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1118
USTAWA
z dnia 9 listopada 2000 r.
o repatriacji.
Uznajàc, ˝e powinnoÊcià Paƒstwa Polskiego jest
umo˝liwienie repatriacji Polakom, którzy pozostali na
Wschodzie, a zw∏aszcza w azjatyckiej cz´Êci by∏ego
Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich, i na
skutek deportacji, zes∏aƒ i innych przeÊladowaƒ narodowoÊciowych lub politycznych nie mogli w Polsce nigdy si´ osiedliç,
postanawia si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a tak˝e zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i cz∏onkom ich rodzin.
2. Repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia,
która przyby∏a do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej z zamiarem osiedlenia si´ na
sta∏e.
Art. 2. Ilekroç w przepisach ustawy jest mowa o:
1) konsulu — oznacza to konsula w rozumieniu ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 9, poz. 34,
z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 117, poz. 757
oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 532),
2) najbli˝szej rodzinie repatrianta — oznacza to ma∏˝onka repatrianta i niepe∏noletniego pozostajàcego pod w∏adzà rodzicielskà co najmniej jednego
z ma∏˝onków.
Art. 3. 1. O ile przepisy ustawy nie stanowià inaczej,
do post´powania w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Do post´powania w sprawach uregulowanych
w ustawie, nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci konsulów, stosuje si´ przepisy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdzia∏ 2
Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji i zasady udzielania zezwoleƒ na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla cz∏onków najbli˝szej rodziny repatrianta
Art. 4. Osoba przybywajàca do Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej nabywa oby-

watelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia
granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 5. 1. Za osob´ polskiego pochodzenia, w rozumieniu niniejszej ustawy, uznaje si´ osob´ deklarujàcà
narodowoÊç polskà i spe∏niajàcà ∏àcznie nast´pujàce
warunki:
1) co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo
dwoje pradziadków by∏o narodowoÊci polskiej,
2) wyka˝e ona swój zwiàzek z polskoÊcià, w szczególnoÊci przez piel´gnowanie polskiej mowy, polskich
tradycji i zwyczajów.
2. Za osob´ polskiego pochodzenia uznaje si´ równie˝ osob´ deklarujàcà narodowoÊç polskà, która posiada∏a w przesz∏oÊci obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje
pradziadków posiada∏o obywatelstwo polskie oraz
spe∏niajàcà warunek okreÊlony w ust. 1 pkt 2.
3. Warunek okreÊlony w ust. 1 pkt 1 uwa˝a si´ za
spe∏niony, je˝eli co najmniej jedno z rodziców lub
dziadków albo dwoje pradziadków wnioskodawcy potwierdzi∏o swojà przynale˝noÊç do Narodu Polskiego
przez, w szczególnoÊci, piel´gnowanie polskich tradycji i zwyczajów.
4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1,
wydaje konsul.
Art. 6. 1. Dowodami potwierdzajàcymi polskie
pochodzenie mogà byç dokumenty, wydane przez
polskie w∏adze paƒstwowe lub koÊcielne, a tak˝e
przez w∏adze by∏ego Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczàce wnioskodawcy lub jego
rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególnoÊci:
1) polskie dokumenty to˝samoÊci,
2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki
chrztu poÊwiadczajàce zwiàzek z polskoÊcià,
3) dokumenty potwierdzajàce odbycie s∏u˝by wojskowej w Wojsku Polskim, zawierajàce wpis informujàcy o narodowoÊci polskiej,
4) dokumenty potwierdzajàce fakt deportacji lub
uwi´zienia, zawierajàce wpis informujàcy o narodowoÊci polskiej,
5) dokumenty to˝samoÊci lub inne dokumenty urz´dowe zawierajàce wpis informujàcy o narodowoÊci polskiej.
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2. Dowodami potwierdzajàcymi polskie pochodzenie mogà byç równie˝ inne dokumenty, a w szczególnoÊci:
1) o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierajàce
wpis informujàcy o jej narodowoÊci polskiej,
2) potwierdzajàce przeÊladowanie osoby ze wzgl´du
na jej polskie pochodzenie.
Art. 7. 1. W drodze repatriacji nabywa obywatelstwo polskie równie˝ niepe∏noletni pozostajàcy pod
w∏adzà rodzicielskà repatrianta. Jednak˝e w przypadku, gdy repatriantem jest tylko jedno z rodziców, niepe∏noletni nabywa obywatelstwo polskie jedynie za
zgodà drugiego z rodziców, wyra˝onà w oÊwiadczeniu
z∏o˝onym przed konsulem.
2. Niepe∏noletni pozostajàcy pod opiekà nabywa
obywatelstwo polskie w drodze repatriacji, je˝eli dokona jej za zgodà opiekuna wyra˝onà w oÊwiadczeniu
z∏o˝onym przed konsulem.
3. Nabycie obywatelstwa polskiego na podstawie
ust. 1 i 2 przez niepe∏noletniego, który ukoƒczy∏ 16 lat,
mo˝e nastàpiç jedynie za jego zgodà.
Art. 8. Wiza repatriacyjna nie mo˝e byç wydana
osobie, która:
1) utraci∏a obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji na podstawie niniejszej ustawy lub
2) repatriowa∏a si´ z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na
podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944—1957 przez Rzeczpospolità Polskà albo
przez Polskà Rzeczpospolità Ludowà z Bia∏oruskà
Socjalistycznà Republikà Radzieckà, Ukraiƒskà Socjalistycznà Republikà Radzieckà, Litewskà Socjalistycznà Republikà Radzieckà i Zwiàzkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do jednego
z paƒstw b´dàcych stronà tych umów, lub
3) w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej dzia∏a∏a na szkod´ podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4) uczestniczy∏a lub uczestniczy w ∏amaniu praw cz∏owieka.
Art. 9. 1. Wiza repatriacyjna mo˝e byç wydana osobie polskiego pochodzenia, która przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy zamieszkiwa∏a na sta∏e na terytorium
obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejd˝aƒskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tad˝ykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej cz´Êci Federacji Rosyjskiej.
2. Wiza repatriacyjna mo˝e byç równie˝ wydana
dziecku osoby, o której mowa w ust. 1.
Art. 10. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, inne paƒstwa lub inne cz´Êci Federa-
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cji Rosyjskiej ni˝ wymienione w art. 9, których obywatele polskiego pochodzenia mogà ubiegaç si´ o wydanie wizy repatriacyjnej, w szczególnoÊci w których
osoby polskiego pochodzenia sà dyskryminowane ze
wzgl´dów religijnych, narodowoÊciowych lub politycznych.
Art. 11. 1. Osobie, która nie posiada zapewnionego
w Rzeczypospolitej Polskiej lokalu mieszkalnego
i utrzymania, a spe∏nia pozosta∏e warunki do uzyskania
wizy repatriacyjnej, konsul wydaje decyzj´ o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej.
2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych mo˝e uchyliç w terminie
10 lat od jej wydania, je˝eli:
