
PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO – KOMUNIKAT KONSULATU RP 

W MONTREALU 

Przepisy nowej ustawy o obywatelstwie polskim umożliwiają przywrócenie obywatelstwa 

polskiego osobom, które w przeszłości posiadały to obywatelstwo i utraciły je przed 

1 stycznia 1999 r. Takie osoby dziś traktowane są jako cudzoziemcy, czyli osoby, które nie 

posiadają obywatelstwa polskiego. 

Komu może zostać przywrócone obywatelstwo? Na przykład osobie, która uzyskała zgodę na 

zmianę obywatelstwa polskiego na kanadyjskie lub nabyła obywatelstwo kanadyjskie przed 1951 r.  

albo osobie, która utraciła obywatelstwo jako dziecko, na które rozciągała się decyzja o utracie 

obywatelstwa rodziców. 

Komu nie przywraca się obywatelstwa? Na przykład osobie, która dobrowolnie wstąpiła w 

okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. do służby w wojskach Państw Osi lub ich 

sojuszników.  

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych za 

pośrednictwem właściwego Konsula RP. Formularz można pobrać ze strony internetowej 

Konsulatu (zakładka „Dokumenty do pobrania”) lub otrzymać w Konsulacie. Należy wypełnić 

wszystkie rubryki formularza i osobiście go podpisać. We wniosku powinno się znaleźć 

oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o 

okolicznościach jego utraty.  

Do wniosku należy dołączyć: 

1. dokumenty potwierdzające tożsamość i obecnie posiadane obywatelstwo, 

2. dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli taka zmiana nastąpiła, 

3. posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego,  

4. fotografię osoby objętej wnioskiem (aktualną, kolorową, formatu paszportowego, wykonaną 

w ciągu ostatnich 6 miesięcy) 

oraz inne posiadane informacje i dokumenty istotne w sprawie. Dokumenty w języku obcym należy 

składać z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego 

konsula.  

Dokumenty należy złożyć wraz z kompletem kopii. Jeśli wnioskodawca mieszka za granicą 

powinien udzielić pełnomocnictwa do doręczeń osobie zamieszkałej w Polsce.  

Konsul sprawdza, czy wniosek jest kompletny i spełnia wymagania formalne, a następnie 

przekazuje go do Ministra Spraw Wewnętrznych. Decyzja o przywróceniu jest podejmowana przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Obywatelstwo polskie przywracane jest z datą wydania decyzji Ministra Spraw 

Wewnętrznych i nie rozciąga się na dzieci, wnuki, prawnuki osoby objętej decyzją, nawet, gdy są 

one małoletnie. Osoby, które nie spełniają warunków przywrócenia obywatelstwa polskiego, mogą 

występować do Prezydenta z wnioskiem o nadanie obywatelstwa. 

Opłata za przywrócenie obywatelstwa wynosi 48 CAD. Jeśli są wymagane, dodatkowe opłaty 

pobierane są za:  

1. tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń (41 CAD od dokumentu),  



2. legalizację dokumentów (41 CAD od dokumentu)  

Opłaty przyjmowane są w gotówce, w formie Money Order lub czeku potwierdzonego przez bank. 

Konsulat nie przyjmuje czeków osobistych ani opłat uiszczanych kartami płatniczymi. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Konsulacie pod numerem telefonu 514 937 9481 wew. 

230 i 231. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. 

poz. 161), która wesz³a w ¿ycie 15 sierpnia 2012 r.  


