THE POLE'S CARD - INFORMATION
THE POLE’S CARD may be granted by a consul of the Republic of Poland to a person who does not
have Polish citizenship or does not have a permanent residence permit in Poland or who has the status
of a stateless person and meets all of the following conditions:
1) demonstrates his / her connection with Polishness through at least basic knowledge of the
Polish language, which he / she considers his / her mother tongue, as well as knowledge and
cultivation of Polish traditions and customs;
2) in the presence of a consul of the Republic of Poland or an employee designated by him, he /
she submits a written declaration of belonging to the Polish Nation;
3) proves that he / she is of Polish nationality or had Polish citizenship, or that at least one of
his / her parents or grandparents or two great-grandparents were of Polish nationality, or
presents a certificate of a Polish or Polish community organization confirming active in
activities for the benefit of the Polish language and culture or the Polish national minority for at
least the last three years;
4) makes a declaration that he / she or his / her ascendants have not repatriated or have not
been repatriated from the territory of the Republic of Poland or the Polish People's Republic, on
the basis of repatriation agreements concluded in the years 1944-1957 by the Republic of
Poland or by the Polish People's Republic with the Belarusian Soviet Socialist Republic, the
Ukrainian Soviet Socialist Republic, the Lithuanian Soviet Socialist Republic and the Soviet Union,
from the countries that are party to these agreements.

THE POLE’S CARD IN AMERICAN CONDITIONS
In principle, is intended for four categories of people:
1) Descendants of the, so-called, old American Polonia, whose ancestors did not have Polish
citizenship, i.e. who came to the United States before the entry into force of the first Polish
Citizenship Act in 1920.
2) People and descendants of people who acquired foreign citizenship, including American
citizenship, before January 19, 1951 or served in a foreign army during that period without the
consent of the Polish authorities.
3) Persons and descendants of people who legally lost Polish citizenship after January 19,
1951, among others in the following situations:
a. Obtained the consent of the authorities of the Polish People's Republic / Poland in the
period January 19, 1951 - December 31, 1998 to change their citizenship. The change of
citizenship extended to minor children.
b. They were legally deprived of their Polish citizenship.

c. Women and their descendants who, between January 22, 1962 and December 31,
1998, acquired foreign citizenship as a result of marriage with a foreigner.
d. Relinquished Polish citizenship with the consent of the President of the Republic of
Poland after January 1, 1999. Renunciation of citizenship applies to minor children.
4) Citizens of other countries who are of Polish origin and live in the United States, in particular
citizens of Lithuania, Belarus and Ukraine.
Polish citizens who after January 19, 1951 acquired American or other citizenship in the process of
naturalization, in accordance with Polish law, did not generally lose their Polish citizenship. Polish
citizenship is acquired after the parents - it is regulated by the principle of the law of blood (ius
sanguinis). In addition, if one of the parents is a US citizen and the other is a Polish citizen, the child has
both US and Polish citizenship, in accordance with the laws of each of these countries.

CONFIRMATION OF OWNERSHIP OR LOSS OF POLISH CITIZENSHIP
THE POLE’S CARD OR POLISH PASSPORT
Persons who do not have documents confirming the possession or loss of Polish citizenship may
obtain official confirmation of Polish citizenship or its loss. An application in this matter can be
submitted to the consular office:
https://www.gov.pl/web/usa/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego
Persons who obtain official confirmation of Polish citizenship are not entitled to the Pole's Card but are
entitled to a Polish passport:
https://www.gov.pl/web/usa/paszporty
People who are not interested in maintaining Polish citizenship for various reasons (e.g. professional)
and would like to receive the Pole's Card should:
1) submit an application to the President of the Republic of Poland through the consular office
for consent to the renunciation of Polish citizenship:
https://www.gov.pl/web/usa/zrzeczenie-sie-obywatelstwa-polskiego
2) after obtaining the consent of the President of the Republic of Poland to renounce citizenship,
submit an application for the Pole’s Card:
https://www.gov.pl/web/usa/karta-polaka-zlozenie-wniosku
Persons who obtain official confirmation of the loss of Polish citizenship have the right to apply for a
Pole's Card:
https://www.gov.pl/web/usa/karta-polaka-zlozenie-wniosku

THE POLE'S CARD - RIGHTS
The Pole's Card is a document confirming belonging to the Polish Nation and grants a number of rights:
1) an exemption from consular fees upon receipt of a long-term residence visa entitling to
multiple crossings of the border of the Republic of Poland;
2) the right to work in the territory of the Republic of Poland without the need for a work
permit;
3) the right to conduct business activities in Poland on the same terms as Polish citizens;
4) the right to use the free Polish education system and undertaking higher education and
doctoral studies in Poland;
5) the right to use, in emergencies, free healthcare in Poland on the same terms as Polish
citizens;
6) the right to visit state museums in Poland for free;
7) the right to a 37% discount for journeys by public collective rail transport in passenger, fast,
and express trains,
8) the right to apply in the first place for funds from the Polish state budget or from the budget
of municipalities in Poland to support Poles abroad,
9) an exemption from consular fees for accepting an application and preparing documentation
on granting Polish citizenship.
10) the right to assistance from a Polish consul, within the scope of his/her competence and
with the application and respect for customs and international law, in a situation of threat to life
or safety.
11) an entitlement to cash benefits for holders of the Pole's Card who settle in the Republic of
Poland,
12) the right to apply for a Polish citizenship by holders of a Pole's Card who have settled in
Poland, one year after receiving a permanent residence card in Poland.

