
KARTA POLAKA 

Karta Polaka to dokument potwierdzającym przynależność do 

Narodu Polskiego. Ten, kto ma kartę, ma prawa i obowiązki 

zgodne z ustawą.  

Karta Polaka może być przyznana osobie, która udowodni 

przynależność do narodu polskiego i spełnia następujące 

warunki: 
• zna język polski na komunikatywnym poziomie, uważa ten 

język za ojczysty; ma wiedzę o kulturze i polskich tradycjach  

• w ambasadzie złoży potrzebne dokumenty; 

• jeżeli masz co najmniej jednego z rodziców lub dziadków 

albo dwoje pradziadków narodowości polskiej, albo 

przedstawisz zaświadczenie o aktywnej działalności na rzecz 

rozwoju kultury i języka polskiego za ostatnie trzy lata. 

Karta Polaka może być wydana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo 

zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Osoba, która ma Kartę Polaka: 
• może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania 

granicy Rzeczypospolitej Polskiej; 

• może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania 

zezwolenia na pracę; 

• może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy; 

• może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty; 

• może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak 

obywatele polscy; 

• może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce; 

• może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu 

samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą. 

 

Jeżeli masz Kartę Polaka to  nie oznacza że jesteś obywatelem Polski. Kiedy skończy się termin ważności 

twojej wizy – musisz ją zrobić na nowo. 

 

Nie treba płacić za Kartę Polaka. 

Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. 

Jeżeli otrymujesz obywatelstwo polskie, Karta Polaka staje się nieważna. 

Karta Polaka może być przyznana obywatelom następujących państw: 

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, 

Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina oraz Uzbekistan. 

W zależności od tego, gdzie mieszkasz, w tym konsulacie możesz złożyć dokumenty do otrzymania 

Karty Polaka. 


