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realizujàc postanowienia Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej w zakresie udzielania pomocy Pola-

kom zamieszka∏ym za granicà w zachowaniu ich
zwiàzków z narodowym dziedzictwem kulturalnym,

1280

USTAWA

z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r.

o Karcie Polaka1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´

z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, ustaw´ z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych oraz ustaw´ z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. — Pra-
wo o szkolnictwie wy˝szym.



wype∏niajàc moralny obowiàzek wobec Polaków
na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych losów na-
szej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie,

spe∏niajàc oczekiwania tych, którzy polskimi oby-
watelami nigdy wczeÊniej nie byli, lecz ze wzgl´du na
swoje poczucie to˝samoÊci narodowej pragnà uzyskaç
potwierdzenie przynale˝noÊci do Narodu Polskiego,

w celu wzmocnienia wi´zi ∏àczàcych Polaków na
Wschodzie z Macierzà oraz wspierajàc ich starania
o zachowanie j´zyka polskiego oraz kultywowanie tra-
dycji narodowej,

postanawia si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla uprawnienia osoby, której
przyznano Kart´ Polaka, zwanej dalej „posiadaczem
Karty Polaka”, zasady przyznawania, utraty wa˝noÊci
i uniewa˝niania Karty Polaka oraz w∏aÊciwoÊç i tryb
post´powania organów w tych sprawach.

Art. 2. 1. Karta Polaka mo˝e byç przyznana osobie,
która deklaruje przynale˝noÊç do Narodu Polskiego
i spe∏ni ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) wyka˝e swój zwiàzek z polskoÊcià przez przynaj-
mniej podstawowà znajomoÊç j´zyka polskiego,
który uwa˝a za j´zyk ojczysty, oraz znajomoÊç
i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;

2) w obecnoÊci konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanego dalej „konsulem”, lub upowa˝nionego
pracownika organizacji, o której mowa w art. 15
ust. 1, z∏o˝y pisemnà deklaracj´ przynale˝noÊci do
Narodu Polskiego;

3) wyka˝e, ˝e co najmniej jedno z jej rodziców lub
dziadków albo dwoje pradziadków by∏o narodo-
woÊci polskiej lub posiada∏o obywatelstwo pol-
skie, albo przedstawi zaÊwiadczenie organizacji
polskiej lub polonijnej dzia∏ajàcej na terenie jed-
nego z paƒstw, o których mowa w ust. 2, potwier-
dzajàce aktywne zaanga˝owanie w dzia∏alnoÊç na
rzecz j´zyka i kultury polskiej lub polskiej mniej-
szoÊci narodowej przez okres co najmniej ostat-
nich trzech lat.

2. Karta Polaka mo˝e byç przyznana wy∏àcznie
osobie posiadajàcej w dniu z∏o˝enia wniosku o wyda-
nie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Re-
publiki Azerbejd˝aƒskiej, Republiki Bia∏oruÊ, Republiki
Estoƒskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki
Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki ¸otewskiej,
Republiki Mo∏dowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Ta-
d˝ykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy albo Republiki
Uzbekistanu.

3. Karta Polaka mo˝e byç tak˝e przyznana osobie
b´dàcej obywatelem jednego z paƒstw, o których
mowa w ust. 2, której polskie pochodzenie zosta∏o
prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U.
z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z 2005 r. Nr 94, poz. 788,
z 2006 r.  Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 120,
poz. 818).

4. Karta Polaka mo˝e byç przyznana wy∏àcznie
osobie nieposiadajàcej obywatelstwa polskiego albo
zezwolenia na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Art. 3. 1. Karta Polaka jest dokumentem potwier-
dzajàcym przynale˝noÊç do Narodu Polskiego.

2. Karta Polaka poÊwiadcza uprawnienia wynikajà-
ce z niniejszej ustawy.

Art. 4. 1. Do post´powaƒ w sprawach uregulowa-
nych w ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.2)), je˝eli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.

2. Do post´powaƒ w sprawach nale˝àcych do w∏a-
ÊciwoÊci konsulów stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 oraz
z 2004 r. Nr 173, poz. 1808).

