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Interpelacja poselska 

w sprawie naruszenia procedur dotyczących nadania obywatelstwa polskiego  

zięciowi Pani Premier Ewy Kopacz  

 

Według informacji medialnych w dniu 4 sierpnia 2015 roku do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych wpłynął z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o nadanie 

zięciowi Pani Premier Ewy Kopacz obywatelstwa polskiego i tego samego dnia 4 sierpnia 

2015 roku został on, bez wymaganej opinii, przekazany do Kancelarii byłego Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który już następnego dnia  

5 sierpnia 2015 roku nadał tej osobie polskie obywatelstwo. Niezbędna opinia dotycząca 

wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego zięciowi Pani Premier Ewy Kopacz wpłynęła 

do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dopiero w dniu 6 sierpnia 2015 roku  

z podpisem wojewody świętokrzyskiego. 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku  

o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 roku poz.161 z późn. zm.) minister właściwy  

do spraw wewnętrznych przed przekazaniem wniosku Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, a  w razie potrzeby do innych organów o udzielenie informacji, które 

mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego i sporządza 

opinię dotyczącą wniosku. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 3 przywołanej ustawy wojewoda 

przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz  

z dokumentami wymaganymi na podstawie art. 20 ust. 4 oraz własną opinią.  

 

 

 



 

2 

 

 

 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia  

9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 roku Nr 73,  

poz. 350, z późn. zm.), proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy Pani Minister przekazała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niezbędną 

opinię dotyczącą wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego zięciowi Pani 

Premier Ewy Kopacz? Jeśli nie, to dlaczego taka opinia pomimo wymagań 

wynikających z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie 

polskim nie została sporządzona?   

2. Czy Pani Minister przed przekazaniem wniosku Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego zięciowi Pani Premier Ewy Kopacz 

zwracała się do Komendanta Głównego Policji o udzielenie informacji, które 

mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego? 

Kiedy Pani Minister zwróciła się do Komendanta Głównego Policji o udzielenie 

informacji, a jeśli nie, to dlaczego nie zostały przez Panią spełnione wymagania 

określone w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie 

polskim? 

3. Czy Pani Minister przed przekazaniem wniosku Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego zięciowi Pani Premier Ewy Kopacz 

zwracała się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udzielenie 

informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa 

polskiego? Kiedy Pani Minister zwróciła się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego o udzielenie informacji, a jeśli nie, to dlaczego nie zostały przez 

Panią spełnione wymagania określone w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 

2009 roku o obywatelstwie polskim? 

4. Czy Pani Minister przed przekazaniem wniosku Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego zięciowi Pani Premier Ewy Kopacz 

zwracała się do innych organów aniżeli Komendant Główny Policji oraz Szef 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udzielenie informacji, które mogą mieć 

istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego? Kiedy Pani 

Minister zwróciła się do innych organów aniżeli Komendant Główny Policji  

oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?  
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5. Czy biorąc pod uwagę, że wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zięciowi 

Pani Premier Ewy Kopacz wpłynął do Pani Minister od wojewody pomorskiego 

w dniu 4 sierpnia 2015 roku i tego samego dnia został przekazany do Kancelarii 

byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, należy 

potraktować to jako przypadek określony w art. 24 ust 1, zgodnie z którym 

minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje wniosek o nadanie 

obywatelstwa polskiego bezpośrednio Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 

„w każdym przypadku, gdy Prezydent tak zadecyduje, bez względu na stadium 

postępowania”? Czy Prezydent Bronisław Komorowski w powyższej sprawie 

„tak zdecydował”? 

6. Dlaczego wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zięciowi Pani Premier Ewy 

Kopacz przesłał wojewoda pomorski, a wymaganą opinię do wniosku 

wystosował wojewoda świętokrzyski? Na jakiej podstawie prawnej miało miejsce 

takie procedowanie? 

7. Czy wojewoda pomorski przekazał wymaganą opinię  do wniosku o  nadanie 

obywatelstwa polskiego zięciowi Pani Premier Ewy Kopacz? Jeśli nie,  

to dlaczego, a jeśli tak, to kiedy ona wpłynęła do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych?   
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