.' wprowadzacezurę czasową jednego

roku od dnia narodzin dziecka' do której możliwe (i konieczne) jest uwzględnienie w zakresie

zmiany obywatelstwa małoletniego (stwieľdzenia nabycia lub nienabycia przez dziecko

obywatelstwa polskiego) kazdej zmiany w zakresie ustalenia osoby lub obywatelstwa jego

rodzica. Jak wskazuje się w nauce pľawa: [...J przepis ten |dop. art. ó ust. l u'o.p'] obejmuje

syĺtlację, w której v, momencie urodzenia małoleĺniego przyjęte zostały ustalenia co do osób

ľodziców małoleĺniego bqdźu, przedmiocie ich ob1uląsę1'1r,a ['..J,a następnig y, przedziaĺe

czctsoluym do upływu ľoku od uľodzenia się maĺoletniego owe ustalenia uległy v,eryrtkacji

z tym sktłtkiem, iż okazały się niezgodne Z rzeczwistym stanem.faktycznym (uwzględnionym

vl momencie uľodzenią się małoletniego)a.

W ocenie J. Jagielskiego, dokonany przez ustawodawcę wybór rocznego terminu

- liczonego od dnia narodzin dzięcka _ dla dokonania tego rodzaju ostatecznych ustaleń

3 arÍ. 7 ust. 1 u.o.p' z 1962 r.: Zmiany v, ustclleniu osoby cllbo obylvatelstwcl jednego lub obojga roclziców
podlegajq uwzględnienit! przy określeniu ob1ulatelstwa dziecką, jeżeli nastqpiý przed up$łuem ľoku od dnia
urodzenią się dziecka; art. 7 ust. 2 u.o.p. z |962 r.: Zmiałly w ustaleniu osoby ojca, wynikajqce z orzeczenia sqdu
wydanego na shÍek powództwa o ząprzeczenie ojcostwa lub o tłniewaznienie uznania, podtegajq uwzględnieniu
pľzy okľeśleniu ob1nłatelstwa dziecka, chybą że osiqgnęło ono już pełnoletniość. Jeżeli dziecko ukończyło
s:esnąście lat, złniąna obywatelstwa nloże nastqpić jeĄlnię za jego zgodq.
a J. Jagielski, obywatelstwo polskie. Konentąrz clo llstaw1,, komęntarz do art. 6 u.o.p., teza 4.
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w pľZedmiocie posiadania l nieposiadania ptzez nie obywatelstwa polskiego, podyktowany

jest: ['..] dc1zenienl [dop. ustawodawcy] do zapev,nienia stclbilności tl:;ĺalenia ĺlb)ulą1g|.st1Ąlą

mclĺoletłliegos. Zd,aniem Rzecznika Praw Dziecka, tego rodzaju ľatio ĺegis omawianych

przepisów (dawnego art. 7 ust. l u.o.p. z 1962 r. i obecnego art. ó ust. 1 u.o.p.) naIeŻy uznać,

za zgodne z zasadą kierowania się dobľem dziecka i korespondujące z art. 8 Konwencji

o prawach dziecka. Gdyby ustawodawca popľZestał na tym pľzepisie szczegőlnyn, wszelkie

zmiany w obrębie obywatelstwa małoletniego będące skutkiem nieprawidłowych ustaleń

co do osoby lub obywatelstwa jednego z jego rodziców, zamykałyby się w ramach czasowych

jednego roku od dnia naľodzin dziecka. Tym samym' dokonywałyby się wyŁącznie w okľesie,

kiedy dziecko nie uťormowało jeszcze - takŻe w oparciu o błędne przeświadczenie co do

posiadaniďnieposiadania obywatelstwa polskiego - swojej tożsamości' odrębną kwestią

pozostaje natomiast ocena' czy okres ten nie jest zbyt kľótki, zwłaszcza pÍzy uwzględnieniu

przeciętnego czasu niezbędnego do przepľowadzenia postępowań i upľawomocnienia się

orzeczen, dotyczących pochodzenia dziecka - zagadnienie to zostanie szeruej zilustrowane

w dal szych r ozw ażani ach ni ni ej sze go wystąp i eni a.

