
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 października 1999 r. Nr 87 
TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

968 - z dnia 12 października 1999 r. w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospoli-
tej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej. 4626 

969 - z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zasad współpracy organów Inspekcji Handlowej 
z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, a takźe z innymi organami admini
stracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, dzia-
łającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów . 4629 

ROZPORZĄDZENIA: 

970 - Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy 
korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego 4630 

971 - Ministra Finansów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie trybu i warunków czasowego 
składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych 4637 

972 - Ministra Finansów z dnia 8 października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów 
mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania 4639 

973 - Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów 
uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot 
wynikających z długów celnych 4640 

974 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i try
bu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych 
oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie . 4642 

975 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad prze
prowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycz-
nych 4644 

976 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osa-
dzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. 4645 

977 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustala
nia ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamiesz-
czenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia . 4649 

978 - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie 
wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży 
Pożarnej 4649 

979 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie wykazu sta
nowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz wa
runków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzą-
cy pojazdy szynowe 4650 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 października 1999 r. 

w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej. 

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerw
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739 oraz 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, 
formy i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa, 
przez organy administracji publicznej pomocy, o której 
mowa wart. 10 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739 oraz z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), osobom przyby
łym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy re
patriacyjnej, zwanym dalej "repatriantami". 

§ 2. Repatriantowi może być udzielona pomoc, je
żeli nie posiada wystarczających środków na zagospo
darowanie i utrzymanie się w miejscu osiedlenia. 

§ 3. Repatriantowi może być udzielana pomoc 
w formie jednorazowych zasiłków pieniężnych: 

1) transportowego - na zwrot kosztów przejazdu 
z miejsca zamieszkania za granicą do granicy Rze
czypospolitej Polskiej, 

2) na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, 

3) szkolnego - na pokrycie kosztów związanych 
z podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej nauki przez małoletnie dzieci repatrianta pod
legające obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu 
art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys
temie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, 
poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, 
poz. 1126). 

§ 4. Repatriantowi może być udzielana pomoc 
przez zapewnienie możliwości uczestniczenia w kur
sach nauki języka polskiego i adaptacji w społeczeń
stwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5. 1. Repatriantowi, który poniósł koszty przejaz
du z miejsca zamieszkania za granicą do miejsca osie
dlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mo
że być przyznany jednorazowy zasiłek transportowy, 
stanowiący ryczałt za przejazd z miejsca zamieszkania 
za granicą do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w wy
sokości odpowiadającej cenie biletu za przejazd w kla
sie 2 pociągu komunikacji międzynarodowej na tej tra
sie. 

2. Jeżeli repatriant przybył do Rzeczypospolitej Pol
skiej wraz z małżonkiem i małoletnimi dziećmi, zasiłek, 
o którym mowa w ust. l, przyznaje się w kwocie okre
ślonej w ust. 1, powiększonej o 100% na każdego z wy
mienionych członków rodziny repatrianta, z uwzględ
nieniem ulg taryfowych stosowanych w komunikacji 
międzynarodowej. 

§ 6. 1. Zasiłek na zagospodarowanie i bieżące utrzy
manie się repatrianta może być przyznany w wysoko
ści stanowiącej równowartość dwukrotnego przecięt
nego wynagrodzenia miesięcznego, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski". 

2. Jeżeli repatriant osiedlił się w Rzeczypospolitej 
Polskiej wraz z małżonkiem nie będącym repatriantem, 
zasiłek, o którym mowa w ust. l, może być przyznany 
w kwocie określonej w ust. 1, powiększonej 0100%. 

3. Jeżeli repatriant osiedlił się w Rzeczypospolitej 
Polskiej wraz z małoletnimi dziećmi, zasiłek, o którym 
mowa w ust. l, może być przyznany w kwocie określo
nej w ust. l, powiększonej o 50% na każde dziecko. 

4. Zasiłku, o którym mowa w ust. l, nie przyznaje 
się, jeżeli suma świadczeń pieniężnych udzielonych re
patriantowi, jego małżonkowi oraz małoletnim dzie
ciom, w szczególności ze środków pomocy społecznej, 
przekracza łączną wysokość zasiłku określoną 
w ust. 1-3. 

§ 7. Zasiłek szkol ny, o którym mowa w § 3 pkt 3, mo
że być przyznany w wysokości stanowiącej równowar
tość 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, 
o którym mowa w § 6 ust. l, na każde dziecko repa
trianta podlegające obowiązkowi szkolnemu. 

§ 8. 1. Zasiłki, o których mowa w § 3, na wniosek re
patrianta, w drodze decyzji, przyznaje i ustala ich wy
sokość albo odmawia ich przyznania właściwy w spra
wach pomocy społecznej organ powiatu, z zastrzeże
niem § 14. 

