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………………………………………                                ………………….., dnia ….……….. 
                  imię i nazwisko                         miejscowość 

 

……………………………………… 
   miejscowość, ulica, nr. domu/mieszkania 

 

……………………………………… 
   kod pocztowy – poczta 

 

……………………………………… 
            numer telefonu kontaktowego 

  

 

 
Oświadczam, że stosownie do treści art. 9 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego zostałem/zostałam pouczony/pouczona o tym, że: 

- ciąży na mnie obowiązek zawiadomienia organu, do którego składam wniosek 

o każdej zmianie swego adresu w toku postępowania, i że w razie zaniedbania tego 

obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny; 

-  z dniem nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa wygasa decyzja legalizująca pobyt 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt 

stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE); 

- karta pobytu jest unieważniana po 14 dniach od doręczenia aktu nadania obywatelstwa 

polskiego i podlega zwrotowi do organu, który ją wydał. 

- Karta Polaka traci ważność z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie 

obywatelstwa polskiego i podlega zwrotowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego. 

Jednocześnie zostałem/zostałam pouczony/pouczona, że w przypadku nabycia 

obywatelstwa polskiego i otrzymania przez Wojewodę aktu nadania obywatelstwa polskiego 

osoba prowadząca moją sprawę skontaktuje się ze mną telefonicznie informując o możliwości 

osobistego odbioru aktu nadania obywatelstwa polskiego. W przypadku braku możliwości 

kontaktu telefonicznego na adres do korespondencji przesłana zostanie pisemna informacja 

o możliwości osobistego odbioru aktu nadania obywatelstwa polskiego. W przypadku braku 

osobistego odbioru akt nadania obywatelstwa polskiego w terminie wyznaczonym w ww. 

korespondencji aktu nadania obywatelstwa polskiego zostanie doręczony za pośrednictwem 

operatora pocztowego. Korespondencję nieodebraną uważa się za doręczoną z dniem upływu 

terminu jej przechowywania w placówce pocztowej (awizowania). 
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Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* małoletnie dzieci pozostające pod moją 

władzą rodzicielską. 

Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* ważną Kartę Polaka. 

Oświadczam, że moje małoletnie dzieci posiadają/nie posiadają/nie dotyczy* ważną 

Kartę Polaka. 

Oświadczam, że przy odbiorze decyzji o uznaniu za obywatela polskiego lub aktu 

nadania obywatelstwa polskiego, którym objęte będzie małoletnie dziecko pozostające pod 

moją władzą rodzicielską posiadana przez nie Karta Polaka zostanie zwrócona. 

 

 

 

…………………………………….. 
(podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe zakreślić 