Podkľeślenia wymaga jednak, że tak u.o.p. z 1962 r, jak i obecnie obowiązująca

ustawa nie poprzestały na opisanej powyżej regulacji szczegółowej. Ustawodawca

zdecydował, Że w sposób niezaleŻny odniesie się do skutków prawnych zmiany w zakĺesie

ustalenia, kto jest ojcem dziecka, będącej konsekwencją powództwa o zaprzeczenie

lub o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Zdaniem Rzecznika, nie ulega wątpliwości,

Że zarőwno przepis art. 7 ust. 2 u.o.p. z 1962 r., jak i art. 6 ust. 2 u.o.p. zostały wprowadzone

do polskiego poľządku prawnego z myśIą o ewentualnych zmianach w ustaleniu

obywatelstwa takiego małoletniego' ktÓľego matką jest cudzoziemka, zaś ojciec - wbľew

pieĺwotnym wskazaniom odzwierciedlonym w akcie uľodzenia dziecka - nie jest obywatelem

polskim. Tylko w takim pľzypadku moŻe nastąpić - wskazana w tych przepisach _ zmiana

co do stwięrdzenia posiadaniďnieposiadania ptzez dziecko obywatelstwa polskiego.

W sýuacji bowiem, gdy matką dziecka jest obywatelka polska, zmiany w obrębie ustalenia'

kto jest ojcem małoletniego nie miałyby żadnego wpływu na obywatelstwo dziecka _ zawsze

miałoby ono przynajmniej jednego rodzica posiadającego obywatelstwo polskie (tu: matkę).

Co szczegolnie istotne, zarőwno obecna regulacja aľt. 6 ust. 2 u.o.p., jak i poprzednio

obowiązująca art. 7 ust. 2 u.o.p. z 1962 ľ. ustanawia moment uzyskania przez dziecko
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pełnoletniości jako maksyrnalny horyzont czasowy konieczności uwzględnienia, opisanych

w tych przepisach, zmían w ustaleniu osoby ojca małoletniego' przy okľeśleniu właściwego

obywatelstwa posiadanego (od urodzenia) przez dziecko. W istocie rZęQZy' aktua|izacja

hipotezy któregokolwiek z ww. przepisów zawsze oznacza dla dziecka, ze właściwe organy

zobowiązane Są do stwierdzenia, Że nie posiada (i nigdy nie posiadało ono) obywatelstwa

polskiego. Jedynie wobec małoletniego, któľy ukończył 16 lat ustawodawca wyłączył tego

rodzaju automatyzm skutku prawnego zmiany ustaleń dotyczących osoby jego ojca - podlega

ona uwzględnieniu pľzy ustaleniu obywatelstwa dziecka jedynie za jego zgodą.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, tak unorľnowanie aľt. 7 ust. 2 u.o.p. z 1962 r',
jak i art. ó ust. 2 u.o'p. niezwykle głęboko ingeruje w prawo dziecka do tożsamości i jej

ochľony przed nieuzasadnioną ingeľencją władz publicznych, okľeślone w aľt. 8 Konwencji

o prawach dzięcka. Nie ulega wątpliwości, Że bardzo istotną częścią składową tego prawa jest

status obywatelski małoletniego oÍaz przeświadczęnie dziecka co do posiadania przez nie

okľeślonego obywatelstwa. To na tym pľzeświadczeniu (które w ľealiach obecnego art' 6

ust. 2 u.o.p. i dawnego art. 7 ust. 2 u.o'p. z 1962 ľ. moŻe nawet w sytuacji małoletniego' który

ma kilkanaście lat, okazać, się następnie błędne) dziecko buduje swoją więż z danym

państwem, z jego wspólnotą naľodową, historią i kulturą.

