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13 maja 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa została opublikowana 1 czerwca 2016 roku i wejdzie w życie 2 września 2016 (po 3 

miesiącach od dnia publikacji), zaś niektóre przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku. Ustawa 

dokonuje szeregu zmian w dotychczasowych przepisach, wprowadzając nowe rozwiązania 

postulowane przez Polaków ze Wschodu. 

Posiadacze Karty Polaka będą mogli otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu za 

darmo. Otrzymując je będą musieli jednak zwrócić Kartę Polaka. Osoby, które na podstawie 

posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują także prawo 

by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego. 

 Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty otrzymać będą mogli 

wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić 

o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie na ogólnych zasadach do 

uzyskania pobytu stałego. 

 Ponadto posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na 

stały pobyt, będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy – 

świadczenie to przyznawać i wypłacać będzie starosta powiatu, na terenie którego osoba 

zamieszkała. Świadczenie przysługiwać będzie na każdego członka rodziny wnioskodawcy, przy czym 

w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadczenie w 

wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w 

kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60% ww. wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15% 

minimalnego wynagrodzenia. Możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne przysługiwać będzie 

dopiero od 1 stycznia 2017 r. 

  1-3 miesiąc 4-9 miesiąc 

  
% minimalnego 

wynagrodzenia 
kwota * 

% minimalnego 

wynagrodzenia 
kwota * 

Wnioskodawca i 

małżonek 
50% 925 zł 30% 555 zł 

Dziecko 25% 462,50 zł 15% 277,50 zł 

*) wysokość kwoty świadczenia wyliczona na podstawie obowiązującego w 2016 r. minimalnego 

wynagrodzenia wynoszącego 1850 zł. 

 

Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w pierwszych 

miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych dochodów w tym okresie. 



Ponadto osoby, które na podstawie przepisów o pomocy społecznej otrzymywać będą innego rodzaju 

świadczenia nie będą one wliczać ww. świadczenia do uzyskiwanego dochodu. Możliwość odebrania 

świadczenia wynikać będzie jedynie z ewentualnego otrzymania odmowy przyznania prawa do 

stałego pobytu (możliwe jest to jednak w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana osoba 

stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa). 

 Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie do 

wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel. Szczegółowe regulacje 

dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyznanie zostaną wydane 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściu w życie przepisów ustawy. 

 Drugą istotna zmianą w ustawie jest przyznanie Radzie Ministrów uprawnienia do wskazania 

wybranych wojewodów jako organów przyjmujących i rozpatrujących wnioski o przyznanie Karty 

Polaka od obywateli niektórych państw. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., wtedy też Rada 

Ministrów wyda stosowne rozporządzenie. 

Nowelizacja ustawy wprowadza też szereg zmian organizacyjnych dotyczących kwestii procedur 

administracyjnych – większość aktów wykonawczych wydawanych dotychczas przez Prezesa Rady 

Ministrów lub Radę Ministrów wydawać będzie koordynujący pracę konsulów Minister Spraw 

Zagranicznych. MSZ będzie też odpowiadać za obsługę Rady ds. Polaków na Wschodzie (organu 

odwoławczego w procedurze o przyznanie Karty Polaka) oraz za prowadzenie przewidzianych w 

ustawie rejestrów Kart Polaka. 

 Ze wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Polaka można się zapoznać u źródła : 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1 

 

 

 

КАРТА ПОЛЯКА 

 

13 мая 2016 года Сейм в Польше принял поправки к Закону о Карте Поляка, а также изменил 

ряд других взаимосвязанных законов: о польском гражданстве, об иностранцах в Польше. 1 

июня новый документ был опубликован в государственном вестнике и со 2 сентября 2016 года 

поправки к законам вступают в силу (через 3 месяца после официального опубликования). 

1. Получить Карту Поляка можно на территории Польши у воевод. К 2017 году будет 

определен перечень, в каком воеводстве, граждане каких стран имеют право 

получать карту поляка. 

2. Польская многократная виза на основании Карты Поляка выдается бесплатно. 

3. Постоянный вид на жительство в Польше на основании Карты Поляка выдается 

бесплатно (ранее было 640 злотых за рассмотрение заявления и 50 злотых за 

выдачу карты побыту). 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1


4. Лицо, имеющее карту поляка, после обращения за постоянным видом на 

жительство в Польше может рассчитывать на денежное пособие. 

5. Иностранец, который получил постоянный вид на жительство на основании 

польского происхождения имеет право получить гражданство в Польше после 1 

года непрерывного проживания (ранее было 2 года). Процедура предоставления 

польского гражданства для таких лиц обходится бесплатно. 

Размер денежного пособия для обладателей Карты Поляка. Владелец карты поляка и супруг на 

протяжении первых 3 месяцев получают от польского государства по 925 злотых, с 4 по 9 месяц 

– по 555 злотых. Если у супругов есть дети, то за каждого ребенка в первые 3 месяца положено 

462,5 злотых, с 4 по 9 месяц – 277,5 злотых. 

 

Несколько важных моментов по денежной помощи: 

- просить денежной поддержки может только владелец Карты Поляка, который перед этим 

обратился за постоянным видом на жительство в Польше; 

- денежная помощь не облагается налогом на доходы и не зависит от размеров заработка её 

получателя, выплаты фиксированные и не могут превышать 9 месяцев; 

- денежное пособие прекращают выплачивать после лишения постоянного вида на жительство 

(к примеру, после предоставления гражданства). Выплаты производятся до тех пор, пока в 

польском годовом бюджете есть деньги, заложенные на данную графу расходов. Обращаться 

за финансовой помощью можно только с 1 января 2017 года, так как в уже принятом на 2016 

год польском бюджете не предусмотрено такой графы расходов. 

 

Когда можно обращаться за видом на жительство. Для обладателей карты поляка или 

имеющих польское происхождение не имеет значение как долго они жили в Польше и жили ли 

вообще. После приезда в Речь Посполитую можно сразу обращаться за ПМЖ, но стоит учесть, 

что наличие занятости в Польше более положительно влияет на окончательное решение по 

вопросу. 


