
Dziennik Ustaw Nr 28 — 1709 — Poz. 352 i 353

353

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 kwietnia 2000 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim.

1. Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 24 lipca
1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kom-
petencje organów administracji publicznej — w zwiàz-
ku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego
1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. Nr 114, poz. 739),

2) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 113 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzo-
ziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), który stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:

1) art. 85 ust. 1, który wchodzi w ̋ ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

2) art. 69—75 oraz art. 85 ust. 7, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r.”;

2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2000 r. na roz-
prawie po∏àczonych wniosków Rady Miasta i Gminy
Margonin, Rady Miasta w Cieszynie oraz Rady Miej-
skiej w Knurowie, z udzia∏em umocowanych przedsta-
wicieli uczestników post´powania: wnioskodawców,
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora General-
nego, o stwierdzenie niezgodnoÊci ustawy z dnia 4
wrzeÊnia 1997 r. o przekszta∏ceniu prawa u˝ytkowania
wieczystego przys∏ugujàcego osobom fizycznym
w prawo w∏asnoÊci (Dz. U. Nr 123, poz. 781 i z 1998 r.
Nr 156, poz. 1020) z art. 2, art. 21, art. 64 ust. 2, art. 165
ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

orzeka:

1. Art. 1 ust. 2a ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o przekszta∏ceniu prawa u˝ytkowania wieczystego
przys∏ugujàcego osobom fizycznym w prawo w∏a-
snoÊci (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746) jest  nie-
zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

2. Art. 5, art. 5a oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 powo∏a-
nej w pkt 1 ustawy sà niezgodne z art. 2, art. 165
ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

3. W pozosta∏ej cz´Êci powo∏ana w pkt 1 ustawa:

— jest zgodna z art. 2, z art. 165 ust. 1 oraz
z art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej,

— nie jest niezgodna z art. 21 i art. 64 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które

wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 3 kwietnia 2000 r. (poz. 353)

USTAWA

z dnia 15 lutego 1962 r.

o obywatelstwie polskim.

Rozdzia∏ 1

Obywatele polscy

Art. 1. W dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
obywatelami polskimi sà osoby, które posiadajà oby-
watelstwo polskie na podstawie dotychczasowych
przepisów.

Art. 2. Obywatel polski w myÊl prawa polskiego nie
mo˝e byç równoczeÊnie uznawany za obywatela inne-
go paƒstwa.

Art. 3. 1. Zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez
obywatela polskiego z osobà, nie b´dàcà obywatelem
polskim, nie powoduje zmian w obywatelstwie ma∏-
˝onków.

2. Zmiana obywatelstwa jednego z ma∏˝onków nie
pociàga za sobà zmiany obywatelstwa drugiego ma∏-
˝onka.

Rozdzia∏ 2
Nabycie obywatelstwa polskiego

Art. 4. Dziecko nabywa przez urodzenie obywatel-
stwo polskie, gdy:
1) oboje rodzice sà obywatelami polskimi albo
2) jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a dru-

gie jest nieznane bàdê nieokreÊlone jest jego oby-
watelstwo lub nie posiada ˝adnego obywatelstwa.

Art. 5. Dziecko urodzone lub znalezione w Polsce
nabywa obywatelstwo polskie, gdy oboje rodzice sà
nieznani bàdê nieokreÊlone jest ich obywatelstwo lub
nie posiadajà ˝adnego obywatelstwa.

Art. 6. 1. Dziecko rodziców, z których jedno jest oby-
watelem polskim, drugie zaÊ obywatelem innego paƒ-
stwa, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie.
Jednak˝e rodzice w oÊwiadczeniu z∏o˝onym zgodnie
przed w∏aÊciwym organem w ciàgu trzech miesi´cy od
dnia urodzenia si´ dziecka mogà wybraç dla niego oby-
watelstwo paƒstwa obcego, którego obywatelem jest
jedno z rodziców, je˝eli wed∏ug prawa tego paƒstwa
dziecko nabywa jego obywatelstwo.

2. W braku porozumienia mi´dzy rodzicami ka˝de
z nich mo˝e zwróciç si´ w ciàgu trzech miesi´cy od
dnia urodzenia si´ dziecka o rozstrzygni´cie do sàdu.

3. Dziecko, które naby∏o obywatelstwo obce zgod-
nie z ust. 1 lub 2, nabywa obywatelstwo polskie, je˝eli
po ukoƒczeniu szesnastu lat, a przed up∏ywem szeÊciu
miesi´cy od dnia osiàgni´cia pe∏noletnoÊci z∏o˝y odpo-
wiednie oÊwiadczenie przed w∏aÊciwym organem i or-
gan ten wyda decyzj´ o przyj´ciu oÊwiadczenia.