2. Repatriant składa wniosek o przyznanie zasiłków 
niezwłocznie po przybyciu na miejsce osiedlenia się, 
nie później jednak niż w terminie 11 miesięcy od dnia 
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za po
średnictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie 
właściwego ze względu na miejsce osiedlenia się. 

3. Wniosek przed przekazaniem organowi, o któ
rym mowa w ust. l, podlega zaopiniowaniu przez kie
rownika powiatowego centrum pomocy rodzinie na 
podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego) 
przeprowadzonego przez pracownika socjalnego cen
trum, w sposób określony przepisami o pomocy spo
łecznej. 

4. Jeżeli w wyniku wywiadu rodzinnego (środowi
skowego) kierownik powiatowego centrum pomocy 
rodzinie ustali, że repatriant posiada wystarczające 
środki na zagospodarowanie i utrzymanie się w miej
scu osiedlenia, organ, o którym mowa w ust. l, odmó
wi przyznania zasiłków określonych w § 3. 
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§ 9. 1. Wniosek o przyznanie zasiłków, o których 
mowa w § 3, repatriant składa osobiście. We wniosku 
tym uwzględnia się małoletnie dzieci repatrianta oraz 
przybyłego z nim małżonka. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 

1) kwestionariusz zawierający: 
a) dane osobowe repatrianta wraz z określeniem 

miejsca osiedlenia się, 
b) dane osobowe małżonka i małoletnich dzieci re

patrianta, 

2) oświadczenie w sprawie posiadania środków wy
starczających na zagospodarowanie i utrzymanie 
się w miejscu osiedlenia. 

3. Wzór kwestionariusza, o którym mowa w ust. 2 
pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 
pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 10. Repatriant, składając wniosek o przyznanie za
siłków, przedstawia do wglądu dokument paszportowy 
z wizą repatriacyjną, dokument paszportowy małżon
ka, a także dokumenty paszportowe dzieci, jeżeli takie 
dokumenty były wydane, oraz poświadczenie o posia
daniu obywatelstwa polskiego i dowód osobisty. 

§ 11. Organ, o którym mowa w § 8 ust. 1, wypłaca 
przyznane zasiłki niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ich przy
znaniu stała się ostateczna. 

§ 12. 1. Repatriantom oraz ich małżonkom udziela 
się pomocy w nauce języka polskiego i adaptacji 

w społeczeństwie na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej, przez umożliwienie uczestniczenia w bezpłatnych 
kursach, obejmujących 80 godzin nauki języka polskie
go i do 40 godzin zajęć adaptacyjnych. 

2. Kursy, o których mowa w ust. 1, organizuje 
i sprawuje nadzór nad ich przebiegiem wojewoda. 

§ 13. Pomoc, o której mowa w § 3 i 4, może być 
w 1999 r. udzielona repatriantom przybyłym do Rzeczy
pospolitej Polskiej po dniu 27 grudnia 1997 r. 

§ 14. 1. Pomoc, o której mowa w § 13, na wniosek 
repatrianta, przyznaje i ustala jej wysokość albo odma
wia jej przyznania minister właściwy do spraw we
wnętrznych w drodze decyzji. 

2. Repatriant składa wniosek o przyznanie pomocy 
do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, za 
pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, w termi
nie do dnia 1 grudnia 1999 r. Wymóg przedstawienia 
poświadczenia o obywatelstwie polskim i dowodu 
osobistego nie ma zastosowania. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się 
kwestionariusz i oświadczenie sporządzone według 
wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozpo
rządzenia. 

4. Kursy, o których mowa w § 4, w 1999 r. może or
ganizować minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 października 1999 r. (poz. 968) 

Załącznik nr 1 

KWESTIONARIUSZ DO WNIOSKU O PRZYZNANIE ZASIŁKÓW: TRANSPORTOWEGO, NA ZAGOSPODAROWA
NIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE ORAZ SZKOLNEGO 

A. Dane osobowe repatrianta: 

1 NAZWISKO 
Zgodnie z zapisem w paszporcie 

2 IMIONA 

3 IMIĘ OJCA 

4 IMIĘ I NAZWISKO RODOWE MATKI 

5 DATA I MIEJSCE URODZENIA 
(podać dzień, miesiąc, rok, miejscowość, państwo) 

6 STAN CYWILNY 
(wpisać: kawaler, panna, żonaty, mężatka, 
rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa) 

7 NUMER I SERIA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO 
WRAZ Z NUMEREM WIZY REPATRIACYJNEJ 
LUB NUMER I SERIA DOWODU OSOBISTEGO 
ORAZ NR PESEL 
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8 DATA I MIEJSCE WYSTAWIENIA WIZY REPATRIACYJNEJ 

