Gdy posiadasz podwójne obywatelstwo...
Sugerujemy Polakom posiadającym obok polskiego, obywatelstwo innego paostwa aby
posiadali polskie dokumenty podróży. Dzięki temu unikną kłopotów, a czasami dodatkowych
kosztów związanych z wyjazdem.
W myśl obowiązujących w Polsce przepisów, głównie Ustawy o obywatelstwie polskim,
posiadanie przez obywateli RP podwójnego obywatelstwa jest dopuszczalne, jednak nie
skutkuje ono prawem do przedkładania obywatelstwa obcego nad polskie i w żadnym wypadku
obywatel polski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może żądad przed organami
paostwowymi, aby traktowano go jako obywatela innego paostwa.
Osoby posiadające oprócz polskiego inne obywatelstwo przy przekraczaniu granicy RP powinny
zwrócid szczególną uwagę na wymogi obowiązujące w zakresie dokumentów uprawniających do
przekroczenia granicy. W sytuacji, gdy funkcjonariusz Straży Granicznej w trakcie kontroli
granicznej uzyska informację, że podróżny posiada obywatelstwo polskie, a nie ma ważnego
polskiego paszportu, czy dowodu osobistego – w zależności od kierunku podróży,
funkcjonariusz ma obowiązek nie zezwolid takiej osobie na przekroczenie Rzeczypospolitej
Polskiej na wyjazd, nawet jeśli wjechała na terytorium Polski na podstawie dokumentu
stwierdzającego obywatelstwo innego paostwa.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim.
Art. 3. 1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego paostwa ma wobec
Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie
obywatelstwo polskie.
2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływad się ze skutkiem
prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego paostwa i na wynikające z niego
prawa i obowiązki.
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych.
Art. 3. Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie
tego prawa może nastąpid wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.
Art. 4. Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz
poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamośd osoby w nim wskazanej w zakresie
danych, jakie ten dokument zawiera.
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Art. 4.1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamośd i obywatelstwo polskie
osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych paostw członkowskich Unii
Europejskiej, paostw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej
oraz paostw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których
obywatele mogą korzystad ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te

paostwa ze Wspólnotą Europejską i jej paostwami członkowskimi oraz na podstawie
jednostronnych decyzji innych paostw, uznających ten dokument za wystarczający do
przekraczania ich granic.
Art. 4.2. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic paostw, o których mowa w ust. 1.”
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