Art. 7. 1. Zmiany w ustaleniu osoby albo obywatel-
stwa jednego lub obojga rodziców podlegajà uwzgl´d-
nieniu przy okreÊleniu obywatelstwa dziecka, je˝eli na-
stàpi∏y przed up∏ywem roku od dnia urodzenia si´
dziecka. Trzymiesi´czny termin okreÊlony w art. 6 ust. 1
i 2 liczy si´ od dnia, w którym zmiana zosta∏a ustalona.

2. Zmiany w ustaleniu osoby ojca, wynikajàce
z orzeczenia sàdu wydanego na skutek powództwa
o zaprzeczenie ojcostwa lub o uniewa˝nienie uznania,
podlegajà uwzgl´dnieniu przy okreÊleniu obywatel-
stwa dziecka, chyba ̋ e osiàgn´∏o ono ju˝ pe∏noletnoÊç.
Je˝eli dziecko ukoƒczy∏o szesnaÊcie lat, zmiana obywa-
telstwa mo˝e nastàpiç jedynie za jego zgodà.

Art. 8. 1.1 Cudzoziemcowi mo˝na na jego wniosek
nadaç obywatelstwo polskie, je˝eli zamieszkuje w Pol-
sce na podstawie zezwolenia na osiedlenie si´, co naj-
mniej pi´ç lat.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych mo˝-
na cudzoziemcowi nadaç na jego wniosek obywatel-
stwo polskie, chocia˝by nie odpowiada∏ on warunkom
okreÊlonym w ust. 1.

3. Nadanie obywatelstwa polskiego mo˝e byç uza-
le˝nione od z∏o˝enia dowodu utraty lub zwolnienia
z obywatelstwa obcego.

4. Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzi-
com rozciàga si´ na dzieci pozostajàce pod ich w∏adzà
rodzicielskà.

5. Nadanie obywatelstwa polskiego tylko jednemu
z rodziców rozciàga si´ na dzieci, je˝eli:
1) pozostajà wy∏àcznie pod jego w∏adzà rodzicielskà

albo
2) drugie z rodziców jest obywatelem polskim lub

—————
1 W brzmieniu ustalonym przez art. 105 pkt 1 ustawy z dnia

25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114,
poz. 739), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 grudnia 1997 r.



3) drugie z rodziców wyrazi∏o zgod´ przed w∏aÊciwym
organem na nabycie przez dziecko obywatelstwa
polskiego.

6. Dzieciom pozostajàcym pod opiekà obywatel-
stwo polskie mo˝e byç nadane jedynie za zgodà opie-
kuna wyra˝onà w odpowiednim oÊwiadczeniu z∏o˝o-
nym przed w∏aÊciwym organem po uprzednim zadoÊç-
uczynieniu wymogom w∏aÊciwego prawa obcego.

7. Nadanie lub rozciàgni´cie nadania obywatel-
stwa polskiego na dzieci, które ukoƒczy∏y szesnaÊcie
lat, nast´puje jedynie za ich zgodà.

Art. 9. 1.1 Mo˝e byç uznana za obywatela polskiego
osoba o nieokreÊlonym obywatelstwie lub nie posia-
dajàca ˝adnego obywatelstwa, je˝eli zamieszkuje
w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie si´, co
najmniej pi´ç lat.

2. Uznanie za obywatela polskiego nast´puje na
wniosek osoby zainteresowanej.

3. Uznanie za obywatela polskiego rozciàga si´ na
dzieci uznanego, je˝eli zamieszkujà w Polsce.

4. Przepisy art. 8 ust. 4—7 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 10. 1.2 Cudzoziemiec, któremu udzielono ze-
zwolenia na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej i który pozostaje co najmniej 3 lata
w zwiàzku ma∏˝eƒskim z osobà posiadajàcà obywatel-
stwo polskie, nabywa obywatelstwo polskie, je˝eli
w terminie okreÊlonym w ust. 1a z∏o˝y odpowiednie
oÊwiadczenie przed w∏aÊciwym organem i organ ten
wyda decyzj´ o przyj´ciu oÊwiadczenia.

1a.3 Termin do z∏o˝enia oÊwiadczenia woli, o któ-
rym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesi´cy od dnia uzyska-
nia przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie si´ al-
bo 3 lata i 6 miesi´cy od dnia zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒ-
skiego z osobà posiadajàcà obywatelstwo polskie.