1) osoba polskiego pochodzenia zostanie w tym okresie skazana w Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo umyÊlne
na kar´ co najmniej roku pozbawienia wolnoÊci
lub
2) osoba polskiego pochodzenia zostanie w tym okresie skazana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo umyÊlne, b´dàce zbrodnià w rozumieniu prawa polskiego, na kar´ co najmniej roku pozbawienia wolnoÊci, lub
3) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla
sprawy okolicznoÊci faktyczne, okaza∏y si´ fa∏szywe, lub
4) decyzja wydana zosta∏a w wyniku przest´pstwa,
lub
5) wyjdà na jaw dla sprawy nowe okolicznoÊci faktyczne lub nowe dowody istniejàce w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wyda∏ decyzj´.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych uchyla decyzj´ o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej
nie póêniej ni˝ w terminie 10 lat od jej wydania, je˝eli
ustali istnienie podstaw do stwierdzenia niewa˝noÊci
decyzji, okreÊlonych w przepisach Kodeksu post´powania administracyjnego.
Art. 12. 1. Konsul wydaje wiz´ repatriacyjnà po
przedstawieniu dowodu potwierdzajàcego posiadanie
lub zapewnienie lokalu mieszkalnego i êróde∏ utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „warunkami do osiedlenia si´”.
2. Dowodem potwierdzajàcym zapewnienie warunków do osiedlenia si´ jest:
1) uchwa∏a rady gminy, zawierajàca zobowiàzanie zapewnienia warunków do osiedlenia si´ przez okres
nie krótszy ni˝ 12 miesi´cy,
2) oÊwiadczenie osoby fizycznej, osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, sporzàdzone w formie aktu nota-
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rialnego, zawierajàce zobowiàzanie zapewnienia
warunków do osiedlenia si´ przez okres nie krótszy
ni˝ 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem ust. 5.
3. Uchwa∏a oraz oÊwiadczenie, o których mowa
w ust. 2, powinny zawieraç w szczególnoÊci wskazanie
lokalu mieszkalnego, form´ udost´pnienia tego lokalu,
wskazanie êróde∏ uzyskiwania lub zapewnienia dochodu.
4. Dowód potwierdzajàcy êród∏a utrzymania nie
jest wymagany od osób, którym przys∏ugujà uprawnienia emerytalne lub rentowe w rozumieniu przepisów emerytalnych i rentowych Rzeczypospolitej Polskiej.
5. OÊwiadczenie osoby fizycznej, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, zawierajàce zobowiàzanie do zapewnienia warunków do osiedlenia si´ mo˝e dotyczyç wy∏àcznie wst´pnych, zst´pnych lub rodzeƒstwa tej osoby.
Art. 13. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
w sprawach o wydanie wizy repatriacyjnej stosuje si´
przepisy 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).
Art. 14. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach o wydanie wizy repatriacyjnej, a tak˝e wzór wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej oraz dokumenty wymagane
do jej wydania.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien
obejmowaç dane ma∏˝onka wnioskodawcy, je˝eli jest
osobà polskiego pochodzenia, oraz niepe∏noletniego
pozostajàcego pod w∏adzà rodzicielskà wnioskodawcy,
je˝eli zamierzajà osiedliç si´ wspólnie z wnioskodawcà
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 15. 1. Je˝eli ma∏˝onek wnioskodawcy nie jest
osobà polskiego pochodzenia i zamierza osiedliç si´
wspólnie z wnioskodawcà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wniosku, o którym mowa w art. 14
ust. 1, do∏àcza si´ wniosek tego ma∏˝onka o wydanie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje lub
odmawia jego wydania minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych.
Rozdzia∏ 3
Uznanie za repatrianta
Art. 16. 1. Za repatrianta mo˝e byç równie˝ uznana
osoba, która spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) jest polskiego pochodzenia,
2) przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zamieszkiwa∏a na sta∏e na terytorium, o którym mowa w art. 9,
3) nie zachodzà co do niej okolicznoÊci, o których mowa w art. 8,
4) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, udzielonego w zwiàzku z pobieraniem
nauki w szkole wy˝szej jako stypendyÊcie strony
polskiej na podstawie przepisów o podejmowaniu
i odbywaniu studiów przez osoby nieb´dàce obywatelami polskimi,
5) z∏o˝y wniosek do wojewody w terminie 12 miesi´cy od ukoƒczenia szko∏y wy˝szej.
2. Organem w∏aÊciwym do wydania decyzji o uznaniu za repatrianta osoby, o której mowa w ust. 1, jest
wojewoda.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, nabywa obywatelstwo polskie z dniem, w którym decyzja o uznaniu za
repatrianta sta∏a si´ ostateczna.
4. Decyzja o uznaniu za repatrianta osoby, o której
mowa w ust. 1, powoduje, ˝e przy ustalaniu prawa tej
osoby do Êwiadczeƒ emerytalnych i rentowych oraz
ich wysokoÊci w Rzeczypospolitej Polskiej okresy zatrudnienia za granicà uwzgl´dnia si´ jako okresy sk∏adkowe.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach, o których mowa w ust. 1 oraz
w art. 41 ust. 1 i 2, wzór wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymagane dokumenty.
Rozdzia∏ 4

