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Przedmiot sprawy

Kogo dotyczy?

Co przygotować?

Wydanie przez Wojewodę decyzji o uznaniu cudzoziemca za obywatela polskiego.

Cudzoziemców ubiegających się o uznanie za obywatela polskiego.
Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego
cudzoziemca – na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia między
przedstawicielami ustawowym, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o uznanie za obywatela polskiego sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo
określonym (wniosek do pobrania) ,
2. fotografia aktualna, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu
ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i
twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost
z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą
ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania
- fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać
owalu twarzy,
3. oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego
zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe
matki oraz płeć,
4. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny, np.
aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka,
5. kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (np.paszport
zagraniczny, dokument podróży, dokument tożsamości obywatela UE) – oryginał do wglądu,
6. kserokopia zezwolenia na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego
UE – oryginał do wglądu,
7. kserokopia karty stałego pobytu lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) –
oryginał do wglądu,
8. potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w województwie warmińsko-mazurskim,
9. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:
- świadectwo ukończenia szkoły w RP lub
- świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim lub
- certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
certyfikaty wydaje Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów dostępne są na stronie internetowej
http://certyfikatpolski.pl/. Inne certyfikaty nie są akceptowane.
10. dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o
zatrudnieniu i zarobkach, PIT za ubiegły rok, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu ,
zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości również w
hektarach przeliczeniowych),
11. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego,
12. oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą w okresach
wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy wraz z dokumentami potwierdzającymi nieprzerwany pobyt w Polsce
(np. paszporty ze stemplami),
13. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. świadectwa pracy, stopnie i tytuły naukowe
lub zawodowe) oraz prowadzoną działalność polityczną i społeczną,
14. dokument potwierdzający obywatelstwo małżonka cudzoziemca,
15. posiadane dokumenty potwierdzające posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego lub ubieganie
się o nie,
16. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego.
17. dodatkowe dokumenty, które wnioskodawca chce załączyć do wniosku np. listy polecające.
Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem dodatkowo załącza:
1. fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą ww. wymogi,
2. oryginał aktualnego odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego
zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko rodowe
matki oraz płeć małoletniego cudzoziemca,
3. kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo/-a małoletniego
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cudzoziemca (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE) –
oryginał do wglądu,
4. kserokopię karty pobytu małoletniego - jeżeli została wydana,
5. jeżeli o nadanie obywatelstwa polskiego ubiega się jedno z rodziców - oświadczenie o wyrażeniu zgody
na nadanie małoletniemu obywatela polskiego przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez
właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od
osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W
przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument,
potwierdzający tę informację.
6. jeżeli małoletni cudzoziemiec ukończył 16 lat - składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie mu
obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli
małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub
przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia
oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę
informację.

Jakie dokumenty muszę
wypełnić?

Jak wypełnić dokumenty?

Ile muszę zapłacić?

1.Wniosek o uznanie za obywatela polskiego wypełniony w całości.
Wzór formularza wniosku określony został w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz
fotografii dołączanej do wniosku (Dz. U. z 2012r., poz. 916), (wniosek do pobrania)
Dokumenty należy wypełnić czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.
Opłata skarbowa w wysokości 219 złotych – za wydanie decyzji o nabyciu obywatelstwa polskiego zgonie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ).
- do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 219 zł.
Opłatę można uiścić gotówkowo w Kasie Urzędu Miasta w Olsztynie lub bezgotówkowo na rachunek
bankowy dot. płatności krajowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
PKO Bank Polski S.A.
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat
Kody do dokonywania płatności z zagranicy:
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Kiedy należy złożyć
dokumenty?

Nie ma określonego terminu

Gdzie załatwię sprawę?

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Mar.J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – pokój nr 26-27 (parter).

Czy sprawę załatwię
drogą elektroniczną?

Tak, przesyłając wniosek na Elektroniczną Skrzynkę podawczą Urzędu na http://www.olsztyn.uw.gov.pl
=> Elektroniczna Skrzynka Podawcza – składanie pism i wniosków drogą elektroniczną. Usługa wymaga
podpisu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

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, 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.
Cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdy:
1) Nie spełnia wyżej wymienionych wymogów,
2) Nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa
państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jaki jest czas realizacji?

Niezwłocznie, jeśli może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez wnioskodawcę łącznie
z żądaniem wszczęcia postępowania.
Nie później niż w ciągu miesiąca – dla sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego.
Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy – w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach
prawa dla dokonania określonych czynności, w tym zajęcia stanowiska przez organy opiniodawcze,
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okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z
przyczyn niezależnych od organu.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody WarmińskoMazurskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Jak się odwołać?

Informacje dodatkowe

Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub konsula polskiego.
Odpisy polskich aktów stanu cywilnego składa się w oryginale.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski
sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula ( art. 12 ustawy o
obywatelstwie polskim.
- Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1462). (ustawa)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza
wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz. U. z 2012 r., poz.
916)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017
r., poz. 1257).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 1827).

Podstawa prawna

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 osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
lub na podstawie
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 osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich 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 osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem
statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców
nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło
zgodę na to uznanie;
5) małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone
obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na
to uznanie;
6) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co
najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich 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 1 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim
pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.
Uznanie za obywatela polskiego następuje na wniosek cudzoziemca, a w przypadku małoletniego
cudzoziemca - na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia miedzy
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przedstawicielami, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.
WAŻNE: cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego - za wyjątkiem przypadków
określonych w pkt 4 i 5 - jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną
urzędowym poświadczeniem określonym w ustawie o języku polskim (ustawa z 7.10.1999 r. t.j. Dz. U.
z 2011 Nr 43, poz. 224 ze zm.), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub
świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
Informacje o powyższym można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Poświadczenia Znajomości Języka
Polskiego Jako Obcego na stronie internetowej:
http://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/
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.

Opiekun Karty: 09.02.2018 r. Jolanta Pietroniuk
(data, podpis)

Zatwierdził: …………………………………………………
(data, podpis)