Rozdzia∏ 2

Uprawnienia posiadacza Karty Polaka 

Art. 5. 1. Posiadacz Karty Polaka mo˝e ubiegaç si´
o zwolnienie z op∏aty za wydanie wizy pobytowej d∏u-
goterminowej uprawniajàcej do wielokrotnego wjaz-
du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub refun-
dacj´ tej op∏aty.

2. Refundacja, o której mowa w ust. 1, jest finanso-
wana z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem
jest minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych.

3. Refundacja, o której mowa w ust. 1, jest dokony-
wana za poÊrednictwem w∏aÊciwego konsula.

Art. 6. 1. Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

1) zwolnienia z obowiàzku posiadania zezwolenia na
prac´ na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.



tucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001,
z póên. zm.3));

2) podejmowania i wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na takich samych zasadach jak obywatele
polscy na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095);

3) podejmowania i odbywania studiów, studiów
doktoranckich oraz innych form kszta∏cenia, a tak-
˝e uczestniczenia w badaniach naukowych i pra-
cach rozwojowych na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkol-
nictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póên.
zm.4));

4) korzystania z form kszta∏cenia na zasadach okreÊ-
lonych w ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.5));

5) korzystania ze Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w sta-
nach nag∏ych, w zakresie okreÊlonym w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicz-
nych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên. zm.6)), chy-
ba ˝e umowa mi´dzynarodowa, której Rzeczpo-
spolita Polska jest stronà, przewiduje zasady bar-
dziej korzystne;

6) ulgi 37 % przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na
podstawie biletów jednorazowych, na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodka-

mi publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z póên. zm.7));

7) bezp∏atnego wst´pu do muzeów paƒstwowych.

2. Posiadacz Karty Polaka lub osoba, której stwier-
dzono pochodzenie polskie zgodnie z ustawà o repa-
triacji, korzysta z pierwszeƒstwa przy ubieganiu si´
o pomoc finansowà udzielanà osobom fizycznym ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa lub bud˝etów samorzàdów
terytorialnych przeznaczonych na wspieranie Polaków
za granicà.

3. Posiadacz Karty Polaka podejmujàcy kszta∏ce-
nie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zachowuje prawo
do ubiegania si´ o stypendia i innà pomoc przewidzia-
nà dla cudzoziemców w odr´bnych przepisach.

4. Przepis ust. 1 pkt 5 nie ma zastosowania do
osób uprawnionych do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
na podstawie przepisów o koordynacji systemów za-
bezpieczenia spo∏ecznego.

Art. 7. 1. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza na-
bycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia pol-
skiego pochodzenia w rozumieniu odr´bnych przepi-
sów.

2. Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniajà-
cym do przekraczania granicy ani do osiedlenia si´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 8. Koszty Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, sà finansowane z bu-
d˝etu paƒstwa, z cz´Êci, której dysponentem jest mini-
ster w∏aÊciwy do spraw zdrowia, na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych.

Rozdzia∏ 3

Rada do Spraw Polaków na Wschodzie

Art. 9. 1. Tworzy si´ Rad´ do Spraw Polaków na
Wschodzie.

2. Rada do Spraw Polaków na Wschodzie, zwana
dalej „Radà”, jest organem administracji publicznej
rozpatrujàcym odwo∏ania od decyzji, o których mowa
w art. 19 i 20.

3. Radzie przys∏ugujà uprawnienia organu wy˝sze-
go stopnia w rozumieniu Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego.
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074,
Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89,
poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120, poz. 818 i Nr 176,
poz. 1243. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1238 i 1240. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217,
Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824
oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115,
poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171,
poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243. 

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149,
poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756
i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558. 



4. Rada jest tak˝e organem w∏aÊciwym w spra-
wach wznowienia post´powania, uchylenia, zmiany
lub stwierdzenia niewa˝noÊci wydanych przez siebie
decyzji lub postanowieƒ.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) wewn´trznà organizacj´ i tryb pracy Rady, w tym
tryb podejmowania decyzji,

2) tryb wyboru, uprawnienia i obowiàzki przewodni-
czàcego Rady,

3) wysokoÊç wynagrodzenia przys∏ugujàcego cz∏on-
kom Rady za udzia∏ w pracach Rady oraz sposób
pokrywania pozosta∏ych wydatków zwiàzanych
z pracami Rady,

4) zasady prowadzenia centralnego rejestru, o któ-
rym mowa w art. 23 ust. 4

— uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ Rady oraz koniecz-
noÊç ich sprawnego i terminowego wykonywania.