2. Ma∏˝onkowi repatrianta nieb´dàcemu osobà
polskiego pochodzenia udziela si´ zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach, jak dla ma∏˝onka obywatela polskiego, okreÊlonych w ustawie o cudzoziemcach, z zastrze˝eniem ust. 4.
3. W przypadku braku zgody, o której mowa
w art. 7, do niepe∏noletniego pozostajàcego pod w∏adzà rodzicielskà repatrianta lub niepe∏noletniego pozostajàcego pod w∏adzà rodzicielskà ma∏˝onka repatrianta stosuje si´ odpowiednio ust. 1 i 2.

Formy i tryb udzielania pomocy dla repatriantów
Art. 17. 1. Repatriantowi oraz przybywajàcym z nim
do Rzeczypospolitej Polskiej cz∏onkom najbli˝szej rodziny repatrianta, pozostajàcym we wspólnym gospodarstwie domowym, udziela si´ jednorazowo pomocy
ze Êrodków bud˝etu paƒstwa na:
1) pokrycie kosztów przejazdu od najbli˝szej jego
miejscu zamieszkania za granicà stacji kolejowej
do miejsca osiedlenia si´ w Rzeczypospolitej Pol-
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skiej, w wysokoÊci ceny biletu kolejowego drugiej
klasy oraz równowartoÊci ceny jednego biletu kolejowego drugiej klasy na pokrycie kosztów przewozu mienia,
2) zagospodarowanie i bie˝àce utrzymanie, w wysokoÊci dwukrotnego przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia, og∏aszanego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, zwanego dalej „przeci´tnym miesi´cznym wynagrodzeniem”, w kwartale poprzedzajàcym dzieƒ przyznania pomocy, na ka˝dego cz∏onka rodziny,
3) pokrycie kosztów zwiàzanych z podj´ciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez niepe∏noletniego, podlegajàcego obowiàzkowi szkolnemu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (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, z 1998 r. Nr 117,
poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550 i Nr 104,
poz. 1104), w wysokoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia na ka˝de dziecko.
2. Repatriantowi, który przyby∏ do Rzeczypospolitej
Polskiej z terenów azjatyckich by∏ego Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich i poniós∏ koszty zwiàzane z remontem lub adaptacjà lokalu mieszkalnego
w miejscu osiedlenia si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela si´ pomocy ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa na cz´Êciowe pokrycie poniesionych kosztów.
3. Repatriantowi, który przyby∏ do Rzeczypospolitej
Polskiej z terenów innych ni˝ okreÊlone w ust. 2, mo˝e
byç udzielona pomoc ze Êrodków bud˝etu paƒstwa na
cz´Êciowe pokrycie kosztów zwiàzanych z remontem
lub adaptacjà lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poniesionych przez repatrianta, je˝eli repatriant znajduje si´
w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
4. Pomoc, o której mowa w ust. 2 i 3, stanowi zwrot
udokumentowanych i uzasadnionych kosztów. Kwota
udzielonej pomocy nie mo˝e przekroczyç wysokoÊci
kwoty stanowiàcej równowartoÊç iloczynu 200% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia oraz liczby
cz∏onków najbli˝szej rodziny repatrianta pozostajàcych
we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje oraz
ustala jej wysokoÊç, w drodze decyzji, minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.
6. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznaje oraz
ustala jej wysokoÊç, w drodze decyzji, starosta wykonujàcy zadanie z zakresu administracji rzàdowej.
7. Pomoc, o której mowa w ust. 3, przyznaje oraz
ustala jej wysokoÊç albo odmawia jej przyznania,
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w drodze decyzji, starosta wykonujàcy zadanie z zakresu administracji rzàdowej.
8. Wyp∏aty kwoty stanowiàcej równowartoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1, 2 i 3, dokonuje starosta.
9. Konsul mo˝e przyznaç i wyp∏aciç kwot´ stanowiàcà równowartoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1
pkt 1, je˝eli osoba, której wydano wiz´ repatriacyjnà,
nie posiada wystarczajàcych Êrodków na pokrycie
kosztów podró˝y do Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Organem wy˝szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post´powania administracyjnego w sprawach,
o których mowa w ust. 6 i 7, jest wojewoda.
Art. 18. 1. Osobie, której wydano decyzj´ o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej, a okolicznoÊci pobytu na terytorium, o którym mowa w art. 9, uniemo˝liwi∏y tej osobie poznanie j´zyka polskiego, konsul mo˝e zapewniç pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie
nauki j´zyka polskiego.
2. Repatriantowi i przyby∏ym z nim do Rzeczypospolitej Polskiej cz∏onkom najbli˝szej rodziny repatrianta mo˝e byç udzielona pomoc przez zapewnienie
uczestniczenia w bezp∏atnych kursach j´zyka polskiego
i adaptacji w spo∏eczeƒstwie polskim.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania oraz minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego organizujà lub mogà zleciç organizacj´ kursów,
o których mowa w ust. 1 i 2, organizacji spo∏ecznej posiadajàcej znaczàcy dorobek w zakresie pomocy repatriantom.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje kursów j´zyka polskiego i adaptacyjnych
oraz sposób ich organizacji, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci stopieƒ znajomoÊci j´zyka polskiego i wiek
