PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE KARTY POLAKA
(tu: ze strony Konsulatu w Kijowie)
Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie uprzejmie informuje, że począwszy od
dnia 28.03.2008r. rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie Karty Polaka.


Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu
dnia i godziny przyjęcia każdej z osób lub grup osób.



Numer telefonu Wydziału: 284-00-53.

Dzwoniąc na ten numer można także uzyskać niezbędne informacje i konsultację.
Rejestracja przyjęć wniosków oraz rozmowy indywidualne prowadzone będą przez
konsula: Dorotę DMUCHOWSKĄ,


w godz. 8.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku.
Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie będzie przyjmować wnioski od osób
zamieszkałych : m. Kijów, obwód kijowski, obwód winnicki, obwód czerkaski, obwód
kirowogradzki i obwód czernihowski.


■ WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY POLAKA : wniosek.doc
Do wniosku należy dołączyć:
kopię ważnych dokumentów tożsamości (paszportu zagranicznego i paszportu
wewnętrznego) oraz oryginały i kopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie,
którymi mogą być:
1. polskie dokumenty tożsamości;
2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne
dokumenty potwierdzające związek z polskością;
3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;
4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o
polskim pochodzeniu;
5. dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim
pochodzeniu;
6. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości
polskiej ich posiadacza;
UWAGA: takie dokumenty winny być przetłumaczone na język polski i poświadczone
notarialnie
7. zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie
w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
8. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z
przepisami ustawy o repatriacji;

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6
miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
UWAGA: integralnym elementem procedury przyjmowania wniosków o przyznanie
Karty Polaka jest rozmowa z konsulem, który dokonuje oceny znajomości języka
polskiego.
Każda osoba aplikująca o przyznanie Karty Polaka składa przez konsulem pisemną deklarację
przynależności do Narodu Polskiego.
UWAGA : 10 grudnia 2008 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Karcie Polaka.
Najważniejsze zmiany:
1) w art. 2. w ust. 1 pkt.3 ustawa daje możliwość ubiegania się o Kartę Polaka osobie, która
wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej
jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub
posiadało obywatelstwo polskie.
2) w art. 2 w ust.2: ustawa dopuszcza możliwość otrzymania Karty Polaka przez osobę
posiadającą status bezpaństwowca w jednym z państw wymienionych w Ustawie o Karcie
Polaka
3) w art. 17: Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Osobie,
która ukończyła 65 rok życia w dniu przyznania Karty wydaje się Kartę ważną na czas
nieoznaczony.
Wizy dla posiadaczy Kart Polaka:
Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej wizy krajowej
(polskiej) - ważnej na terytorium Polski, od jednego roku do 5 lat z okresem pobytu 365 dni w
terminie ważności wizy.

