
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o zmianie ustawy o Karcie Polaka

(druk nr 263)

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O KARCIE POLAKA (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z

2008 r. Nr 52, poz. 305)

Art. 2.
1. Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu

Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:
1) wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość

języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie
polskich tradycji i zwyczajów;

2) w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "konsulem", lub
upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa w art. 15 ust. 1, złoży
pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;

[3) 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 działającej na terenie jednego z
państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w
działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.]

<3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub
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 działającej na terenie jednego
z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w
działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości
narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.>

[2. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia
wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo 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.]

<2. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia
wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki
Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki
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Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu,
Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw
status bezpaństwowca.>

3. Karta Polaka może być także przyznana osobie będącej obywatelem jednego z państw, o
których mowa w ust. 2, której polskie pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr
53, poz. 532, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr
120, poz. 818).

4. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa
polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 13.
1. Wniosek o wydanie Karty Polaka zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) płeć;
4) adres zamieszkania za granicą;
[5) obywatelstwo;]
<5) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;>
6) narodowość;
7) obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli ich dane

zostały wskazane przez osobę ubiegającą się o przyznanie Karty Polaka.
2. Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić dokumenty i inne dowody potwierdzające

spełnianie warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2.
3. Dokumentami i dowodami, o których mowa w ust. 2, mogą być w szczególności:

1) polskie dokumenty tożsamości;
2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne

dokumenty potwierdzające związek z polskością;
3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach

wojskowych;
4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis

informujący o polskim pochodzeniu;
5) dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o

polskim pochodzeniu;
6) zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości

polskiej ich posiadacza;
7) zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z

państw, o których mowa w art. 2 ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w
działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

8) prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana
zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.
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4. Prezes Rady Ministrów ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz organizacji polskich lub polonijnych
uprawnionych do wystawiania zaświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 7.

5. W przypadku osób, o których mowa w art. 2 ust. 3, właściwy organ wydaje decyzję o
przyznaniu Karty Polaka na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 8.

6. W odniesieniu do wnioskodawcy szczególnie zasłużonego dla Rzeczypospolitej Polskiej
konsul może wydać decyzję o przyznaniu Karty Polaka bez konieczności przedstawiania
przez wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3.

7. Oceny znajomości języka polskiego dokonuje, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2, konsul
podczas rozmowy z wnioskodawcą.

Art. 17.

[1. Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, z zastrzeżeniem ust. 3.]
<1. Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, z zastrzeżeniem

ust. 2a i 3.>
2. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz

złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres
kolejnych 10 lat.

<2a. Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas
nieoznaczony.>

3. Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania
przez niego pełnoletności.

4. Jeżeli po uzyskaniu pełnoletności, najpóźniej na 3 miesiące przed terminem, o którym
mowa w ust. 3, posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka
jest przedłużana na okres 10 lat.

5. Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo uzyskania
zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


