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Ustawa „Karta Polaka”
została podpisana przez
Prezydenta RP 22 wrześ-

nia 2007 r. Karta Polaka
wprowadza ułatwienia i
przywileje dla Polaków,
zamieszkałych na Wscho-
dzie. Otrzymanie Karty
Polaka będzie wiązało się
z prawem do nauki w
Polsce, między innymi w
szkołach wyższych, na
takich samych zasadach,
na jakich korzystają z
niego obywatele polscy.
Będzie zatem istniała
możliwość dostania się na
studia stacjonarne (dzien-
ne) bez czesnego. Karta
uprawnia też do 37-proc.
zniżki na przejazdy koleją
i bezpłatnego wstępu do
państwowych muzeów oraz
do korzystania z prawa do
bezpłatnych świadczeń
opieki zdrowotnej w sta-
nach nagłych. Karta ma
też upoważniać do zwolnie-
nia z opłaty za wydanie
długoterminowej wizy po-
bytowej wielokrotnego

Jest Karta Polaka!
wjazdu do Polski.  Osoba
która otrzyma Kartę Pola-
ka, będzie miała także

prawo do podejmowania
pracy i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na
terenie Polski. Nie przewi-
duje za to ułatwień na ryn-
ku pracy. Będzie ona pod-
stawą wydania zezwolenia
na osiedlenie się w Polsce.
Karta nie będzie jednak
dawać ani obywatelstwa
polskiego, ani prawa
przekraczania granicy bez
polskiej wizy, ani dawać
jakichkolwiek przywilejów
w państwach Unii Euro-
pejskiej.

Prace nad wprowadze-
niem Karty Polaka trwały
łącznie przeszło 10 lat.
Zgodnie z ustawą, Karta
Polaka może być przy-
znana osobie, która m.in.
wykaże co najmniej bierną
znajomość języka polskie-
go i kultywuje polskie tra-
dycje, zwyczaje, a w obec-
ności konsula złoży pisem-
ną deklarację o przynależ-

ności do narodu polskiego.
Osoba ta ma też wskazać,
że co najmniej jedno z jej
rodziców lub dziadków albo
dwoje pradziadków było
narodowości polskiej lub
posiadało polskie obywatel-
stwo, bądź wykazać swoją
działalność na rzecz kultu-
ry polskiej lub polskiej
mniejszości przez co naj-
mniej trzy lata. Karta Po-
laka ma być ważna przez
10 lat od momentu jej
przyznania i może być
przedłużana na wniosek
zainteresowanej osoby.
Decyzję o jej przyznaniu,
unieważnieniu lub o odmo-
wie przyznania będzie
podejmował konsul RP. Od
jego decyzji będzie można
się  odwołać do nowo
utworzonej Rady ds. Pola-
ków na Wschodzie, funk-
cjonującej przy Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
Karta Polaka w pierwotnej
wersji - sprzed roku - miała
przysługiwać wszystkim
Polakom za granicą.
Projekt przyjęty przez
rząd uwzględnia jednak
tylko Polaków z terenów
byłego ZSRR. Czyli tych
samych terenów, które
blisko dziesięć lat temu
objęła ustawa o repatriacji.
Prezydent Polski Lech
Kaczyński ocenił,  że
podpisana przez niego
Karta Polaka “nie jest
końcowym rozwiązaniem i
musi ulegać doskona-
leniu”. Ale - jak podkreślił
- obecnie głównym zada-
niem Karty Polaka jest
ułatwienie przyjazdu do

Polski Polakom, szczegól-
nie po tym jak nasz kraj
wejdzie do strefy Schen-
gen, ma też ułatwić edu-
kację w Polsce.
Premier RP Jarosław
Kaczyński podkreślił, że
ustawa jest skierowana do
Polaków na Wschodzie,
ponieważ w ich krajach nie
uznawane jest podwójne
obywatelstwo. Tego typu
ustawy funkcjonują w
wielu państwach euro-
pejskich. Zdaniem pols-
kiego premiera, jest to
znaczący przywilej, który
umożliwi Polakom na
Wschodzie wizyty w kraju.
Rząd pracuje również nad
ustawą o przywróceniu
obywatelstwa. Ma ona na
celu przywracanie oby-
watelstwa polskiego oso-
bom, którym w przeszłości
z powodów politycznych je
odebrano.

Ustawa „Karta Polaka”
jest sygnałem dla Polonii,
że Polska dba o Polaków
mieszkających za granicą,
a najważniejsze, co daje, to
możliwość utrzymania
więzi z macierzą.
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