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pośrednio lub za pośrednic-
twem polskiego konsulatu)  
z wnioskiem o potwierdze-
nie posiadania przez dziec-
ko obywatelstwa polskiego.  
Po przeprowadzeniu postę-
powania wyjaśniającego wo-
jewoda może wydać decyzję 
potwierdzającą posiadanie 
obywatelstwa polskiego.

Ten dokument może być 
przydatny do wnioskowania 
o polski paszport dla dziecka. 
Do uzyskania polskiego pasz-
portu potrzebna jest zgoda 
obojga rodziców i ich fizyczna 
obecność przy składaniu wnio-
sku o paszport dla dziecka.

Warto też wiedzieć, że w przy-
padku, gdy rodzice nie zgadza-
ją się w sprawie wyboru oby-
watelstwa dla dziecka, każde 
z nich może zwrócić się o roz-
strzygnięcie tej sprawy do sądu.

Dzieci adoptowane

Dzieci adoptowane przez ro-
dziców, z których co najmniej 
jedno jest polskim obywate-
lem, nabywają polskie obywa-

telstwo z mocy prawa, jeśli były 
adoptowane (adopcja pełna  
przed ukończeniem 16 roku ży-
cia).  Jako datę nabycia obywa-
telstwa polskiego przyjmuje się 
dzień urodzenia dziecka (nie 
dzień adopcji).

Gdy zmienia się 
obywatelstwo rodziców

Jeśli zmienia się osoba albo 
obywatelstwo jednego lub oboj-
ga rodziców dziecka,  zmiany te 
uwzględnia się przy określaniu 
obywatelstwa dziecka do czasu 
pierwszych urodzin dziecka.  
Zmiana osoby albo obywatel-
stwa jednego lob obojga rodzi-
ców po tym terminie nie po-
woduje zmiany obywatelstwa 
dziecka.

Jeśli zmiana osoby ojca nastą-
piła w rezultacie postępowania 
sądowego (sprawy o ustalenie 
albo zaprzeczenie ojcostwa), 
zmiana obywatelstwa ojca 
wpływa na obywatelstwo dziec-
ka do czasu, gdy ukończy ono 
18 lat. Od 16 urodzin dziecko 
musi wyrazić zgodę na zmianę 
swojego obywatelstwa.

Uznanie dziecka za 
obywatela polskiego 

Za obywatela polskiego uzna-
je się dziecko do 18 roku ży-
cia, gdy jedno z jego rodziców 
jest polskim obywatelem, je-
śli dziecko przebywa w Pol-
sce na podstawie zezwolenia 
na osiedlenie się, zezwolenia 
na pobyt rezydenta długoter-
minowego Unii Europejskiej 
albo prawa stałego pobytu, 
a drugi rodzic, który nie po-
siada obywatelstwa polskiego, 
wyraził na to zgodę (chyba, 
że drugi rodzic nie posiada 
praw rodzicielskich do dziecka 
– wtedy jego zgoda nie jest po-
trzebna).

Za obywatela polskiego uznaje 
się również dziecko do 18 roku 
życia, gdy co najmniej jedne-
mu z jego rodziców przywróco-
no polskie obywatelstwo, jeśli 
dziecko przebywa w Polsce na 
podstawie jednej z form stałe-

Podstawa prawna:
Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161).

go pobytu,  a drugi z rodziców, 
który nie posiada polskiego 
obywatelstwa, wyraził na to 
zgodę (chyba, że nie posiada 
praw rodzicielskich). 

Zgoda drugiego z rodziców 
musi być złożona przed wła-
ściwym wojewodą  (albo przed 
konsulem) podobnie, jak 
oświadczenie-zgoda samego 
dziecka, która jest wymagana, 
gdy ukończy ono  16 lat.

Ważne!

Osoba niepełnoletnia (poniżej 
18 lat) nie może samodzielnie 
złożyć wniosku o potwierdze-
nie posiadania obywatelstwa 
polskiego, nadanie obywatel-
stwa polskiego czy uznanie za 
obywatela polskiego. Wnio-
sek w jej sprawie składa jego 
przedstawiciel prawny (zwykle 
rodzice).

Obywatelstwo polskie
dla małżonków i dzieci 

obywateli polskich
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Ślub z obywatelem lub obywa- 
telką Polski nie daje cudzo-
ziemcowi automatycznie pra-
wa do polskiego obywatelstwa 
(ani polskiego paszportu). 
Małżonek-cudzoziemiec może 
wnioskować o uznanie za oby- 
watela polskiego dopiero 
wtedy, gdy spełnia określone 
warunki: pozostaje w związku 
małżeńskim z obywatelem pol-
skim co najmniej od trzech lat 
oraz zamieszkuje w Polsce na 
podstawie określonego rodza-
ju zezwolenia co najmniej dwa 
lata.

Natomiast  dzieci, których jed- 
no z rodziców jest polskim 
obywatelem, automatycznie 
nabywają polskie obywatel-
stwo. Miejsce urodzenia dziec-
ka nie ma znaczenia. 