6. Obs∏ug´ administracyjnà i kancelaryjnà Rady
zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

7. Dzia∏alnoÊç Rady jest finansowana z bud˝etu
paƒstwa, z rozdzia∏u dotyczàcego Rady do Spraw Po-
laków na Wschodzie, z cz´Êci dotyczàcej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

8. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki organizacyjne wykonywania ob-
s∏ugi Rady, uwzgl´dniajàc charakter jej zadaƒ.

Art. 10. 1. W sk∏ad Rady wchodzi 6 cz∏onków po-
wo∏ywanych przez Prezesa Rady Ministrów na pi´cio-
letnià kadencj´ spoÊród osób wyró˝niajàcych si´ wie-
dzà i doÊwiadczeniem z zakresu spraw dotyczàcych
Polonii i Polaków za granicà. Co najmniej po∏owa
cz∏onków Rady powinna posiadaç wy˝sze wykszta∏ce-
nie prawnicze.

2. Cz∏onkiem Rady mo˝e byç osoba posiadajàca
obywatelstwo polskie i korzystajàca z pe∏ni praw 
publicznych oraz niekarana za przest´pstwo pope∏nio-
ne umyÊlnie, Êcigane z oskar˝enia publicznego.

Art. 11. 1. Prezes Rady Ministrów mo˝e odwo∏aç
cz∏onka Rady przed up∏ywem kadencji.

2. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady
w przypadku prawomocnego skazania za przest´p-
stwo pope∏nione umyÊlnie, Êcigane z oskar˝enia 
publicznego.

3. W przypadku odwo∏ania cz∏onka Rady lub jego
Êmierci Prezes Rady Ministrów uzupe∏nia sk∏ad Rady,
powo∏ujàc, na miejsce opró˝nione, nowego cz∏onka
Rady na okres do koƒca kadencji.

Rozdzia∏ 4

Przyznawanie i uniewa˝nianie Karty Polaka

Art. 12. 1. Przyznanie Karty Polaka nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wnio-
sek osoby ubiegajàcej si´ o jej wydanie, zwanej dalej
„wnioskodawcà”, lub jej przedstawiciela ustawowe-
go.

2. Organem w∏aÊciwym w sprawie przyznania Kar-
ty Polaka jest konsul w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania wnioskodawcy.

3. CzynnoÊci wykonywane przez konsula w zwiàz-
ku ze z∏o˝eniem przez wnioskodawc´ wniosku i wyda-
niem decyzji o przyznaniu Karty Polaka sà wolne od
op∏at konsularnych.

Art. 13. 1. Wniosek o wydanie Karty Polaka zawie-
ra nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) p∏eç;

4) adres zamieszkania za granicà;

5) obywatelstwo;

6) narodowoÊç;

7) obywatelstwo i narodowoÊç rodziców, dziadków
lub pradziadków, je˝eli ich dane zosta∏y wskazane
przez osob´ ubiegajàcà si´ o przyznanie Karty Po-
laka.

2. Wnioskodawca ma obowiàzek przedstawiç do-
kumenty i inne dowody potwierdzajàce spe∏nianie wa-
runków, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2.

3. Dokumentami i dowodami, o których mowa
w ust. 2, mogà byç w szczególnoÊci:

1) polskie dokumenty to˝samoÊci;

2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki
chrztu, Êwiadectwa szkolne lub inne dokumenty
potwierdzajàce zwiàzek z polskoÊcià;

3) dokumenty potwierdzajàce odbycie s∏u˝by woj-
skowej w polskich formacjach wojskowych;

4) dokumenty potwierdzajàce fakt deportacji lub
uwi´zienia, zawierajàce wpis informujàcy o pol-
skim pochodzeniu;

5) dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, za-
wierajàce wpis informujàcy o polskim pochodze-
niu;

6) zagraniczne dowody to˝samoÊci zawierajàce infor-
macje na temat narodowoÊci polskiej ich posiada-
cza;
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7) zaÊwiadczenie organizacji polskiej lub polonijnej
dzia∏ajàcej na terenie jednego z paƒstw, o których
mowa w art. 2 ust. 2, potwierdzajàce aktywne za-
anga˝owanie w dzia∏alnoÊç na rzecz j´zyka i kultu-
ry polskiej lub polskiej mniejszoÊci narodowej;

8) prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia pol-
skiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami
ustawy o repatriacji.

