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Przedmiot sprawy uznanie za obywatela polskiego 

Kogo dotyczy? 
Cudzoziemców ubiegających się o uznanie za obywatela polskiego przez 
Wojewodę 

Co przygotować? 

Do wypełnionego wniosku o uznanie za obywatela polskiego należy załączyć 

następujące dokumenty:  

- kserokopia dokumentu tożsamości (paszportu albo dokumentu tożsamości 

obywatela UE); 

-kserokopia karty pobytu stałego lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego 

pobytu; 

-kserokopia decyzji zezwalającej na pobyt stały lub pobyt rezydenta 

długoterminowego UE; (jeśli wnioskodawca jest w jej posiadaniu) 

-kserokopia dokumentu tożsamości małżonka (paszportu albo dokumentu 

tożsamości obywatela UE ); 

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

polskich ksiąg stanu cywilnego     (W celu uzyskania polskiego odpisu aktu 

urodzenia lub małżeństwa należy dokonać tłumaczenia przysięgłego 

zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego a następnie złożyć w urzędzie stanu 

cywilnego wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego);  

uwaga: dopuszcza się przedłożenie zagranicznych aktów stanu cywilnego wraz z 

ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, 

jednak w przypadku uzyskania obywatelstwa polskiego nie będzie możliwe 

wyrobienie polskich dokumentów tożsamości bez polskich aktów stanu cywilnego 

, tj. dowodu osobistego lub paszportu; 

- dokumenty potwierdzające źródło utrzymania cudzoziemca na terytorium RP;  

- dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z lokalu mieszkalnego 

(np. umowa najmu, umowa użyczenia, kserokopia aktu notarialnego); 

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły  w  Polsce (lub szkoły za granicą z 

wykładowym językiem polskim) lub certyfikatu potwierdzającego znajomość 

języka polskiego jako obcego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 

- 1 fotografia (3,5 cm na 4,5); 

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 219 zł 

 

Wnioskiem o uznanie za obywatela polskiego może zostać objęte także 

małoletnie dziecko. Konieczna jest w tym wypadku także zgoda drugiego z 

rodziców.  Jeżeli rodzic zamieszkuje poza granicami Polski, oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego składa w Konsulacie 

RP.  W przypadku gdy zamieszkuje w Polsce, oświadczenie powinien złożyć w 

urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca swojego zamieszkania. W 

przypadku braku porozumienia między przedstawicieli ustawowych (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 

Oryginały dokumentów należy obowiązkowo przedstawić przy złożeniu wniosku. 
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Istnieje także możliwość złożenia kserokopii dokumentów, które zostały 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub polskiego konsula. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub 
polskiego konsula 

 

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego określony w Rozporządzeniu 
Prezydenta RP z dnia 3  sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o 
uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku (Dz.U. z 
2012 r., poz. 916) 

Jak wypełnić dokumenty? 
Wniosek należy wypełnić zgodnie z zamieszczonymi w nim objaśnieniami, 
wniosek wypełnia się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami 

Ile muszę zapłacić? 

Opłata skarbowa w wysokości 219 zł wpłacona na konto:  
Urząd Miasta Kielce 
ING Bank Śląski   
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 
 
Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w kasie tut. urzędu 

Kiedy złożyć dokumenty? W dowolnym terminie 

Gdzie załatwię sprawę? 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, pokój 534, budynek C 

al. IX Wieków Kielc 3 

25-516 Kielce 

 

Czy sprawę załatwię drogą 
elektroniczną? 

nie 

Co zrobi urząd? 

Wojewoda przed wydaniem decyzji przeprowadzi postępowanie administracyjne 
w toku którego ustali, czy cudzoziemiec spełnia warunki określone w ustawie o 
obywatelstwie polskim, a także zwraca się do komendanta wojewódzkiego Policji, 
dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji 
Wywiadu  a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy 
nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla 
obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 

Jaki jest czas realizacji? około 2 miesięcy 

Jak się odwołać? 
Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 
pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego  w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

Informacje dodatkowe 
cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego - za wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 30 ust.1  pkt 4 i 5 - jest obowiązany posiadać 
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znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem 
określonym w ustawie o języku polskim, świadectwem ukończenia szkoły w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z 
wykładowym językiem polskim. 

Informacje na temat działalności Państwowej Komisji do spraw Poświadczania 
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego można znaleźć na stronie: 
www.certyfikatpolski.pl. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się do 
wojewody. Decyzję w sprawie uznania za obywatela polskiego wydaje wojewoda 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie 
dotyczy.  

 

Podstawa prawna 

-ustawa z  dnia  2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim; 
- Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 3  sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru 
formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej 
do wniosku;  
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 
 
Zgodnie z art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje 
się:  
1) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia 
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego 
pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło 
dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego; 
2) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia 
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego 
pobytu, który: 
a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem 
polskim lub 
b) nie posiada żadnego obywatelstwa; 
3) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które 
uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
4) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z 
rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające 
obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie; 
5) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co 
najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a 
drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to 
uznanie; 

http://www.certyfikatpolski.pl/
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6) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące 
warunki: 
a) posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu, 
b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz 
tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego; 
7) cudzoziemca przebywającego 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. 
 
 

 
 
   


