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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 80. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2019 r. ustawę

o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
o zmianie ustawy o Karcie Polaka
Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz.
1272 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:
1)

preambuła otrzymuje brzmienie:
„realizując postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
udzielania pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich
związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym,
wypełniając moralny obowiązek wobec Polaków, którzy na skutek
zmiennych losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie,
spełniając oczekiwania tych, którzy polskimi obywatelami nigdy wcześniej
nie byli, lecz ze względu na swoje poczucie tożsamości narodowej pragną uzyskać
potwierdzenie przynależności do Narodu Polskiego,
w celu wzmocnienia więzi łączących Polaków z Macierzą oraz wspierając
ich starania o zachowanie języka polskiego oraz kultywowanie tradycji narodowej,
postanawia się, co następuje:”;

2)

w art. 2:
a)

w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wykaże, że jest narodowości polskiej 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;”,

b)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Karta Polaka może być przyznana osobie nieposiadającej, w dniu
złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka oraz w dniu przyznania Karty
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Polaka, obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej albo osobie posiadającej
status bezpaństwowca.
3. Karta Polaka może być także przyznana osobie, której polskie
pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 i 1669), pod
warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu co
najmniej podstawowym. Przepisy art. 13 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.”;
3)

użyte w tytule rozdziału 3 oraz w art. 9 w ust. 2 i 7 w różnym przypadku wyrazy
„Rada do Spraw Polaków na Wschodzie” zastępuje się użytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju”;

4)

w art. 9 uchyla się ust. 1;

5)

w art. 13 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne
zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej
mniejszości narodowej;”;

6)

art. 19a otrzymuje brzmienie:
„Art. 19a. 1. Po wprowadzeniu przez właściwego konsula lub w przypadku,
o którym mowa w art. 12 ust. 4 – wojewodę, wniosku o przyznanie Karty Polaka
lub przedłużenie jej ważności do rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1, Szef
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedstawia informację, czy wobec
wnioskodawcy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 pkt 5 lub 6.
2. Właściwy konsul lub w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 –
wojewoda może, niezależnie od trybu określonego w ust. 1, zwrócić się do Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych
organów administracji publicznej, o przedstawienie informacji, czy wobec
wnioskodawcy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 pkt 5 lub 6,
wskazując okoliczności istotne w sprawie.
3. Właściwe organy przedstawiają informacje, o których mowa w ust. 1 i 2,
w terminie 90 dni od dnia wprowadzenia wniosku o przyznanie Karty Polaka do
rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1. Nieprzedstawienie informacji w tym
terminie uznaje się za równoważne z brakiem okoliczności, o których mowa w art.
19 pkt 5 i 6.
4. W przypadku wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka termin, o
którym mowa w ust. 3, wynosi 30 dni od dnia wprowadzenia wniosku o
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przedłużenie ważności Karty Polaka do rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1.
Nieprzedstawienie informacji w tym terminie uznaje się za równoważne z brakiem
okoliczności, o których mowa w art. 19 pkt 5 i 6.
5. Właściwy konsul lub w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 –
wojewoda, wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania Karty Polaka
nie później niż w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez właściwe organy
informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, albo upływu terminu określonego w ust. 3.
6. Właściwy konsul lub w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 –
wojewoda, wydaje decyzję o przedłużeniu ważności Karty Polaka albo odmowie
przedłużenia jej ważności nie później niż w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
przez właściwe organy informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, albo upływu
terminu określonego w ust. 4.”.
Art. 2. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie
ustawy, prowadzone przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie, prowadzi Rada do
Spraw Polaków poza Granicami Kraju, na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 4
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 4. Rada do spraw Polaków na Wschodzie, utworzona na podstawie art. 9 ust.
1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, staje się Radą do Spraw
Polaków poza Granicami Kraju.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
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