4. Prezes Rady Ministrów og∏asza, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski” wykaz organizacji pol-
skich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania
zaÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 3 pkt 7.

5. W przypadku osób, o których mowa w art. 2
ust. 3, w∏aÊciwy organ wydaje decyzj´ o przyznaniu
Karty Polaka na podstawie decyzji, o której mowa
w ust. 3 pkt 8.

6. W odniesieniu do wnioskodawcy szczególnie za-
s∏u˝onego dla Rzeczypospolitej Polskiej konsul mo˝e
wydaç decyzj´ o przyznaniu Karty Polaka bez koniecz-
noÊci przedstawiania przez wnioskodawc´ dokumen-
tów, o których mowa w ust. 3.

7. Oceny znajomoÊci j´zyka polskiego dokonuje,
z zastrze˝eniem art. 15 ust. 2, konsul podczas rozmo-
wy z wnioskodawcà.

Art. 14. Do wniosku o przyznanie Karty Polaka
wnioskodawca do∏àcza kopi´ wa˝nego dokumentu
potwierdzajàcego to˝samoÊç.

Art. 15. 1. Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz organizacji pozarzà-
dowych posiadajàcych osobowoÊç prawnà i prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie pomocy osobom naro-
dowoÊci polskiej zamieszka∏ym na terenie paƒstw,
o których mowa w art. 2 ust. 2, uprawnionych do
przyjmowania i przekazywania w∏aÊciwemu konsulo-
wi wniosków o przyznanie Karty Polaka.

2. W przypadku sk∏adania wniosku za poÊrednic-
twem organizacji, o której mowa w ust. 1, oceny zna-
jomoÊci j´zyka polskiego dokonuje upowa˝niony pra-
cownik organizacji podczas rozmowy z wnioskodaw-
cà.

3. Organizacja, o której mowa w ust. 1, przekazuje
niezw∏ocznie w∏aÊciwemu konsulowi otrzymany wnio-
sek wraz z ocenà znajomoÊci j´zyka polskiego wnio-
skodawcy.

Art. 16. 1. Ma∏oletniemu przyznaje si´ Kart´ Pola-
ka na wniosek rodziców, gdy:

1) oboje rodzice posiadajà Kart´ Polaka;

2) jeden z rodziców posiada Kart´ Polaka — za zgodà
drugiego z rodziców wyra˝onà w oÊwiadczeniu
z∏o˝onym przed konsulem, chyba ˝e drugiemu
z rodziców nie przys∏uguje w∏adza rodzicielska.

2. Przyznanie Karty Polaka ma∏oletniemu, który
ukoƒczy∏ 16 lat, mo˝e nastàpiç jedynie za jego zgodà.

Art. 17. 1. Karta Polaka jest wa˝na przez okres 
10 lat od dnia jej przyznania, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Je˝eli najpóêniej na 3 miesiàce przed terminem
utraty wa˝noÊci Karty Polaka jej posiadacz z∏o˝y wnio-
sek o przed∏u˝enie wa˝noÊci, wa˝noÊç Karty Polaka
jest przed∏u˝ana na okres kolejnych 10 lat.

3. Karta Polaka przyznana ma∏oletniemu traci wa˝-
noÊç po up∏ywie roku od dnia uzyskania przez niego
pe∏noletnoÊci.

4. Je˝eli po uzyskaniu pe∏noletnoÊci, najpóêniej na
3 miesiàce przed terminem, o którym mowa w ust. 3,
posiadacz z∏o˝y wniosek o przed∏u˝enie wa˝noÊci,
wa˝noÊç Karty Polaka jest przed∏u˝ana na okres 10 lat.

5. Karta Polaka traci wa˝noÊç z chwilà nabycia
obywatelstwa polskiego albo uzyskania zezwolenia na
osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 18. 1. Kart´ Polaka osobie, której jà przyznano,
wydaje konsul.

