
 
 
 

Karta Polaka to dokument potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. 

Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie 

Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. 

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność 

do narodu polskiego i spełnia następujące warunki: 

• wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość 

języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość 

i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów; 

• w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, złoży pisemną deklarację 

przynależności do Narodu Polskiego; 

• wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje 

pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo 

przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające 

aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka polskiego i kultury polskiej 

lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat. 

Karta Polaka może być wydana wyłącznie osobie nieposiadającej 

obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Osoba, która ma Kartę Polaka: 

• może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do 

wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej; 

• może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez 

konieczności posiadania zezwolenia na pracę; 

• może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach 

jak obywatele polscy; 



• może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty; 

• może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na 

takich samych zasadach jak obywatele polscy; 

• może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce; 

• może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa 

polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie 

Polaków za granicą. 

Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, 

przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani 

prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przyznanie Karty Polaka następuje w drodze decyzji administracyjnej, na 

pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jej wydanie lub jej przedstawiciela 

ustawowego. 

Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się 

o Kartę Polaka. 

Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. 

Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo 

uzyskania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu 

złożenia wnioskuo wydanie Karty Polaka obywatelstwo jednego z nw. państw: 

Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, 

Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, 

Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji 

Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy albo 

Republiki Uzbekistanu. 

Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka jest konsul RP 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

 

 
 

http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/pliki%20do%20pobierania/Wniosek%20i%20wzor%20Karty%20Polaka.pdf
http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/pliki%20do%20pobierania/Wniosek%20i%20wzor%20Karty%20Polaka.pdf