2. Przyj´cie oÊwiadczenia mo˝e byç uzale˝nione od
z∏o˝enia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa
obcego.

Art. 11. 1.4 Osoba, która utraci∏a obywatelstwo pol-
skie przez nabycie obywatelstwa obcego wskutek za-
warcia ma∏˝eƒstwa z cudzoziemcem lub w zwiàzku
z zawarciem takiego ma∏˝eƒstwa, odzyskuje obywatel-
stwo polskie, je˝eli po ustaniu tego ma∏˝eƒstwa lub je-
go uniewa˝nieniu z∏o˝y odpowiednie oÊwiadczenie
przed w∏aÊciwym organem i organ ten wyda decyzj´
o przyj´ciu oÊwiadczenia.

2. Przyj´cie oÊwiadczenia mo˝e byç uzale˝nione od
z∏o˝enia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa
obcego.

Art. 12. 1. Osoby przybywajàce do Polski jako repa-
trianci nabywajà obywatelstwo polskie z mocy prawa.

2.5 Repatriantem jest osoba, która przyby∏a do Pol-
ski na podstawie wizy repatriacyjnej. Tryb i zasady
udzielania wizy repatriacyjnej okreÊlajà przepisy usta-
wy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126).

3. Przez repatriacj´ nabywajà obywatelstwo pol-
skie równie˝ dzieci repatriantów, pozostajàce pod ich
w∏adzà rodzicielskà. Jednak˝e w przypadku, gdy repa-
triantem jest tylko jedno z rodziców, dziecko nabywa
obywatelstwo polskie jedynie za zgodà drugiego z ro-
dziców wyra˝onà w odpowiednim oÊwiadczeniu z∏o˝o-
nym przed w∏aÊciwym organem polskim.

4. Dzieci pozostajàce pod opiekà nabywajà obywa-
telstwo polskie przez repatriacj´, je˝eli dokona∏y jej za
zgodà opiekuna wyra˝onà w odpowiednim oÊwiadcze-
niu z∏o˝onym przed w∏aÊciwym organem polskim.

5. Nabycie obywatelstwa polskiego w myÊl ust. 3
i 4 przez dziecko, które ukoƒczy∏o szesnaÊcie lat, mo˝e
nastàpiç jedynie za jego zgodà.

6. Osoba, która utraci∏a obywatelstwo polskie na-
byte przez repatriacj´, nie mo˝e w tym trybie nabyç go
ponownie.

Rozdzia∏ 3
Utrata obywatelstwa polskiego

Art. 13. 1.6 Obywatel polski traci obywatelstwo pol-
skie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie si´ obywatel-
stwa polskiego.

2.7 Zgoda na zrzeczenie si´ obywatelstwa udzielo-
na rodzicom rozciàga si´ na dzieci pozostajàce pod ich
w∏adzà rodzicielskà.

3.8 Zgoda na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskie-
go udzielona jednemu z rodziców rozciàga si´ na dzie-
ci pozostajàce pod jego w∏adzà rodzicielskà, gdy dru-
giemu z rodziców nie przys∏uguje w∏adza rodzicielska
lub nie jest on obywatelem polskim albo gdy jest oby-
watelem polskim i wyrazi przed w∏aÊciwym organem
zgod´ na utrat´ obywatelstwa polskiego przez dzieci.

4.8 W przypadku gdy drugie z rodziców jest obywa-
telem polskim i sprzeciwia si´ rozciàgni´ciu na dzieci
zgody na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego udzie-
lonej pierwszemu z rodziców lub gdy porozumienie na-
potyka trudne do przezwyci´˝enia przeszkody, ka˝de
z rodziców mo˝e zwróciç si´ o rozstrzygni´cie do sàdu.

5.9 Zgoda na zrzeczenie si´ obywatelstwa rozciàga
si´ na dzieci, które ukoƒczy∏y szesnaÊcie lat, jedynie za
ich zgodà.
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—————
2 W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy

z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajà-
cych kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

3 Dodany przez art. 19 pkt 1 lit. b) ustawy powo∏anej w przy-
pisie 2.

4 W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 2 ustawy powo∏a-
nej w przypisie 2.

—————
5 W brzmieniu ustalonym przez art. 105 pkt 2 ustawy powo∏a-

nej w przypisie 1.
6 W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. a) ustawy po-

wo∏anej w przypisie 2.
7 W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. b) ustawy

powo∏anej w przypisie 2.
8 W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. c) ustawy

powo∏anej w przypisie 2.
9 W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 3 lit. d) ustawy

powo∏anej w przypisie 2.



Art. 14. (skreÊlony).10

Art. 15. (skreÊlony).10

Rozdzia∏ 411

W∏aÊciwoÊç organów

Art. 16. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na-
daje obywatelstwo polskie i wyra˝a zgod´ na zrzecze-
nie si´ obywatelstwa polskiego.

