Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Jej posiadaczowi
przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka. Przyznanie Karty nie oznacza jednak
nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia. Nie uprawnia także do
przekraczania granicy Polski bez wizy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Karta Polaka nie jest co prawda dokumentem legalizującym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jednak jej posiadacz zyskuje wiele uprawnień ułatwiających utrzymywanie kontaktów z
Rzecząpospolitą Polską.
W przypadku dostępu do kształcenia na poziomie wyższym, Karta Polaka umożliwia podejmowanie i
odbywanie studiów wyższych, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli
polskich.
Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie
Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki
Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy
lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca.
Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione do podejmowania i odbywania studiów
(nauki):
1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do bezpłatnego
kształcenia w uczelniach publicznych oraz ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy
materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem (stypendium
socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla
najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogi). W przypadku
studiowania w uczelni niepublicznej są zobowiązane do opłacenia czesnego, zachowując
jednocześnie prawo do pomocy materialnej.
2. w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP, przy czym podejmując i
odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako
stypendyści strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie
z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów
i doktorantów.

Osoby, które podjęły studia na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na tzw.
„warunkach dla cudzoziemców”, i w trakcie odbywania studiów otrzymały Kartę Polaka, mogą
podjąć decyzję o zmianie warunków studiowania na takie, które obowiązują obywateli polskich.

