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Przedmiot sprawy

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Kogo dotyczy?

Obywateli polskich.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony na formularzu urzędowo określonym, (zgodnie z
załączonym niżej wzorem),
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 odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego
4. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
i obywatelstwo polskie wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport).
5. poświadczona urzędowo kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego
państwa lub przyrzeczenie jego nadania,
6. odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
7. poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
małżonka wnioskodawcy (paszport, dokument podróży, dokument tożsamości obywatela UE),

Co przygotować?

Obywatel polski sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim dodatkowo dołącza:
1. fotografię małoletniego objętego wnioskiem spełniającą wymogi z punktu 2,
2. oryginał odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego
3. kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie małoletniego,
4. poświadczoną urzędowo kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez małoletniego
obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę przez małoletniego obywatelstwa 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. oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa
polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni
zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą. W przypadku
złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę
informację.
Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim
ich potwierdzeniu przez adwokata, radcę prawnego, notariusza bądź polskiego konsula. Wszystkie
dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w postępowaniu powinny być składane wraz
z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula RP.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

1.Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wypełniony w całości.
Wzór formularza wniosku określony został w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie
się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów
zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa
polskiego (Dz. U. 2012, poz. 928) – wniosek do pobrania

Jak wypełnić
dokumenty?

Dokumenty należy wypełnić czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.

Ile muszę zapłacić?

Bez opłaty.
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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
Złożyć osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – pokój nr 26-27 (parter).
Wniosek składa się osobiście lub korespondencyjne z podpisem urzędowo poświadczonym.

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 przekazuje niezwłocznie wniosek wraz z dokumentami Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Jaki jest czas
realizacji?

W przypadku złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów Wojewoda wniosek przekazuje
niezwłocznie Prezydentowi RP za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych Jeżeli
wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich niezbędnych dokumentów, urząd
wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia otrzymania
wezwania. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Nie
jest możliwe przedłużenie wyznaczonego terminu do usunięcia braków formalnych wniosku.

Jak się odwołać?

Nie podlega procedurze odwoławczej.

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.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1462).
1. Obywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu
zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodę na
zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ( lub odmawia wyrażenia takiej zgody).
3. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od daty wydania postanowienia
Prezydenta w tej sprawie lub w terminie krótszym, jeżeli Prezydent tak postanowi.
4. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające
pod ich władzą rodzicielską. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jednemu z
rodziców, obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, gdy drugiemu z rodziców
nie przysługuje władza rodzicielska lub drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na
utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego przed właściwym miejscowo organem. W przypadku
ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą. Wniosek o wyrażenie zgody na
zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo
poświadczonym; osoby zamieszkałe w Polsce składają wniosek za pośrednictwem wojewody, a osoby
zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula.
5. Prezydent RP wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w
formie postanowienia.
- Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru
formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do
wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania
obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 928)

Opiekun Karty 09.02.2018 r. Jolanta Pietroniuk
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