2. Podania do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o nadanie obywatelstwa polskiego oraz o wyra˝enie
zgody na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego osoby
zamieszka∏e w Polsce wnoszà za poÊrednictwem staro-
sty, a zamieszka∏e za granicà — za poÊrednictwem kon-
sula Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 17. 1. Decyzj´ w sprawie uznania za obywate-
la polskiego wydaje wojewoda, o ile przepisy innych
ustaw nie stanowià inaczej.

2. Decyzje w sprawach okreÊlonych w art. 6 ust. 3
oraz w art. 10 i 11 wydajà:
1) w∏aÊciwy miejscowo starosta — w stosunku do

osób zamieszka∏ych w Polsce,
2) konsul Rzeczypospolitej Polskiej — w stosunku do

osób zamieszka∏ych za granicà.

3. OÊwiadczenie o wyborze obywatelstwa obcego,
o którym mowa w art. 6 ust. 1, i o wyra˝eniu zgody na
nabycie obywatelstwa polskiego, o którym mowa
w art. 8 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 oraz w art. 12 ust. 3 i 4, a tak-
˝e o wyra˝eniu zgody na utrat´ przez dzieci obywatel-
stwa polskiego, o którym mowa w art. 13 ust. 3, przyj-
muje:
1) w∏aÊciwy miejscowo starosta — od osób zamiesz-

ka∏ych w Polsce,
2) konsul Rzeczypospolitej Polskiej — od osób za-

mieszka∏ych za granicà.

4. Posiadanie i utrat´ obywatelstwa polskiego
stwierdza wojewoda. Odmowa stwierdzenia posiada-
nia obywatelstwa polskiego lub jego utraty nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej.

5. W sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 2
i w art. 13 ust. 4, przekazanych do rozstrzygni´cia sàdo-
wi, orzeka sàd polski. Rzeczowo w∏aÊciwym jest sàd re-

jonowy, dzia∏ajàcy jako w∏adza opiekuƒcza. Miejscowà
w∏aÊciwoÊç sàdu okreÊla si´ wed∏ug miejsca zamiesz-
kania dziecka w Polsce, a je˝eli nie ma ono miejsca za-
mieszkania w Polsce — wed∏ug miejsca jego pobytu
w Polsce. W razie braku tych podstaw w∏aÊciwym jest
Sàd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Art. 18. 1. O w∏aÊciwoÊci miejscowej wojewody —
w sprawach okreÊlonych w art. 17 ust. 4 — stanowià
kolejno: miejsce zamieszkania osoby, której post´po-
wanie ma dotyczyç, miejsce jej pobytu, miejsce jej
ostatniego zamieszkania lub pobytu. W razie braku
tych podstaw, w∏aÊciwy jest wojewoda warszawski.

2. O w∏aÊciwoÊci miejscowej starosty w sprawach
okreÊlonych w art. 16 ust. 2 oraz w art. 17 w ust. 2 pkt 1
i w ust. 3 pkt 1 stanowià kolejno: miejsce zamieszkania
osoby, której post´powanie ma dotyczyç, miejsce jej
pobytu, miejsce jej ostatniego zamieszkania lub poby-
tu. W razie braku tych podstaw w∏aÊciwy jest Prezydent
m. st. Warszawy jako organ wykonawczy gminy War-
szawa-Centrum12.

Art. 18a. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb post´-
powania w sprawach o nadanie lub wyra˝enie zgody
na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego oraz wzory
zaÊwiadczeƒ i wniosków.

Art. 18b. OkreÊlone w ustawie zadania i kompeten-
cje starosty sà zadaniami z zakresu administracji rzàdo-
wej.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 19. Osoby, które naby∏y obywatelstwo polskie
na podstawie art. 2a i 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia
1920 r. o obywatelstwie Paƒstwa Polskiego (Dz. U. Nr 7,
poz. 44 z póêniejszymi zmianami), nie sà obywatelami
polskimi, je˝eli posiadajà obywatelstwo paƒstwa obce-
go i zamieszkujà za granicà.

Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r.
o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25).

Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie szeÊciu
miesi´cy od dnia og∏oszenia.13
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10 Przez art. 19 pkt 4 ustawy powo∏anej w przypisie 2.
11 W brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 5 ustawy powo-

∏anej w przypisie 2.
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12 Stosownie do art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 marca 1999 r.

o zmianie ustawy o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy
(Dz. U. Nr 92, poz. 1044), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17
listopada 1999 r., Prezydent m. st. Warszawy nie jest orga-
nem wykonawczym gminy Warszawa-Centrum.

13 Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 21 lutego 1962 r.