uczestnika kursu, mo˝liwoÊç zapewnienia bezp∏atnego
zakwaterowania, wy˝ywienia i zwrotu kosztów dojazdu
uczestnikom kursów, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz
potrzeb´ przygotowania dzieci do podj´cia nauki
w szkole.
Art. 19. 1. Pomoc, o której mowa w art. 17 ust. 1,
powinna byç wyp∏acona w terminie 60 dni od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
2. Pomoc, o której mowa w art. 17 ust. 2, oraz zwrot
kosztów, o którym mowa w art. 22, mogà byç udzielone w terminie 24 miesi´cy od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
Art. 20. Formy, wysokoÊç i tryb przyznawania pomocy dla repatrianta i cz∏onków najbli˝szej rodziny repatrianta przez jednostki samorzàdu terytorialnego
okreÊlajà organy stanowiàce tych jednostek.
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Rozdzia∏ 5
Formy i tryb udzielania pomocy gminom
Art. 21. 1. Gminie, która zapewni lokal mieszkalny
repatriantowi i cz∏onkom najbli˝szej rodziny repatrianta, udziela si´ dotacji celowej z bud˝etu paƒstwa na
podstawie porozumienia zawartego z w∏aÊciwym wojewodà. Dotacja celowa nie mo˝e byç ni˝sza od kwoty
okreÊlonej w art. 17 ust. 4, zaÊ wysokoÊç dotacji powinna byç proporcjonalnie zwi´kszona w zale˝noÊci od
wysokoÊci nak∏adów poniesionych przez gmin´ na zapewnienie lokalu mieszkalnego.
2. Dotacji udziela si´ tym gminom, których organy
nie okreÊli∏y imiennie repatriantów, którym zapewni∏y
lokal mieszkalny z zasobów komunalnych i zobowiàza∏y si´ do zawarcia umowy najmu tego lokalu mieszkalnego na czas nieokreÊlony.
3. Wniosek o przyznanie dotacji gmina sk∏ada do
w∏aÊciwego wojewody.
4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno okreÊlaç:
1) szczegó∏owy opis udzielonej repatriantowi i cz∏onkom najbli˝szej rodziny repatrianta pomocy mieszkaniowej,
2) dotacj´ celowà nale˝nà gminie zapewniajàcej lokal
mieszkalny i tryb p∏atnoÊci,
3) tryb kontroli podejmowanych przez gmin´ dzia∏aƒ,
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej albo wykorzystanej
niezgodnie z celem dotacji lub jej cz´Êci.
Art. 22. Gminie, która udzieli∏a repatriantowi pomocy poprzez pokrycie kosztów zwiàzanych z remontem lub adaptacjà lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w∏aÊciwy wojewoda, na wniosek tej gminy, dokonuje
zwrotu kosztów udzielonej pomocy w wysokoÊci i na
zasadach okreÊlonych w art. 17 ust. 4.
Rozdzia∏ 6
Aktywizacja zawodowa repatriantów
Art. 23. 1. W celu zapewnienia repatriantowi êród∏a
utrzymania i w celu jego aktywizacji zawodowej gmina
mo˝e refundowaç pracodawcy cz´Êç kosztów poniesionych na:
1) wynagrodzenia, nagrody i sk∏adki na ubezpieczenia
spo∏eczne,
2) wyposa˝enie stanowiska pracy,
3) szkolenie zawodowe repatrianta.
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2. Formy aktywizacji zawodowej, o których mowa
w ust. 1, sà realizowane na podstawie umowy zawartej pomi´dzy zarzàdem gminy a pracodawcà.
3. Formy aktywizacji zawodowej, o których mowa
w ust. 1, mogà byç realizowane w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego, przy czym co najmniej jedna z tych
form powinna byç realizowana w pierwszym roku od
dnia nabycia obywatelstwa polskiego.
Art. 24. Zarzàd gminy mo˝e dokonywaç, przez
okres do 24 miesi´cy, zwrotu poniesionych przez pracodawc´ kosztów wynagrodzenia, nagród oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne z tytu∏u zatrudnienia
repatrianta w pe∏nym wymiarze czasu pracy, pod warunkiem jego zatrudnienia przez co najmniej 48 miesi´cy.
Art. 25. Zarzàd gminy mo˝e zwróciç poniesione
przez pracodawc´ koszty na wyposa˝enie stanowiska
pracy dla repatrianta, pod warunkiem jego zatrudnienia przez co najmniej 48 miesi´cy.
Art. 26. 1. Je˝eli repatriant nie posiada jakichkolwiek kwalifikacji lub posiada kwalifikacje, na które brak
jest ofert na lokalnym rynku pracy, mo˝e byç przeszkolony przez pracodawc´ w celu podniesienia lub zmiany jego kwalifikacji.
2. Pracodawca otrzymuje zwrot kosztów szkolenia,
w wysokoÊci do trzykrotnego przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia, pod warunkiem zatrudnienia
przeszkolonego repatrianta przez co najmniej 24 miesiàce.
Art. 27. Wobec repatrianta mogà byç stosowane
jedna lub kilka form aktywizacji zawodowej, o których
mowa w art. 23 ust. 1, jednak ∏àczna kwota wydatkowana z tych tytu∏ów nie mo˝e przekroczyç dwudziestokrotnego przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia.
Art. 28. 1. Formy aktywizacji zawodowej, o których
mowa w art. 23 ust. 1, finansowane sà w formie dotacji celowej ze Êrodków wyodr´bnionych na ten cel
w bud˝etach wojewodów.
2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, pochodzà z rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa „Pomoc dla repatriantów”.
3. Gminy organizujàce aktywizacj´ zawodowà repatriantów mogà ubiegaç si´ o Êrodki na ten cel, sk∏adajàc wnioski do w∏aÊciwego wojewody.
4. Zadania gminy w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów sà zadaniami z zakresu administracji
rzàdowej.
5. Organy zatrudnienia udzielajà gminom wszechstronnej pomocy w organizacji aktywizacji zawodowej
repatriantów.
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Rozdzia∏ 7