Zdaniem Rzecznika ustawodawca, opracowuj ąc załoŻenia art. 7 ust. 2 u.o'p. z 1962 r.

oraz art' 6 ust. 2 u.o.p. dostrzegł jedynie sýuację, w której matką dziecka jest obywatelka

polska' jego rzeczywistym biologicznym ojcem _ cudzoziemiec, zaś jedynie w akcie

uľodzenia dziecka początkowo błędnie wskazano jako ojca małoletniego męŻczyznę

posiadającego obywatelstwo polskie. Zasadnym jest zatem przyjęcie, Że u żrodeł unoľmowań

przewidzianych w tych przepisach lezało dążenie ustawodawcy do zapobieŻenia przypadkom

,,omijania prawa'', popÍZez _ niezgođne Z ÍZeczryistym stanem tzeczy - uznawanie przez

obywateli polskich Swego ojcostwa względem dzieci, których nie są biologicznymi

rodzicami. Motywów tego rodzaju pľaktyk ustawodawca dopatľywał się Zapewne w dążeniu

matęk małoletnich (cudzoziemek) do wywiedzenia określonych korzyści z faktu stwierdzenia

posiadania obywatelstwa polskiego pÍZęZ ich dzieci (np. uzyskania dla siebie prawa pobýu

w Polsce oľaz świadczeń socjalnych i rodzinnych).

Co jednak niezwykle istotne, Rzecznikowi Pľaw Dziecka Znane są Sprawy, w których

omawiane powyzej unormowania boleśnie odbiły się takze na dzieciach, któľych biologiczny

ojciec posiadał wprawdzie obywatelstwo polskie (podobnie, jak męŻczyzna wskazany

pierwotnie błędnie jako ojciec), co jednak - ze względu na upływ tetminu okľeślonego
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wart.7ust. 1u.o'p.z1962r. lart'óust. 1u.o'p.-niezapobiegłoswoistej,,utľacie''pÍzez

dziecko obywatelstwa naszego kraju. Jako przykład tego ľodzaju Spraw' a takŻe

đla zobrazowania, z jakimi konsekwencjami i z jak poważnymí i złoŻonymi problemami się

one wiąŻą, chciałbym przywołac sprawę małoletniej Nikoli.

Dziewczynka vodziŁa się w Polsce jako cóľka cudzoziemki i obywatela polskiego,

ktőrzy w chwili jej narodzin pozostawali w związku małŻenskim. Co za tym idzie, na ĺzecz

męza matki dziecka działało kodeksowe domniemanie ojcostwau, któľego skutkiem było

równiez pľzyjęcie, że małoletnia nabyła przez urodzenie obywatelstwo polskie. Po upływie

nieco ponad roku od dnia narodzin dziewczynki, sądownie ZapÍZeczono ojcostwo

dotychczasowego męŻa jej matki. Biologiczny ojciec dziecka (równieŻ obywatel polski),

który od uľodzenia sprawował wraz z matką Nikoli ťaktyczną opiekę nad dzieckiem

i troszczył się o nie, niemal natychmiast uznał swoje ojcostwo pľzed kieľownikiem urzędu

stanu cywilnego. Niestety, ,,nie zdąŻył'' tego uczynić, w terminie 1 ľoku od dnia narodzin

małoletniej (zgodnie z art. 7 ust. l u.o.p . z |962 r'), jako Że nie było to prawnie dopuszczalne

przed upľzednim prawomocnym Zaptzeczeniem ojcostwa męża matki dziewczynki (art. 72

$ I k.r.o.).

Choć rodzice dziecka nie mieli tego rodzaju świadomości, skutkiem zaprzeczenia

ojcostwa ptzez męza matki małoletniej było stwierdzenie (na podstawie art. 7 ust. 2 u.o.p.

z 1962 r.), Że dziewczynka nie posiada i nie posiadała nigdy obywatelstwa polskiego, jako

że nie nabyła go z wodzenia. Z kolei późniejsze uznanie ojcostwa przez biologicznego ojca

dziecka (ľówniez obywatela polskiego) nie doprowadziło do zmiany tego stanu rzeczy, jako

ze nastąpiło po upływie roku od dnia narodzin dziewczynki, a więc nie mógł w tym

pľzypadku zna|eżć zastosowania art' 7 ust. l u.o.p. z |962 r. Jak bowiem wskazał NSA
na gruncie sprawy o sygn. akt OSK 14lll04 Niezaleznie od tego, z jakim momentem wywiera

swe skutki uznąnie dziecką - a nie powinno budzić v,qtpliwości, że shltki ĺe powstajq