2. Kart´ Polaka wr´cza konsul lub inna upowa˝nio-
na przez niego osoba; je˝eli jest to mo˝liwe, wr´czenie
Karty Polaka nast´puje w sposób uroczysty.

3. Korzystanie z uprawnieƒ, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 3—5, wymaga okazywania Karty Po-
laka oraz wa˝nego dokumentu potwierdzajàcego to˝-
samoÊç jej posiadacza.

4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty
Polaka konsul, na wniosek posiadacza, wydaje dupli-
kat Karty Polaka.

Art. 19. Konsul wydaje decyzj´ o odmowie przy-
znania Karty Polaka w przypadku, gdy:

1) wnioskodawca nie spe∏nia warunków okreÊlonych
w art. 2, z zastrze˝eniem art. 13 ust. 6;

2) w post´powaniu o przyznanie Karty Polaka wnio-
skodawca z∏o˝y∏ wniosek lub do∏àczy∏ do niego do-
kumenty zawierajàce nieprawdziwe dane osobo-
we lub fa∏szywe informacje, jak równie˝ gdy zezna∏
nieprawd´ lub zatai∏ prawd´ albo, w celu u˝ycia ja-
ko autentycznego, podrobi∏ lub przerobi∏ doku-
ment albo takiego dokumentu jako autentycznego
u˝y∏;

3) wnioskodawca repatriowa∏ si´ z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych
zawartych w latach 1944—1957 przez Rzeczpospo-
lità Polskà albo przez Polskà Rzeczpospolità Ludo-
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wà z Bia∏oruskà Socjalistycznà Republikà Radziec-
kà, Ukraiƒskà Socjalistycznà Republikà Radzieckà,
Litewskà Socjalistycznà Republikà Radzieckà
i Zwiàzkiem Socjalistycznych Republik Radziec-
kich, do jednego z paƒstw b´dàcych stronà tych
umów;

4) wnioskodawca naby∏ obywatelstwo polskie albo
uzyska∏ zezwolenie na osiedlenie si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

5) przemawiajà za tym wzgl´dy obronnoÊci, bezpie-
czeƒstwa albo ochrony porzàdku publicznego Rze-
czypospolitej Polskiej;

6) wnioskodawca dzia∏a lub dzia∏a∏ na szkod´ podsta-
wowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 20. 1. Konsul, w drodze decyzji administracyj-
nej, z urz´du uniewa˝nia Kart´ Polaka w przypadku:

1) gdy po otrzymaniu Karty Polaka jej posiadacz za-
chowuje si´ w sposób uw∏aczajàcy Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub Polakom;

2) gdy zachodzi jedna z przes∏anek okreÊlonych
w art. 19 pkt 2 i 4—6;

3) zrzeczenia si´ Karty Polaka.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posia-
dacz Karty Polaka niezw∏ocznie zwraca Kart´ Polaka
konsulowi, który jà wyda∏.

Art. 21. 1. Organem odwo∏awczym od decyzji,
o których mowa w art. 19 i 20, jest Rada.

2. Odwo∏anie wnosi si´ za poÊrednictwem konsula
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia decyzji.

Art. 22. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka,

2) wzór Karty Polaka

— uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci dane, które muszà
byç zawarte we wniosku o wydanie Karty Polaka,
oraz dane i informacje, jakie powinny byç zawarte
w Karcie Polaka.

Rozdzia∏ 5

Rejestry i ewidencje

Art. 23. 1. Konsul prowadzi, w zakresie swojej w∏a-
ÊciwoÊci, rejestr z∏o˝onych wniosków o przyznanie
Karty Polaka, decyzji wydanych w tych sprawach oraz
przyznanych i uniewa˝nionych Kart Polaka.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera infor-
macj´ o wydanych decyzjach oraz nast´pujàce dane
osób, którym przyznano albo odmówiono przyznania
Karty Polaka, albo których Kart´ Polaka uniewa˝niono:

1) imi´ i nazwisko;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) p∏eç;

4) adres zamieszkania za granicà;

5) obywatelstwo;

6) narodowoÊç;

7) obywatelstwo i narodowoÊç rodziców, dziadków
lub pradziadków, je˝eli ich dane zosta∏y wskazane
przez osob´ ubiegajàcà si´ o przyznanie Karty Po-
laka.

