
 

MATERIAŁ INFORMACYJNY NIE STANOWIĄCY ŹRÓDŁA PRAWA.  

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTAWĄ O CUDZOZIEMCACH I PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI. 

 
 

INFOLINIA/INFORMACJA  
W SPRAWACH LEGALIZACJI POBYTU I PRACY OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH:  

tel.: 12 2102020,  e-mail: info.opt@muw.pl ,  więcej informacji: www.infoopt.pl  
Kraków, ul. Przy Rondzie 6, adres do korespondencji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6 

Projekt Wojewody Małopolskiego nr 15/10-2019/OG-FAMI  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE UZYSKANIA LUB PRZEDŁUZENIA WAŻNOŚCI KARTY POLAKA 
 

Uwaga! Możliwość złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka w Wydziale Spraw Cudzoziemców 
MUW obejmuje obywateli Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej, którzy zamieszkują na terenie Małopolski. 
Wniosek może złożyć zarówno osoba, która już wcześniej posiadała Kartę Polaka, jak i ta, która będzie wnioskować o wydanie 
Karty Polaka po raz pierwszy. Dokument można odebrać w urzędzie, w którym został złożony wniosek. Wszystkie czynności 
związane ze złożeniem wniosku i wydaniem Karty Polaka są wolne od opłat. 
 
Wymagane dokumenty: 

 

1. Wypełniony w języku polskim zgodnie z pouczeniem wniosek o przyznanie Karty Polaka (uzupełnij online, wydrukuj 
 i podpisz) 

2. 1 fotografia biometryczna (paszportowa) 
3. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu) 
4. Dokumenty źródłowe i dowody potwierdzające spełnienie przesłanek do przyznania Karty Polaka: 

− Oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno 
z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
pokrewieństwo lub, 

− Oryginał i kserokopia zaświadczenia 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 (wykaz organizacji polskich i polonijnych znajdziesz tutaj). 
 

5. W przypadku MAŁOLETNICH do wniosku należy dołączyć: 

− oryginał i kserokopię aktu urodzenia małoletniego, 

− dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych wraz z kserokopią stron z danymi osobowymi,  

− oryginał Karty Polaka jednego lub obojga rodziców wraz z kserokopią, 

− w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu 
potwierdzającego taki stan prawny. 

 
Uwaga! W przypadku małoletniego przy składaniu wniosku wymagana jest obecność obojga rodziców! Przyznanie Karty 
Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą. Osobiste stawiennictwo w dniu złożenia 
wniosku obowiązuje małoletniego od 13-go roku życia. 
 
6. W przypadku obecności tylko jednego rodzica podczas składania wniosku o przyznanie Karty Polaka małoletniemu 

dziecku wymagane jest przedłożenie: 

− Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku, złożonego przed właściwym 
Konsulem RP lub notariuszem przez rodzica, który nie może przyjechać na wizytę, 

− Oryginału lub uwierzytelnionej kopii paszportu –  stron z danymi osobowymi, rodzica, który nie może przyjechać na 
wizytę. 

 
UWAGA! W przypadku uwierzytelnienia kopii paszportu nieobecnego rodzica i złożenia przez niego oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku przed notariuszem poza Polską – dokumenty muszą być opatrzone 
klauzulą apostille. 
 
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego. 
 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka? 
1. Wypełnij wniosek online, wydrukuj i podpisz. 
2. Umów termin na złożenie wniosku: https://infoopt.pl/ → UMÓW WIZYTĘ https://infoopt.pl/rezerwacja-terminu-na-

zlozenie-wniosku-o-przyznanie-lub-przedluzenie-karty-polaka/  
3. Złóż wniosek wraz z dokumentami w wyznaczonym terminie w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW.  
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