<ex tlmc)) - przepis art. 7 ust. ] ustawy o obvwatelstwie polskim |dop. z 1962 r.] musi być

traktowany jako przepis szczególny w stosunku do pľzepisów Kodeksu rodzinnego

i opiekuriczego dotyczqcych uznania dziecka. Pľzepis arĺ.7 ust. ] tlsĺąu,y [''.] pozu,ala

na uu,Zględnienie zmiany usĺalenia osoby jednego lub obojga ľodziców wĺedy, gdy nastqpiły

przed upłyuem roku od. dnią trodzenia dziecka1. Z ko|ei w jednym z następnych wyroków

6 
art. 62 $ l ustawy z dniaŻ5lutego 1964 r. _ Kodeks ľodzinny i opiekuńczy (Dz.IJ. z2017 r. poz. 682) - dalej

k.r.o.
7 Uzasadnięnie wyroku NSA z dnia l5 lipca 2005 r., Sygn. akt osK I4ll/O4.
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Sąd ten dookreślił, Że: [...J ustalenie osobv ojca [dop. ÍakŻe] po Zaprzeczełlitł ojcostwa

lub uniev,clżnieniu tłznąnia, moze być uv,Zględnione przy okreśĺaniu obyłatelstwą dzieckcl,

ĺyĺko u,ĺiu,czas, gdy na,sĺqpilo to przed upłyu,gľn roku od dnią urodzenia się dziecka'.'8.

W kolejnych latach właściwy wojewoda wydał małoletniej - na wniosek jej rodziców

_ polski paszpoľt' zaś wszystkie organy i instytucje (m.in. przedszkole, szkoła podstawowa)

nadal uznawały ją za obywatelkę polską. Dopieľo pľzy składaniu wniosku o wydanie

dziewczynce kolejnego paszportu, kiedy ta miała już 13 lat, wojewoda powziął wątpliwości

co do tego, czy dziecko posiada obywatelstwo polskie. Wszczęte z urzędu postępowanie

w przedmiocie potwieľdzenia posiadania pÍzez małoletnią tego obywatelstwa vĺykazało,

Że - z uwagi na uľegulowania art. 7 u.o.p. z 1962 r' - tak nie jest. Po 13 latach,

kiedy to dziewczynka uważała siebie (i była uwaŻana) za Polkę, okazało się, ze pľzebywa

na terytorium państwa, które kocha i które uwaŻa za swőj dom, nielegalnie.

Sytuacja ta postawiła rodzinę małoletniej przed kolejnymi dylematami. W celu

legalizacji pobyu Nikoli w Polsce konieczne było pľzedstawięnie do wniosku o udzielenie jej

zezwolenia na pobyt czasowy ważnego dokumentu podróży (art. 106 ust. 2 ustawy

o cudzozięmcachg) lub innego ważnego dokumentu toŻsamości (art. 106 ust. 3 u.c.).

Ponieważ dziewczynka urodz1ła się i wychowywała w naszym kľaju, nigdy nie vĺyjeżdŻając

do kĺaju pochodzenia swojej matki, jego władze musiały w pierwszej kolejności w ogóle

ustalić' czy mało|etnia posiada obywatelstwo państwa, z któľego pochodzi jej matka'

aby dopiero następnie ocenić, czy możliwe jest wydanie dziecku paszportu' Napotkało to

na baľdzo poważne trudności' które uniemożliwiły skuteczne i szybkie złoŻenie w imieniu

dziewczynki wniosku o udzielenie jej zezwolenia na pobyt czasowy.

W związku z powyŻszym, kierując się wskazówkami Rzecznika Praw Dziecka' matka

małoletniej zgłosiła się do najblizszej jednostki Stľaży Granicznej, informując o nielegalnym

pobycie swej córki w Polsce. U motywów tego ľodzaju działanialeŻało dęenie do wszczęcia

postępowania w spľawie zobowiązania małoletniej do powľotu (posiadanie paszportu

lub innego dokumentu tożsamości nie jest warunkiem jego prowadzenia), aby w jego ramach

doprowadzić do odstąpienia od zobowiązania dziewczynki do opuszczenia Polski i udzielenia