Poz. 1118

warunkach, oznacza spe∏nienie wymogu, o którym
mowa w art. 12 ust. 1.

Ewidencje i rejestry oraz przetwarzanie danych
Art. 29. 1. W celu umo˝liwienia kandydatom na repatriantów poszukiwaƒ w∏aÊciwych warunków do
osiedlenia si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
tworzy si´ ewidencj´ lokali mieszkalnych i êróde∏ utrzymania dla repatriantów.
2. Ewidencja obejmuje dane zawarte w uchwa∏ach
i oÊwiadczeniach, o których mowa w art. 12 ust. 2, niewskazujàcych imiennie osoby mogàcej ubiegaç si´
o wydanie wizy repatriacyjnej.
3. Ewidencj´ prowadzi minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych.
Art. 30. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych prowadzi ewidencj´ osób ubiegajàcych si´ o wydanie wizy repatriacyjnej i cz∏onków ich rodzin, które
nie posiadajà w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub êród∏a utrzymania.
2. Ewidencja zawiera nast´pujàce dane osób ubiegajàcych si´ o wydanie wizy repatriacyjnej i cz∏onków
ich rodzin obj´tych wnioskiem o wydanie wizy repatriacyjnej:
1) imi´ i nazwisko,
2) miejsce zamieszkania za granicà i miejsce zamierzonego osiedlenia si´ w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) narodowoÊç i pochodzenie etniczne,
4) obywatelstwo,
5) zawód, wykszta∏cenie, kwalifikacje zawodowe,
6) oczekiwania co do zapewnienia warunków na osiedlenie si´,
7) przeÊladowania polityczne i narodowoÊciowe,
8) stan zdrowia.

