
3) w art. 111:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Pierwsze posiedzenie Rady Krajowego
Zwiàzku Kas Chorych zwo∏uje minister w∏a-
Êciwy do spraw zdrowia i przewodniczy jej
do czasu wyboru przewodniczàcego Rady
Krajowego Zwiàzku Kas Chorych.

3. Rada Krajowego Zwiàzku Kas Chorych zbie-
ra si´ na pierwszym posiedzeniu nie póêniej
ni˝ w ciàgu 30 dni od dnia up∏ywu terminu,
o którym mowa w art. 76a.”

Art. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Krajowego
Zwiàzku Kas Chorych pierwszej kadencji zwo∏uje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw zdrowia w terminie do dnia
31 marca 2000 r. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
przewodniczy posiedzeniu do czasu wyboru przewod-
niczàcego Rady Krajowego Zwiàzku Kas Chorych.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 18 — 1134 — Poz. 230 i 231

231

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 marca 2000 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania w sprawach o nadanie lub wyra˝enie zgody na zrzeczenie si´
obywatelstwa polskiego oraz wzorów zaÊwiadczeƒ i wniosków.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 15 lutego
1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 114, poz. 739
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb po-
st´powania w sprawach o nadanie obywatelstwa pol-
skiego lub wyra˝enie zgody na zrzeczenie si´ obywa-
telstwa polskiego, ustala wzory wniosków w sprawie
nadania obywatelstwa polskiego, w sprawie wyra˝e-
nia zgody na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego
oraz wzory zaÊwiadczeƒ w tych sprawach.

§ 2. 1. Cudzoziemiec, ubiegajàcy si´ o nadanie oby-
watelstwa polskiego, sk∏ada nast´pujàce dokumenty:

1) wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, które-
go wzór stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) poÊwiadczonà urz´dowo kopi´ wa˝nego dokumen-
tu potwierdzajàcego to˝samoÊç i obywatelstwo
wnioskodawcy,

3) poÊwiadczonà urz´dowo kopi´ karty sta∏ego lub
czasowego pobytu, je˝eli cudzoziemiec uzyska∏ ze-
zwolenie na osiedlenie si´ lub zamieszkanie na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) odpis aktu urodzenia,

5) odpis aktu ma∏˝eƒstwa lub inny dokument okreÊla-
jàcy stan cywilny,

6) ˝yciorys,

7) oÊwiadczenie o ubieganiu si´ o nadanie obywatel-
stwa polskiego w przesz∏oÊci,

8) dokument stwierdzajàcy brak obywatelstwa pol-
skiego lub zwolnienie bàdê zrzeczenie si´ obywa-
telstwa polskiego w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca lub jego wst´pni to obywatelstwo posiadali, al-
bo ich poÊwiadczone kopie,

9) zaÊwiadczenie o braku przeszkód prawnych do
nadania obywatelstwa polskiego, o ile tak stanowi
umowa mi´dzynarodowa,

10) aktualnà fotografi´ formatu paszportowego,

11) oÊwiadczenie o znajomoÊci przepisów dotyczàcych
aktualnie posiadanego obywatelstwa.

2. Dokument wydany w j´zyku obcym sk∏ada si´
wraz z jego t∏umaczeniem na j´zyk polski sporzàdzo-
nym przez t∏umacza przysi´g∏ego albo przez konsula
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, po-
winny byç do∏àczone w orygina∏ach. Cudzoziemcy za-
mieszkali w Polsce na podstawie w∏aÊciwego zezwole-
nia przedk∏adajà odpisy aktów stanu cywilnego wyda-
ne przez polski urzàd stanu cywilnego.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 6 i 11,
powinny byç sporzàdzone w∏asnor´cznie w j´zyku pol-
skim.

§ 3. 1. Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskie-
go obejmujàcego ma∏oletnie dziecko, w przypadku
gdy:

1) o obywatelstwo polskie ubiegajà si´ oboje rodzice
— nale˝y do∏àczyç odpis aktu urodzenia dziecka,

2) o obywatelstwo polskie ubiega si´ jedno z rodziców
— nale˝y do∏àczyç odpis aktu urodzenia dziecka
oraz dokument o wyra˝eniu, przed w∏aÊciwym
miejscowo starostà lub konsulem Rzeczypospolitej
Polskiej, zgody drugiego z rodziców na nabycie
przez dziecko obywatelstwa polskiego, je˝eli dru-
gie z rodziców nie jest obywatelem polskim,

3) dziecko ukoƒczy∏o szesnaÊcie lat — nale˝y do∏àczyç
odpis aktu urodzenia oraz pisemne oÊwiadczenie



dziecka o wyra˝eniu zgody na nadanie obywatel-
stwa polskiego lub rozciàgni´cie nadania.