3. Konsul przekazuje Radzie dane, o których mowa
w ust. 2.

4. Rada prowadzi centralny rejestr przyznanych
oraz uniewa˝nionych Kart Polaka. Centralny rejestr za-
wiera dane, o których mowa w ust. 2.

Art. 24. 1. Dane, o których mowa w art. 23 ust. 2,
sà udost´pniane za poÊrednictwem urzàdzeƒ tele-
informatycznych, bez koniecznoÊci sk∏adania pisem-
nych wniosków, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych, Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa 
Wewn´trznego, Szefowi Agencji Wywiadu, konsulom
oraz organom Policji i Stra˝y Granicznej, w zakresie
niezb´dnym do wykonywania zadaƒ ustawowych tych
organów.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa
w art. 23 ust. 1 i centralnego rejestru, o którym mowa
w art. 23 ust. 4, sposób przetwarzania danych w nich
zawartych, a tak˝e szczegó∏owe zasady przekazywania
przez konsula danych do centralnego rejestru, bioràc
pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia wszystkim
uprawnionym szybkiego do nich dost´pu.

3. Ustala si´ dziesi´cioletni okres przechowywania
danych w rejestrach.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
i przepisy koƒcowe

Art. 25. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funk-
cjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 oraz z 2004 r. Nr 173,
poz. 1808) po art. 25 dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. Konsul:

1) prowadzi post´powanie w sprawie przy-
znania Karty Polaka,

2) wydaje decyzje o przyznaniu, odmowie
przyznania oraz uniewa˝nieniu Karty Po-
laka,

3) wydaje Kart´ Polaka,
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4) przed∏u˝a wa˝noÊç Karty Polaka w przy-
padkach okreÊlonych w ustawie z dnia
7 wrzeÊnia 2007 r. — o Karcie Polaka
(Dz. U. Nr 180, poz. 1280).”.

Art. 26. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.8)) w art. 94a w ust. 2 po pkt 3 dodaje si´
pkt 3a w brzmieniu:

„3a) osoby posiadajàce wa˝nà Kart´ Polaka;”.

Art. 27. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 175, poz. 1440, z póên. zm.9)) w art. 4 w ust. 4 po
pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´
pkt 4 w brzmieniu:

„4) posiadacze wa˝nej Karty Polaka.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.10)) w art. 87 w ust. 1 po
pkt 2b dodaje si´ pkt 2c w brzmieniu:

„2c) posiadajàcy wa˝nà Kart´ Polaka;”.

Art. 29. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095) w art. 13 w ust. 2 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:

„2a) posiadajà wa˝nà Kart´ Polaka;”.

Art. 30. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên.
zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 12 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180,
poz. 1280).”;

2) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób i tryb finansowania z bud˝etu paƒ-
stwa Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, o których
mowa w ust. 1 i 2 oraz art. 12 pkt 1—5 i 9,
uwzgl´dniajàc zasady i sposób wydatkowania
Êrodków publicznych.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z póên. zm.12)) w art. 43 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w ust. 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) posiadacze wa˝nej Karty Polaka;”;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obywatele paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym i cz∏onkowie ich rodzin oraz osoby, któ-
re posiadajà wa˝nà Kart´ Polaka, posiadajàcy
Êrodki  finansowe niezb´dne na pokrycie
kosztów utrzymania podczas studiów, mogà
podejmowaç i odbywaç studia, studia dokto-
ranckie oraz inne formy kszta∏cenia, a tak˝e
uczestniczyç w badaniach naukowych i pra-
cach rozwojowych na zasadach obowiàzujà-
cych obywateli polskich, z tym ˝e osobom
tym nie przys∏uguje prawo do stypendium
socjalnego, stypendium specjalnego dla
osób niepe∏nosprawnych, stypendium miesz-
kaniowego, stypendium na wy˝ywienie i za-
pomóg, albo na zasadach okreÊlonych
w ust. 3 i 4.”.

Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818. 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149,
poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756
i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558. 

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149,
poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120,
poz. 818 i Nr 176, poz. 1243. 

11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170,
poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82,
poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166,
poz. 1172, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243. 

———————
12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1238 i 1240. 
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