Art. 32. Konsul prowadzi rejestr z∏o˝onych wniosków i decyzji wydanych w sprawach:
1) o wydanie wizy repatriacyjnej,
2) o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 33. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
prowadzi centralny rejestr wniosków, decyzji i postanowieƒ wydanych w sprawach:
1) o wydanie wizy repatriacyjnej,
2) o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) o udzielenie pomocy repatriantom ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.
Art. 34. Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach
mogà byç przetwarzane i udost´pniane za poÊrednictwem urzàdzeƒ teleinformatycznych.
Art. 35. Bez zgody osób obj´tych wnioskami, o których mowa w art. 32 i art. 33, mogà byç, w post´powaniach okreÊlonych w ustawie, przetwarzane dane dotyczàce:
1) obywatelstwa,
2) narodowoÊci i pochodzenia etnicznego,
3) zawodu, wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych,
4) oczekiwaƒ co do zapewnienia warunków na osiedlenie si´,
5) przeÊladowaƒ politycznych i narodowoÊciowych,
6) stanu zdrowia.

Art. 31. 1. Dane z ewidencji, o której mowa
w art. 29, udost´pniane sà za poÊrednictwem konsula
Rzeczypospolitej Polskiej osobom, którym wydano decyzj´ o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej,
w kolejnoÊci z∏o˝enia kompletnych wniosków o wydanie wizy repatriacyjnej, z zastrze˝eniem ust. 2.

Art. 36. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zagranicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory ewidencji i rejestrów, o których mowa
w art. 29, art. 30, art. 32, art. 33, i sposób przetwarzania
danych zawartych w tych ewidencjach i rejestrach.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny byç
udost´pniane w pierwszej kolejnoÊci osobom deportowanym i przeÊladowanym z przyczyn narodowoÊciowych lub politycznych, których wiek i z∏y stan zdrowia
uzasadnia szybkà repatriacj´ do Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzia∏ 8

