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Przedmiot sprawy Nadanie obywatelstwa polskiego 

Kogo dotyczy? Cudzoziemców ubiegających się o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP 

Co przygotować? Do wypełnionego wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego należy załączyć następujące 

dokumenty: 

- kserokopię dokumentu tożsamości (paszport lub dokument tożsamości obywatela UE) 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub polskiego konsula; uwaga: 

wystarczy kserokopia strony/stron, na  której zapisane są dane osobowe; nie jest wymagane 

ksero całego dokumentu tożsamości; 

- kserokopię karty pobytu (w przypadku obywateli Unii Europejskiej - zaświadczenia o 

zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego 

pobytu)  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub polskiego konsula; 

- kserokopię dokumentu tożsamości małżonka (dowód osobisty, paszport lub dokument 
tożsamości obywatela UE)  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub 

polskiego konsula; 

- oryginały odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) wydane na podstawie 

polskiego rejestru stanu cywilnego (W celu uzyskania polskiego odpisu aktu urodzenia lub 

małżeństwa należy dokonać tłumaczenia przysięgłego zagranicznego aktu stanu cywilnego,  a 

następnie złożyć w urzędzie stanu cywilnego wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu 

stanu cywilnego); 

- kserokopie dokumentów potwierdzających źródło utrzymania cudzoziemca na terytorium 

RP poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub polskiego konsula; 

- jedną fotografię (4.5 cm na 3,5 cm) 

- kserokopie posiadanych  dokumentów rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali 

obywatelstwo polskie  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub 

polskiego konsula; 

- kserokopie posiadanych dokumentów świadczących o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

w przeszłości i jego utracie  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub 

polskiego konsula; 

- inne dokumenty w zależności od sytuacji cudzoziemca, (nie są obligatoryjne) np.: 

dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie wnioskodawcy, kserokopia Karty Polaka; 

kserokopie świadectw, zaświadczeń o ukończonych kursach, zdobytych certyfikatach, listy 

polecające, przy czym: kserokopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez notariusza lub polskiego konsula; 

 

Wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego może zostać objęte także małoletnie dziecko. 

Należy wówczas dołączyć: 

- jedną fotografię (4.5 cm na 3,5 cm); 

-  oryginał  odpisu aktu urodzenia dziecka wydany na podstawie polskiego  rejestru  stanu 

cywilnego; 

 - kserokopię paszportu i karty pobytu (lub zaświadczenia o rejestracji pobytu) małoletniego 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub polskiego konsula; 

- zgodę  drugiego z rodziców  na nadanie małoletniemu obywatelstwa polskiego.  Jeżeli rodzic 

zamieszkuje poza granicami Polski, oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku 
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obywatelstwa polskiego składa w Konsulacie RP. Jeżeli rodzic zamieszkuje w Polsce, 

oświadczenie składa w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca swojego zamieszkania. W 

przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi (rodzicami), każdy z nich 

może zwrócić się o rozstrzygniecie do sądu.  

Jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest także jego zgoda na nabycie obywatelstwa 

polskiego. 

Ważne uwagi: 

1. kserokopie każdego dokumentu muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

notariusza lub polskiego konsula (urzędnik przyjmujący wniosek i dokumenty o nadanie 

obywatelstwa polskiego nie może tego zrobić); 

2. dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego 

konsula; 

3. wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się za pośrednictwem wojewody 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub polskiego konsula (w przypadku 

zamieszkiwania poza granicami Polski) osobiście lub korespondencyjnie z podpisem 

urzędowo poświadczonym (np. przez  notariusza); 

 

 
Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego określony w Rozporządzeniu Prezydenta RP z 

dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie 

obywatelstwa polskiego, wymogów fotografii dołączonej do wniosku oraz wzorów aktu 

nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa 

polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 927) 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Wniosek należy wypełnić zgodnie z pouczeniem zawartym na końcu wniosku; wniosek 

wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami 

Ile muszę zapłacić? Żadna opłata nie jest pobierana 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

W dowolnym terminie 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, pokój 513 budynek C al. IX Wieków Kielc 3 

25-516 Kielce 

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną? 

nie 

Co zrobi urząd? W przypadku kompletnych wniosków zawierających wszystkie wymagane dokumenty, 

wniosek jest przekazywany wraz z opinią Wojewody do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji (MSWIA przekazuje następnie wniosek do Kancelarii Prezydenta). Jeżeli 

wniosek zawiera braki lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, urząd wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia braków. 
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Jaki jest czas 
realizacji? 

W przypadku kompletnych wniosków zawierających wszystkie wymagane dokumenty, 

wniosek jest przekazywany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ciągu 1 

miesiąca. Jeżeli wniosek zawiera braki lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, 

urząd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od daty otrzymania 

pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  Przepisy prawa nie określają 

terminu, w którym musi zostać zakończona cała procedura rozpatrywania wniosku o nadanie 

obywatelstwa. Na dzień dzisiejszy  na rozpatrzenie wniosku oczekuje się przeważnie około 18 

miesięcy. Czas ten może być jednak także dłuższy. 

Jak się odwołać? Nie przysługuje żadna procedura odwoławcza 

Informacje 
dodatkowe 

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP następuje na wniosek cudzoziemca. 

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce i posiadające 

zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub też zaświadczenie o rejestracji pobytu obywatela UE 

albo prawo stałego pobytu składają osobiście (lub korespondencyjnie z podpisem 

poświadczonym przez notariusza) w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania. Jeśli cudzoziemiec zamieszkuje za granicą, wniosek należy złożyć za 

pośrednictwem właściwego konsula. 

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie nadania obywatelstwa polskiego jest Jego 

suwerenną decyzją i nie wymaga uzasadnienia. Także odmowa nadania obywatelstwa 

polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu. 

Podstawa prawna - ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r .o obywatelstwie polskim; 

- Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru 

formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów fotografii dołączonej do 

wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie 

nadania obywatelstwa polskiego; 

 
Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa 