9 DATA PRZYJAZDU DO POLSKI 
(data przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej) 

10 MIEJSCE OSIEDLENIA W POLSCE I TELEFON 
(województwo, powiat, gmina, miejscowość, 
ulica, numer domu, numer mieszkania) 

11 POPRZEDNIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
(wpisać ostatnie miejsce zamieszkania za granicą) 

B. Dane osobowe małżonka repatrianta: 

12 NAZWISKO 
Zgodnie z zapisem w paszporcie 

13 IMIONA 

14 IMIĘ OJCA 

15 IMIĘ I NAZWISKO RODOWE MATKI 

16 DATA I MIEJSCE URODZENIA 
(podać dzień, miesiąc, rok, miejscowość, państwo) 

17 NUMER I SERIA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO 
WRAZ Z NUMEREM WIZY REPATRIACYJNEJ 
LUB NUMER I SERIA DOWODU OSOBISTEGO 
ORAZ NR PESEL * 

18 DATA I MIEJSCE WYSTAWIENIA WIZY REPATRIACYJNEJ 

19 DATA PRZYJAZDU DO POLSKI 
(data przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej) 

20 MIEJSCE OSIEDLENIA W POLSCE I TELEFON 
(województwo, powiat, gmina, miejscowość, 
ulica, numer domu, numer mieszkania) 

21 POPRZEDNIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
(wpisać ostatnie miejsce zamieszkania za granicą) 

C1. Dane osobowe małoletnich dzieci repatrianta: 

22 NAZWISKO 
Zgodnie z zapisem w paszporcie 

23 IMIONA 

24 IMIĘ OJCA 

25 IMIĘ I NAZWISKO RODOWE MATKI 

26 DATA I MIEJSCE URODZENIA 
(podać dzień, miesiąc, rok, miejscowość, państwo) 

27 NUMER I SERIA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO 
WRAZ Z NUMEREM WIZY REPATRIACYJNEJ 

28 RODZAJ SZKOŁY I KLASY, DO KTÓREJ POWINIEN 
UCZĘSZCZAĆ 

* Osoby nie będące repatriantami podają numer i datę wydania karty czasowego lub stałego pobytu oraz numer, serię i kraj 
wydania dokumentu paszportowego wraz z numerem wizy. 

(miejscowość) (data) (własnoręczny podpis (własnoręczny podpis 
małżonka wnioskodawcy) wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POSIADANIA ŚRODKÓW WYSTARCZAJĄCYCH NA ZAGOSPODAROWANIE 
I UTRZYMANIE SIĘ W MIEJSCU OSIEDLENIA 

Ja ................................................................................................ urodzony(a) ................................... .......... .................. . 
(imię i nazwisko) (data i miejsce urodzenia) 

oświadczam, że*: 

• posiadane przeze mnie obecnie środki finansowe nie są wystarczające na zagospodarowanie i utrzymanie się 
w miejscu osiedlenia oraz 

• koszt przyjazdu do Polski pokryłem ż własnych środków finansowych, 

• suma świadczeń pieniężnych, udzielonych mi z pomocy społecznej, nie przekracza zasiłku określonego w roz
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczy
pospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej (Dz. U. Nr 87, poz. 968). 

(miejscowość) (data) 

* Niepotrzebne skreślić . 

969 

(własnoręczny podpis 
wnioskodawcy) 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 października 1999 r. 

w sprawie zasad współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsu
mentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami 

pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 
1958 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 1969 r. Nr 26, 
poz. 206, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, 
z 1991 r. Nr 65, poz. 279, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Organy Inspekcji Handlowej współpracują 
z powiatowym (miejskim) rzecznikiem, a także z inny
mi organami administracji publicznej i instytucjami 
kontrolnymi oraz organizacjami pozarządowymi, dzia
łającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
na zasadach określonych w rozporządzeniu. 

§ 2. Organy Inspekcji Handlowej mogą, w porozu
mieniu z podmiotami, o których mowa w § 1, podejmo
wać wspólne działania mające zapewnić wzmocnienie 
ochrony interesów konsumentów oraz interesów go
spodarczych państwa. 

§ 3. Organy Inspekcji Handlowej współpracują 
z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów 
w zakresie: 

1) wymiany wiedzy fachowej, 

2) wspólnych działań w zakresie edukacji konsumen
tów, 

3) wymiany informacji o praktykach rynkowych naru
szających prawa konsumenta, 

4) mediacji i polubownego sądownictwa konsumenc
kiego, 

5) lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsu
mentów. 

§ 4. 1. Organy Inspekcji Handlowej i instytucje kon
trolne powinny przekazywać sobie wzajemnie infor
macje o naruszeniach prawa, ujawnionych w wyniku 
kontroli lub uzyskanych w inny sposób, mogących sta-




