
Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o polskie obywatelstwo  

przez posiadaczy Karty Polaka 

 

 Obowiązująca ustawa o obywatelstwie  przewiduje dwie drogi  nabycia polskiego 

obywatelstwa: nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP lub uznanie za obywatela 

przez wojewodę.  

Z wnioskiem o uznanie za obywatela polskiego może wystąpić cudzoziemiec 

przebywający nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na 

podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub 

posiadaną Kartą Polaka, i jednocześnie posiadający znajomość języka polskiego 

potwierdzoną urzędowym poświadczeniem. Oznacza to, że osoby, które w związku z 

posiadaną Kartą Polaka otrzymały zezwolenie na pobyt stały i przebywają nieprzerwanie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą po upływie roku od dnia uzyskania prawa stałego 

pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego. Koniecznym warunkiem jest jednak w 

tym przypadku posiadanie urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego, czyli 

świadectwa ukończenia szkoły w Polsce, świadectwa ukończenia szkoły za granicą z 

wykładowym językiem polskim lub certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję do 

spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po zdaniu wymaganego 

egzaminu z języka polskiego. Wszelkie informacje na temat egzaminu, ośrodków 

egzaminacyjnych, opłat oraz terminów znajdują się na stronie internetowej 

www.certyfikatpolski.pl. 

Wnioski o uznania za obywatela polskiego składane są do wojewody. Na rozpatrzenie 

wniosku oczekuje się około 2 miesięcy. 

Spełnienie warunków dotyczących długości pobytu w Polsce oraz posiadania 

urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego nie jest natomiast wymagane w 

przypadku złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP. Na 

rozpatrzenie wniosku oczekuje się około roku czasu. Należy również pamiętać, iż 

postanowienie Prezydenta o nadaniu obywatelstwa (lub też o  odmowie jego nadania) jest 

suwerenną decyzją Głowy Państwa  i nie wymaga uzasadnienia.  

Wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta  składane są za 

pośrednictwem wojewodów oraz konsulów. Osoby zamieszkujące zagranicą oraz 

przybywające w Polsce na podstawie wizy (np. tej wydanej w związku z posiadaniem Karty 

Polaka) składają wnioski o nadanie obywatelstwa u polskiego konsula, natomiast osoby, które 

uzyskały już zezwolenie na pobyt w Polsce (np. zezwolenie na pobyt stały przyznane w 

związku z Kartą Polaka) składają wnioski u wojewody właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania. 

Wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego i o uznanie za obywatela polskiego 

przyjmowane są w pokoju 534 budynek C od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00. 

Informację można uzyskać pod numerem telefonu 41 342 12 25.  

Wnioski są dostępne do pobrania ze strony internetowej urzędu w zakładce sprawy 

obywatelskie. 

 

http://www.certyfikatpolski.pl/