2. Je˝eli wniosek o nadanie obywatelstwa polskie-
go dotyczy dziecka pozostajàcego pod opiekà, do
wniosku nale˝y do∏àczyç pisemne oÊwiadczenie opie-
kuna dziecka o wyra˝eniu zgody na nadanie obywatel-
stwa polskiego, z∏o˝one przed w∏aÊciwym miejscowo
starostà lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. 1. Obywatel polski ubiegajàcy si´ o wyra˝enie
zgody na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego sk∏a-
da wniosek o wyra˝enie zgody na zrzeczenie si´ oby-
watelstwa polskiego, którego wzór stanowi za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) oÊwiadczenie o zrzeczeniu si´ obywatelstwa pol-
skiego,

2) dokument stwierdzajàcy posiadanie obywatelstwa
innego paƒstwa lub przyrzeczenie jego nadania,
wydany przez w∏aÊciwy organ paƒstwa, którego
jest obywatelem lub o którego obywatelstwo wy-
st´puje,

3) oÊwiadczenie, ˝e nie toczy si´ przeciwko niemu po-
st´powanie sàdowe,

4) rozstrzygni´cie polskiego sàdu, w przypadku gdy
zgoda na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego
udzielona jednemu z rodziców ma rozciàgnàç si´
na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywa-
telem polskim i nie wyra˝a zgody na utrat´ obywa-
telstwa polskiego przez dziecko lub gdy porozu-
mienie pomi´dzy rodzicami napotyka trudne do
przezwyci´˝enia przeszkody.

3. W sprawach dotyczàcych wyra˝enia zgody na
zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego przepisy § 2
ust. 1 pkt 2, 4—6 i 10, ust. 2—4 oraz § 3 rozporzàdzenia
stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ̋ e odpisy ak-
tów stanu cywilnego do∏àczane do wniosku o wyra˝e-
nie zgody na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego
muszà byç wydane przez polski urzàd stanu cywilnego.

§ 5. Dokumenty, o których mowa w § 2—4, z∏o˝one
lub sporzàdzone z uchybieniem przepisów rozporzà-
dzenia mogà byç przez starost´ lub konsula Rzeczypo-
spolitej Polskiej zwrócone wnioskodawcy do ponow-
nego sporzàdzenia lub uzupe∏nienia.

§ 6. Dokumenty w sprawie o nadanie lub wyra˝enie
zgody na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego wraz
z w∏asnym stanowiskiem starosta przekazuje do w∏a-
Êciwego miejscowo wojewody, a konsul Rzeczypospo-
litej Polskiej — do ministra w∏aÊciwego do spraw za-
granicznych.

§ 7. Wojewoda na podstawie zgromadzonych do-
kumentów, o których mowa w § 6, sporzàdza informa-
cj´, zawierajàcà w szczególnoÊci:

1) dat´ wydania cudzoziemcowi pierwszego zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osie-

dlenie si´ w Polsce oraz dat´ wydania pierwszej
karty czasowego lub sta∏ego pobytu,

2) dane o pobycie wnioskodawcy w Polsce oraz o cha-
rakterze tego pobytu,

3) stanowisko w sprawie pozytywnego lub negatyw-
nego rozpatrzenia wniosku.

§ 8. Dokumenty, o których mowa w § 6 i 7, wojewo-
da lub minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych prze-
kazuje, za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, do Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej.

§ 9. 1. Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie o nadanie lub o wyra˝enie zgody na
zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego albo uzale˝nie-
niu nadania obywatelstwa polskiego od z∏o˝enia do-
wodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego sà
ostateczne.

2. W przypadku podj´cia przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej postanowienia, o którym mowa
w ust. 1, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej wydaje:

1) zaÊwiadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego,
którego wzór stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia,

2) zaÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na zrzeczenie si´
obywatelstwa polskiego, którego wzór stanowi za-
∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia,

3) zaÊwiadczenie o uzale˝nieniu nadania obywatel-
stwa polskiego od z∏o˝enia dowodu utraty lub
zwolnienia z obywatelstwa obcego, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 10. 1. Orygina∏y zaÊwiadczeƒ, o których mowa
w § 9 ust. 2, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej przekazuje w∏aÊciwemu wojewodzie lub mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych, w celu
dor´czenia wnioskodawcom za poÊrednictwem staro-
sty lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Starosta lub konsul Rzeczypospolitej Polskiej,
wr´czajàc wnioskodawcy zaÊwiadczenie o wyra˝eniu
zgody na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego, zobo-
wiàzani sà do odbioru i przekazania w∏aÊciwym orga-
nom paƒstwowym polskich dokumentów stwierdzajà-
cych to˝samoÊç wnioskodawcy.

§ 11. Przepisy rozporzàdzenia nie majà zastosowa-
nia do wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego
i o wyra˝enie zgody na zrzeczenie si´ obywatelstwa
polskiego, z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski

Prezes Rady Ministrów:
J. Buzek
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 14 marca 2000 r. (poz. 231)

Za∏àcznik nr 1

Str. 1

WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
(Przed wype∏nieniem wniosku nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z treÊcià objaÊnienia na str. 9)

Str. 2

...
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Str. 3



Dziennik Ustaw Nr 18 — 1138 — Poz. 231

Str. 4
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Str. 5



Dziennik Ustaw Nr 18 — 1140 — Poz. 231

Str. 6
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Str. 7
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Str. 8
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Za∏àcznik nr 2

Str. 1

WNIOSEK O WYRA˚ENIE ZGODY NA ZRZECZENIE SI¢ OBYWATELSTWA POLSKIEGO
(Przed wype∏nieniem wniosku nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z treÊcià objaÊnienia na str. 8)

Str. 2
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Str. 3
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Str. 4
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Str. 5
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Str. 8
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5