8 Uzasadnienie wyroku NSA z dnia27 paździemika2005 r., Sygn. akt II oSK l0ló/05; Przyjętawówczas linia
orzecznicza została następnie potwierdzona, m.in. w wyroku NSA z dnia 30 pażdziemika 2008 r., Sygn. akt
II OSK 92410'7, wyroku NSA z dnia l8 kwietnia 2012 r., Sygn. akt II OSK 804/11, wyroku NSA z dnia
2 częrwca2016 r.
o Usta*u z dĺía 12 grudnia 2013 r. o cudzozięmc ach (Dz' |J. z 2016 r' poz. l99O, z poźn' zm.) - dalej; u.c.
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jej zgody na pobyt ze względőw humanitaľnych w naszym kľaju (ar1. 348 pkt 3 u.c.'n * r*.
z art. 8 i art. 16 Konwencji o prawach dziecka).

W chwili obecnej - na skutek interwencji Rzecznika - pobyt małoletniej w Polsce

został uregulowany dzięki udzielonej jej zgodzie na pobyt ze względów humanitaľnych.

Nie zmienia to jednak faktu, Że - ze względu na uregulowania art' 7 u.o.p. z 1962 r.

(powielone w obecnym art. 6 u.o.p.) - dziewczynka pľzeŻyła bardzo poważne zachwianie

tego stabilnego świata, który budowała przez pierwsze l3 lat swojego życia, m.in. w oparciu

o pľzeŚwiadczenie, że Polska jest jej domem w takim samym stopniu, jak każdej i kazdego

z jejkoleŻanek i kolegőw zprzedszkola, klasy, czy osiedlowego placu zabavĺ.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, przypadek małoletniej Nikoli ukazuje' ze teľmin

Íocznyokľeślonywaľt.6ust'lu.o.p.otazwdawnymart.7ust. 1u.o.p.z1962r.naleŻy

uznać za niewystaĺczający (zbyt krótki) dla prawomocnego uregulowania w tego rodzaju

sprawach sýuacji prawnej dziecka, mającej następnie znaczenie dla ustalenia, czy nabyło ono

z urodzenia obywatelstwo polskie.

Wydaje się, że pożądanym byłoby takie wydłuzenie tego terminu, aby zagwarantować,

ze długotľwałość postępowań sądowych (w szczegőlności - o ZapÍzeczenie oraz ustalenie

ojcostwa) i administľacyjnych (o uznanie ojcostwa) oraz czasowe następstwo tych

postępowań, nie będą prowadziły do póŹniejszej niemozności ustalenia (jeđynie Z ptzyczyn

formalnych _ upływu zakľeślonego terminu), Że dziecko nabyło z urodzenia obywatelstwo

polskie po jednym ze swoich rodziców.

Z drugiej stľony' Rzecznik ZwÍaca uwagę' że dokonując oceny' o ile wydłuŻony

powinien zostać, termin okľeślony obecnie w aľt. 6 ust. 1 u.o.p., naleŻy mieć na wzg|ędzie

treśi aľt. 8 Konwencji o prawach dziecka i wyraŻone w tym przepisie prawo dziecka

do toŻsamości. Nie wolno bowiem zapominać o negatywnych skutkach, jakie dla ľealizacji

tego pľawa ptzez doľastające dziecko, ktőre zaczęło juz kształtować swoją tożsamoŚć,

mogłoby mieć nagłe ,,odebranie'' mu jej cząstki, jaką jest przynaleŻność do danego państwa

i identyfikacja zjego społeczeństwem, historią. tľadycją, czy symbolami. Warto pľzy tym

pamiętać, Że ryzyko i skala tego rodzaju szkód dla ľozwoju małoletniego rośnie z kaŻdym

rokiem jego Życia.

'o Aĺt' 348 pkt 3 u.c.: Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium
Rzeczypospoliĺej Polskiej, jezeli zobowiqzanie go do powľotu: [...] 3) łlanlszałoby prawa dziecka, określone
w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej pľzez Zgrolnądzenie ogólne Nąrodów Zjednoczołlych dnia
20 listopada l989 ľ., w stopniu istotnie zagrażajqam jego ronvojowi psychofizycznemu.
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Mając powyŻsze na względzie, Rzecznik skłania się ku temu, aby tennin ten

(do którego upływu zmiany w ustaleniu osoby lub obywatelstwa rodzica małoletniego

znajdowałyby odzwierciedlenie w ustaleniu obywatelstwa dziecka), określić jako trzy lata

od dnia urodzenia się małoletniego. Analiza Spraw zgłaszanych dotychczas pÍZez rodziców

dzíeci wskazuje, Że okres ten byłby wystaľczający, aby skutecznie doprowadzić

(z pomocą sądu opiekunczego / organów stanu cywilnego) do ostatecznych ustaleń w zakľesie

wskazania o sób lub obywatel st w a rodzicőw mało letnich.