3. Akceptacja warunków do osiedlenia si´ przez
osob´, której udost´pniono z ewidencji dane o tych

Finansowanie zadaƒ z bud˝etu paƒstwa
Art. 37. Ârodki finansowe na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w ustawie, finansowanych z bud˝etu paƒstwa,
pochodzà z rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa i pozostajà w dyspozycji w∏aÊciwych ministrów i kierowników urz´dów centralnych.
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Art. 38. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach:
1) podzia∏u rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa pozostajàcej w dyspozycji w∏aÊciwych ministrów i kierowników urz´dów centralnych na bud˝ety wojewodów, uwzgl´dniajàc liczb´ z∏o˝onych zapewnieƒ
warunków do osiedlenia si´ repatriantom,
2) udzielania dotacji gminie na realizacj´ aktywizacji
zawodowej repatriantów,
3) udzielania dotacji gminie, która zapewni∏a repatriantom lokal mieszkalny z zasobów komunalnych,
4) przekazywania staroÊcie z bud˝etu wojewody Êrodków finansowych na pokrycie wydatków zwiàzanych z udzieleniem repatriantom pomocy,
5) zwrotu gminie, przez wojewod´, kosztów poniesionych na pokrycie remontów lub adaptacji lokali
mieszkalnych,
6) wzory wniosków o udzielenie gminie dotacji okreÊlonych w pkt 2 i 3.
Rozdzia∏ 9
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe
Art. 39. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255,
Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692,
Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66,
poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137,
poz. 887, Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 31, poz. 384,
Nr 48, poz. 550 i Nr 70, poz. 820) w art. 23 w ust. 1
w pkt 2 w lit. g) kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecinkiem oraz dodaje si´ lit. h) w brzmieniu:
„h) by∏ zatrudniony za granicà i przyby∏ do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant.”
Art. 40. W ustawie 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) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 10:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „narodowoÊci polskiej lub”,
b) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „ , z wyjàtkiem Êrodków niezb´dnych do przyjazdu na miejsce osiedlenia si´”,
c) skreÊla si´ ust. 4;
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2) skreÊla si´ art. 97;
3) w art. 102 skreÊla si´ wyrazy „repatriacji oraz”.
Art. 41. 1. Osoba, która przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy naby∏a obywatelstwo polskie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353), mo˝e
byç uznana za repatrianta, je˝eli spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) z∏o˝y w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy wniosek o uznanie za repatrianta do wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania,
2) by∏a w dniu uzyskania zezwolenia na osiedlenie si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub jednego z paƒstw powsta∏ych po jego rozpadzie,
3) jest polskiego pochodzenia.
2. Za repatrianta mo˝e byç równie˝ uznana osoba
spe∏niajàca ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) z∏o˝y w terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy wniosek o uznanie za repatrianta do wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania,
2) jest polskiego pochodzenia,
3) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia na osiedlenie si´,
4) do 1991 r. zamieszkiwa∏a na sta∏e, przez co najmniej
5 lat, na terytorium, o którym mowa w art. 9,
5) nie zachodzà co do niej okolicznoÊci, o których mowa w art. 8 ustawy.
3. Do nabycia obywatelstwa polskiego przez niepe∏noletniego pozostajàcego pod w∏adzà rodzicielskà
osoby uznanej za repatrianta na podstawie ust. 2, stosuje si´ przepisy art. 7.
4. Przepisy art. 16 ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 42. 1. Rada Ministrów w terminie 60 dni od
dnia og∏oszenia ustawy ustanowi Pe∏nomocnika Rzàdu
do Spraw Repatriacji, zwanego dalej „Pe∏nomocnikiem”.
2. Do Pe∏nomocnika stosuje si´ przepisy art. 10
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji
i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania
ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929).
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3. Pe∏nomocnik podejmuje dzia∏ania konieczne dla
realizacji przepisów ustawy, ze szczególnym uwzgl´dnieniem repatriacji z azjatyckich terenów by∏ego
Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Art. 43. 1. Gminom, które zapewni∏y repatriantom
przyby∏ym do Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od
15.05.1996 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego przepisu, lokal mieszkalny z zasobów komunalnych,
udziela si´ w 2000 i 2001 r. dotacji z rezerwy celowej
bud˝etu paƒstwa „Pomoc dla repatriantów” w wysokoÊci kwoty stanowiàcej równowartoÊç iloczynu
200% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w kwartale poprzedzajàcym dzieƒ z∏o˝enia wniosku
o udzielenie dotacji oraz liczby cz∏onków najbli˝szej
rodziny repatrianta pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie domowym, nie mniej jednak ni˝ 600% tego wynagrodzenia.
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2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela w∏aÊciwy
wojewoda na wniosek gminy.
Art. 44. 1. Post´powania o wydanie wizy repatriacyjnej wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy toczà si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych.
2. Post´powania w sprawie udzielania pomocy
wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy toczà si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych.
Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r., z wyjàtkiem art. 43, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1119
UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà S∏owenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji,
sporzàdzona w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomoÊci:
W dniu 28 czerwca 1996 r. zosta∏a sporzàdzona w Lublanie Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà S∏owenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji w nast´pujàcym brzmieniu:

UMOWA

AGREEMENT

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà S∏owenii
o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji

between the Republic of Poland and the Republic of
Slovenia on the Reciprocal Promotion and Protection
of Investments

Preambu∏a

Preamble

Rzeczpospolita Polska i Republika S∏owenii, zwane
dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”,

The Republic of Poland and the Republic of
Slovenia thereinafter referred to as the Contracting
Parties,

dà˝àc do rozszerzenia wspó∏pracy gospodarczej
wzajemnie korzystnej dla obu Paƒstw,

Desiring to intensify economic cooperation to the
mutual benefit of both States,

majàc na celu stworzenie i utrzymanie korzystnych
warunków do inwestowania przez inwestorów jednej

Intending to create and maintain favourable
conditions for investments by investors of one

