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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 9 kwietnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej 

(druk nr 1142) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest ułatwienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu 

obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych 

dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 

nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2016/1191”. 

Wobec ogólnego wskazania w art. 2 rozporządzenia 2016/1191 rodzaju dokumentów, 

jakie objęte są jego zakresem, ustawa określa dokumenty, do których stosuje się przepisy 

wymienionego rozporządzenia, poprzez stworzenie katalogu z nazwami tych dokumentów 

obowiązującymi w przepisach prawa polskiego. Dokumenty te dotyczą między innymi 

urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, imienia i nazwiska, małżeństwa (w tym 

zdolności do jego zawarcia i stanu cywilnego), rozwodu, separacji lub unieważnienia 

małżeństwa, pochodzenia dziecka, przysposobienia, miejsca zamieszkania lub pobytu, 

obywatelstwa, zaświadczenia o niekaralności. 
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Ponadto ustawa zawiera przepisy dotyczące wielojęzycznego formularza, który będzie 

wydawany w celu dołączenia go do dokumentów potwierdzających fakt urodzenia, 

małżeństwa, zgonu, stanu cywilnego, zdolności do zawarcia małżeństwa, zameldowania, 

miejsca pobytu, pozostawiania osoby przy życiu oraz zaświadczenia o niekaralności. 

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza będzie mógł być złożony jednocześnie 

z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być dołączony (wówczas 

będzie wydawany jednocześnie z tym dokumentem), albo po wydaniu tego dokumentu 

(wówczas będzie wydawany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni 

od dnia złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu). Wniosek o wydanie wielojęzycznego 

formularza będzie składamy w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie 

dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony.  

Ustawa określa, że wniosek ten będzie składany do organu publicznego lub podmiotu 

działającego w charakterze urzędowym, upoważnionego na mocy prawa krajowego 

do wydawania lub przyjmowania dokumentu urzędowego lub jego kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem, wydającego dokument urzędowy, do którego ma być załączony 

wielojęzyczny formularz. Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza będzie wynosiła 

17 zł, w przypadku gdy jest on wydawany przez konsula – równowartość 30 euro. 

Ponadto ustawa określa organy odpowiedzialne za realizację zadań związanych 

z wykonaniem przepisów rozporządzenia 2016/1191. Z uwagi na szeroki zakres podmiotów 

wydających i przyjmujących dokumenty objęte rozporządzeniem 2016/1191 przyjęto, że 

organami centralnymi będą ministrowie kierujący działami administracji rządowej właściwi 

w sprawach poszczególnych dokumentów wydawanych lub przedkładanych, należących 

do tego działu i objętych zakresem rozporządzenia 2016/1191. Natomiast minister 

właściwego do spraw wewnętrznych został ustanowiony organem centralnym 

koordynującym, który będzie także odpowiadał za realizację zadań informacyjnych 

wynikających z art. 22 i art. 24 rozporządzenia 2016/1191. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (druk nr 3261). 
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Marszałek Sejmu skierował projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie oraz rozpatrzyła projekt na posiedzeniu w dniu 

2 kwietnia 2019 r. i wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

(druk nr 3332). W odniesieniu do przedłożenia rządowego wprowadzono zmiany 

o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym oraz redakcyjnym. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 3 kwietnia 2019 r. została 

zgłoszona poprawka i w związku z tym projekt został przekazany do wymienionej Komisji 

w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania (druk numer 3332-A). Celem poprawki 

było wprowadzenie możliwości wydawania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie 

z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, także w przypadku chęci zawarcia związku 

partnerskiego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Poprawka została 

wycofana. 

Podczas głosowania w dniu 4 kwietnia 2019 r. za przyjęciem projektu ustawy 

opowiedziało się 411 posłów, 5 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