Niezależnie od powyzszej propozycji, Rzecznik Praw Dziecka poddaje pod ľozwagę

Pana Prczydenta rezygnację Z unoľTnowania okĺeślonego obecnie w aľt' 6 ust. 2 u.o.p. jako

zbyt mocno ingeľującego w konwencyjne prawo dziecka do tożsamości, której elementem jest

takŻe więż obywatelska z danym państwem. opisana sprawa l3-letniej Nikoli, choć nie

dotyczyła bezpoŚľednio konsekwencji ewentualnego zastosowania art. 6 ust. 2 u.o.p.,

uzmysławia, jak skutki te mogłyby wyglądać i w jak negatywny sposób musiałyby odbić się

na dalszym (po ich powstaniu) funkcjonowaniu psychoťlzycznym dziecka' Przeżycie,jakiego

doświadczyłby nastolatek w związku z nagłym - w jego odczuciu - ,,odebraniem'' mu

obywatelstwa polskiego, a następnie z konięcznością poddania się szeregowi

sformalizowanych pľocedur, aby w ogóle uzyskać prawo pobytu w Polsce - kľaju, który

dziecko uważało przez całe Życie za swoją ojczyznę, bez wątpienia nie pozostawałoby bez

echa' odciskając tľwałe piętno na psychice małoletniego.

odnosząc się z kolei do sygnalizowanych, potencjalnych obaw ustawodawcy, które

- jak należy sądzic _ legły u podstaw ľegulacji dawnego art. 7 ust. 2 u.o.p' z 7962 t.

i obecnego art. 6 ust. 2 u.o.p', wskazai na|eŻy, że wydłuŻenie do trzech lat okľesu, w któľym

uwzględnić moŻna byłoby kaŻdązmianę w zakresie osób lub obywatelstwa ľodziców dziecka,

wydaje się wystaľczające do tego, aby władze publiczne mogły skutecznie przeciwstawić się

- opisanym powyŻej - przypadkom ,,omijania pľawa'', poptzez niezgodne z prawdą

uznawanie przez obywateli polskich swego ojcostwa względem małoletnich cudzoziemców.

Nalezy w tym miejscu przypomnieć, Że zgodnie z art. 86 k.r.o., powództwo o zaprzeczenie

oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwamoŻe vvyĄoczyć ľównież pľokuratoľ.

Biorąc povĺyższe pod uwagę, działając na podstawie art. 10a ust. 7 w zw. z art. lI
ust. li2ustawyzdnia6stycznia20OOr.oRzecznikuPrawDzíecka(Dz.IJ.z2Ol7r.
poz. 922), zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o rozwaŻenie możliwości skorzystania

Z prawa inicjatywy ustawodawczej w celu podjęcia prac w zakľęsie wprowadzenia zmian

w art. 6 u.o.p., poprzez:.
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. Íezygnację z wyodľębniania dwóch odrębnych jednostek redakcyjnych (ustępów)

w ww. przepisie;

o nadanie art. 6 u.o.p. następującego brzmienia: Zmiany w ustaleniu osoby albo

obywatelstwa jeĺInego lub obojga roĺIziców podlegajq uwzglęĺInieniu przy okreśIeniu

obywatelstwa małoletniego, jeżeli nastqpiły przeĺl upływem tľzech lat oĺl dnía

uľodzenia się małoletnÍego.

W przypadku przychylenia się Pana Pľezydenta do przedstawionych propozycji,

deklaľuję pełną gotowość wsparcia wszelkich dalszych pľac' prowadzących

do zagwarantowania pełniejszej ochrony pľaw i dobra dziecka na gruncie przepisów ustawy

o obywatelstwie polskim.

v
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