
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 3: OBYWATELSTWO POLSKIE I UNIJNE. 
 
Cele: 

 uczeń zna istotę obywatelstwa i korzyści płynące z jego posiadania, 
 uczeń potrafi wskazać korzyści płynące z obywatelstwa unijnego. 

 
Zagadnienia: 
1. Istota obywatelstwa. 
2. Obywatelstwo polskie i unijne. 
 

 

Rozwinięcie:  
1. Istota obywatelstwa. 

Art. 34 KRP – „obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami 
polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa. Obywatel polski nie 
może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie”. 
 

1) OBYWATELSTWO – więź prawna łącząca jednostkę z państwem. Objawia się ono poprzez 

funkcjonowanie systemu obustronnych praw i obowiązków: obywateli wobec państwa                          

i państwa w stosunku do obywateli.  

2) obowiązki obywatela: art. 82-86 KRP, prawa obywatela: art. 30-76 KRP. 

3) podstawowe zasady nabywania obywatelstwa: 

a) tzw. prawo krwi (ius sanguinis) – stosowane w większości współczesnych państw; 

obywatelstwo nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami danego 

kraju;  

b) tzw. prawo ziemi (ius soli) – obywatelstwo nabywa się przez urodzenie się na danym 

terytorium (np. w USA). 

4) uzyskanie obywatelstwa może nastąpić w wyniku decyzji odpowiedniego organu państwowego 

lub oświadczenia złożonego przez jednostkę – tzw. opcja: 

a) naturalizacja – to wydanie decyzji o nadaniu obywatelstwa, np. w przypadku 

odpowiednio długiego czasu przebywania cudzoziemca na terytorium danego kraju             

(5 lat). Wniosek składa się do wojewody lub konsula, później przekazywany jest do 

MSW i do Prezydenta RP; 

b) opcja – możliwość wyboru obywatelstwa przez dziecko po ukończeniu 16 roku życia, 

które je straciło na skutek oświadczenia woli rodziców. 

5) utrata obywatelstwa: 

a) systemy prawne niektórych państw dopuszczają odebranie obywatelstwa w wypadku 

zdrady państwa; 

b) stosowane w Polsce w okresie PRL; 

c) przepisy aktualnie obowiązujące Polsce wykluczają powyższe postanowienia, 

d) art. 34 KRP – „obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam 

się go zrzeknie”. 

 
 
 



2. Obywatelstwo polskie i unijne. 

1) obywatelstwo polskie – nabywa się przez urodzenie (art. 34) oraz w drodze naturalizacji 

cudzoziemca w wyniku decyzji prezydenta (art. 137), 

2) w naszym kraju przyjęto następujące zasady: 

 obywatelstwo polskie nabywa osoba, której przynajmniej jedno z rodziców było 

obywatelem polskim w chwili jej urodzenia, 

 zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego z cudzoziemcem (po 3 latach) nie 

powoduje zmian obywatelstwa żadnego z małżonków, 

 nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom powoduje uzyskanie go przez dzieci pozostające 

pod ich opieką rodzicielską (dziecko powyżej 16 roku życia - zgoda), 

 zasada wyłączności obywatelstwa polskiego (formalnie trzeba tak uważać). Jednak praktyka 

rozmija się z ustaleniami prawnymi (np. Karol Wojtyła). 

3) obywatelstwo unijne – ustanowiono Traktatem z Maastricht (1992). Polacy uzyskali 

obywatelstwo unijne z chwilą wstąpienia polski do UE. 

4) przywileje obywatelstwa UE: 

 prawo do korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej państwa członkowskiego UE, 

 możliwość swobodnego poruszania się na obszarze UE, 

 prawo do zamieszkania w dowolnym kraju członkowskim, 

 możliwość podjęcia legalnej pracy, 

 prawo do udziału w wyborach deputowanych do PE, 

 prawo do udziału w wyborach lokalnych w kraju 

zamieszkania, 

 możliwość składania petycji do PE, 

 prawo zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich UE, 

 obywatelstwa unijnego nie można się zrzec. 

 

 
 