SUBMISSION OF THE APPLICATION
Detailed information on submitting an application for the Pole's Card on the website:
https://www.gov.pl/web/usa/karta-polaka-zlozenie-wniosku

VISIT TO THE CONSULAR OFFICE
You must register for a visit at a consular office online:
https://secure.e-konsulat.gov.pl/

KARTA POLAKA - INFORMACJE
KARTA POLAKA może zostać przyznana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej
osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na
terytorium Polski lub posiadającej status bezpaństwowca i spełniającej łącznie następujące warunki:

1) wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka
polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji
i zwyczajów;
2) w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, albo wyznaczonego przez niego pracownika,
złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
3) Wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej
jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej,
ALBO przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne
zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
4) złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie
umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez
Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską
Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

KARTA POLAKA W WARUNKACH AMERYKAŃSKICH
przysługuje zasadniczo czterem kategoriom osób:

1) Potomkom tzw. starej Polonii Amerykańskiej, której przodkowie nie posiadali polskiego
obywatelstwa tj. przyjechali do Stanów Zjednoczonych przed wejściem w życie
pierwszej ustawy o obywatelstwie polskim w 1920 r.
2) Osobom i potomkom osób, które nabyły obywatelstwo obce, w tym amerykańskie przed
19 stycznia 1951 r. lub służyli w tym okresie w obcym wojsku bez zgody władz polskich.
3) Osobom i potomkom osób, które prawomocnie utraciły obywatelstwo polskie po 19
stycznia 1951 r. m. in. w następujących sytuacjach:
a. Uzyskały zgodę władz PRL/RP w okresie 19 stycznia 1951 r. – 31 grudnia 1998 r. na
zmianę obywatelstwa. Zmiana obywatelstwa rozciągała się na małoletnie dzieci.
b. Zostały prawomocnie pozbawione obywatelstwa PRL/RP.
c. Kobietom i ich potomkom, które w okresie 22 stycznia 1962 r. – 31 grudnia 1998 r.
nabyły obywatelstwo obce wskutek zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem.
d. Zrzekły się obywatelstwa polskiego za zgodą Prezydenta RP po 1 stycznia 1999 r.
Zrzeczenie obywatelstwa rozciąga się na małoletnie dzieci.

4) Obywatelom innych państw będącym polskiego pochodzenia i mieszkającym w Stanach
Zjednoczonych, w tym w szczególności obywatelom Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Obywatele Polski, którzy po 19 stycznia 1951 roku przyjęli obywatelstwo amerykańskie lub inne w
procesie naturalizacji, zgodnie z polskim prawem zasadniczo nie utracili polskiego
obywatelstwa. Obywatelstwo polskie nabywa się po rodzicach - reguluje to zasada prawa krwi (ius
sanguinis). Ponadto jeśli jedno z rodziców jest obywatelem Stanów Zjednoczonych a drugie – Polski,
dziecko posiada zarówno amerykańskie jak i polskie obywatelstwo, zgodnie z prawem obowiązującym w
każdym z tych państw.

POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA
POLSKIEGO
KARTA POLAKA CZY POLSKI PASZPORT
Osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego
mogą uzyskać urzędowe potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty. Wniosek w tej
sprawie można złożyć w urzędzie konsularnym:
https://www.gov.pl/web/usa/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego
Osoby, które uzyskają urzędowe potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego nie mają prawa
do Karty Polaka lecz mają prawo do polskiego paszportu:
https://www.gov.pl/web/usa/paszporty
Osoby, które nie są zainteresowane utrzymaniem polskiego obywatelstwa z różnych powodów (np.
zawodowych), a chciałyby otrzymać Kartę Polaka powinny:

1) złożyć wniosek do Prezydenta RP za pośrednictwem urzędu konsularnego o wyrażenie zgody
na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego:
https://www.gov.pl/web/usa/zrzeczenie-sie-obywatelstwa-polskiego
2) po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa, złożyć wniosek o Kartę
Polaka:
https://www.gov.pl/web/usa/karta-polaka-zlozenie-wniosku
Osoby, które uzyskają urzędowe potwierdzenie utraty obywatelstwa polskiego mają prawo do
złożenia wniosku o Kartę Polaka:
https://www.gov.pl/web/usa/karta-polaka-zlozenie-wniosku

KARTA POLAKA - UPRAWNIENIA
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego i nadaje szereg
uprawnień:
1) zwolnienie z opłat konsularnych przy otrzymaniu wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej
do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

2) podejmowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalnej pracy bez konieczności posiadania
zezwolenia na pracę;
3) prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
4) korzystanie z bezpłatnego polskiego systemu oświaty oraz podejmowania studiów wyższych
i doktoranckich w Polsce;
5) korzystanie w stanach nagłych z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce na takich samych
zasadach jak obywatele polscy;
6) zwiedzenie za darmo muzeów państwowych w Polsce;
7) ulga 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
8) ubieganie się w pierwszej kolejności o środki finansowe z budżetu państwa polskiego
lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą,
9) zwolnienie z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie
o nadanie obywatelstwa polskiego.
10) prawo do pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem
zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa.
11) uprawnienia do świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się
w Rzeczypospolitej Polskiej,
12) prawo do ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego przez posiadaczy Karty Polaka, którzy
osiedlili się w Polsce, po roku od otrzymania karty stałego pobytu w Polsce.

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Szczegółowe informacje w sprawie złożenia wniosku o Kartę Polaka na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/usa/karta-polaka-zlozenie-wniosku

WIZYTA W URZĘDZIE KONSULARNYM
Na wizytę w urzędzie konsularnym należy zarejestrować się on-line:
https://secure.e-konsulat.gov.pl/