Zapraszamy też do lektury  
ogólnej ulotki Obywatel- 
stwo  polskie. Informacje 
dla cudzoziemców.
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Obywatelstwo 
polskie dla 
współmałżonków 
polskich obywateli

Cudzoziemiec, który zawarł 
związek małżeński z obywate- 
lem polskim może złożyć wnio- 
sek o uznanie za obywatela  
polskiego, gdy łącznie spełnia 
dwa warunki:

 ●  pozostaje w związku 
małżeńskim z polskim 
obywatelem od co najmniej 
trzech lat, oraz

 ● od co najmniej dwóch lat 
przebywa nieprzerwanie 
w Polsce na podstawie 
zezwolenia na osiedlenie 
się zezwolenia na 
pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii 
Europejskiej albo prawa 
stałego pobytu.

Warto zwrócić uwagę, że z re-
guły spełnienie powyższych 
kryteriów jest możliwe dopiero 
po około pięciu latach pobytu 
w Polsce (od cudzoziemca, któ-
ry wnioskuje o prawo stałego 

pobytu wymagany jest obecnie 
wcześniejszy  3 letni pobyt na 
podstawie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony. 
Przepisy w tej sprawie mogą 
ulec zmianie w 2013 roku). 
W tym czasie, co do zasady, 
małżeństwo powinno mieszkać 
w Polsce (patrz ramka).

Jeśli małżonkowie przebywa-
ją po ślubie za granicą, cudzo-
ziemiec nie może wnioskować 
o uznanie go za obywatela pol-
skiego, nawet po wielu latach 
małżeństwa. 

Jedyna możliwość uzyskania 
polskiego obywatelstwa przez 
małżonka-cudzoziemca w ta-
kiej sytuacji to złożenie wnio-
sku o nadanie obywatel-
stwa do Prezydenta Polski.  
Prezydent może nadać oby-
watelstwo osobie, która jest 
w stanie wykazać swoje więzi 
z Polską. Prezydent nie  musi 
uzasadniać postanowienia 
o nadaniu lub odmowie nada- 
nia obywatelstwa polskiego,  
a cudzoziemiec nie może 
złożyć od niego odwołania. 
Czas oczekiwania na roz- 

strzygnięcie Prezydenta RP to 
około 2-3 lata.

Warto wiedzieć, że cudzozie-
-miec-małżonek może złożyć 
wniosek o uznanie za oby-
watela polskiego, powołując 
się na inne przesłanki uzna-
nia za obywatela polskiego, 
niż zawarcie związku mał-
żeńskiego z obywatelem pol- 
skim, wskazane w ustawie 
o obywatelstwie polskim.

Informacje na temat procedury 
uznania za obywatela polskiego 
podajemy w ulotce Obywatel-
stwo polskie. Informacja dla 

cudzoziemców.

Obywatelstwo 
polskie dla dziecka

Obywatelstwo z mocy 
prawa

Dziecko nabywa obywatelstwo 
polskie przez urodzenie,  jeżeli 
co najmniej jedno z jego rodzi-
ców jest obywatelem polskim.

Rodzice dziecka mogą 
wystąpić do wojewody (bez-

Informacja przygotowana przez Fundację Polskie Forum 
Migracyjne w ramach projektu „Centrum Informacyjne 

dla Cudzoziemców 2”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz  

z budżetu Państwa.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl

Wojewoda Mazowiecki
www.mazowieckie.pl 

Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org

Za treść publikacji odpowiada Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Poglądy 
w niej wyrażone nie odzwierciedlają w  żadnym razie oficjalnego stanowiska 

Unii Europejskiej.

Projekt i wykonanie: Studio Arian | www.studioarian.eu

Nieprzerwany 
pobyt

Pobyt na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej uważa się 
za nieprzerwany, gdy żadna 
z przerw w nim nie była dłuższa 
niż 6 miesięcy i nie przekroczy-
ła łącznie 10 miesięcy w okre-
sie wymaganego pobytu, chyba 
że przerwa była spowodowana:

•   wykonywaniem obowiązków 
zawodowych lub świadcze-
niem pracy za granicą, na 
podstawie umowy z praco-
dawcą, którego siedziba znaj-
duje się na terytorium Polski;

•    towarzyszeniem małżonkowi 
wykonującemu takie obo-
wiązki zawodowe;

•     leczeniem cudzoziemca.

Cudzoziemcom, którzy przeby- 
wają w Polsce w związku 
z uzyskaniem ochrony: statu-
su uchodźcy, ochrony uzupeł-
-niającej lub pobytu tolerowa- 
nego do czasu nieprzerwanego  
pobytu w Polsce zalicza się 
czas oczekiwania na decyzję w 
sprawie przyznania ochrony, 
nawet gdy cudzoziemiec prze-
bywał w tym czasie w aresz- 
cie lub ośrodku strzeżonym.


