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USTAWA
z dnia 24 paêdziernika 2008 r.
o zmianie ustawy o Karcie Polaka
Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r.
Nr 52, poz. 305) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wyka˝e, ˝e jest narodowoÊci polskiej lub posiada∏a obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków by∏o narodowoÊci
polskiej lub posiada∏o obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaÊwiadczenie organizacji polskiej lub polonijnej dzia∏ajàcej na terenie jednego z paƒstw, o których mowa
w ust. 2, potwierdzajàce aktywne zaanga˝owanie w dzia∏alnoÊç na rzecz j´zyka i kultury polskiej lub polskiej mniejszoÊci narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech
lat.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Karta Polaka mo˝e byç przyznana wy∏àcznie
osobie posiadajàcej w dniu z∏o˝enia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo
Republiki Armenii, Republiki Azerbejd˝aƒskiej, Republiki Bia∏oruÊ, Republiki Estoƒskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Mo∏dowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tad˝ykistanu,
Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadajàcej w jednym z tych
paƒstw status bezpaƒstwowca.”;

2) w art. 13 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) obywatelstwo albo status bezpaƒstwowca;”;
3) w art. 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Karta Polaka jest wa˝na przez okres 10 lat od
dnia jej przyznania, z zastrze˝eniem ust. 2a
i 3.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Karta Polaka przyznana osobie, która ukoƒczy∏a 65 lat, jest wa˝na na czas nieoznaczony.”;
4) w art. 23 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) obywatelstwo albo status bezpaƒstwowca;”.
Art. 2. 1. Karta Polaka przyznana, w okresie od
dnia 29 marca 2008 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, osobie, która mia∏a ukoƒczone 65 lat staje si´ wa˝na na czas nieoznaczony.
2. Na wniosek posiadacza Karty Polaka, o której
mowa w ust. 1, konsul w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania wnioskodawcy wydaje Kart´ Polaka
z terminem wa˝noÊci na czas nieoznaczony.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia.
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