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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 8 marca 2001 r.
w sprawie post´powania w sprawach o uznanie za repatrianta.
Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach
o uznanie za repatrianta osoby polskiego pochodzenia, która:
a) przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106,
poz. 1118), zwanej dalej „ustawà”, 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 i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
udzielonego w zwiàzku z pobieraniem nauki
w szkole wy˝szej jako stypendysta strony polskiej, na podstawie przepisów o podejmowaniu
i odbywaniu studiów przez osoby nieb´dàce
obywatelami polskimi, albo
b) 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), a w dniu
uzyskania zezwolenia na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej by∏a obywatelem Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub jednego z paƒstw powsta∏ych po jego
rozpadzie, albo
c) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si´,
a do 1991 r. zamieszkiwa∏a na sta∏e, przez co najmniej 5 lat, na terytorium, o którym mowa
w lit. a),
2) wzór wniosku o uznanie za repatrianta,
3) dokumenty wymagane w post´powaniu w sprawach o uznanie za repatrianta.
§ 2. 1. Post´powanie w sprawie o uznanie za repatrianta wszczyna si´ na wniosek osoby, o której mowa
w § 1 pkt 1, z∏o˝ony odpowiednio w terminie, o którym
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 5, art. 41 ust. 1 pkt 1, art. 41
ust. 2 pkt 1 ustawy.
2. Wzór wniosku o uznanie za repatrianta, zwany
dalej „wnioskiem”, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. Osoba ubiegajàca si´ o uznanie za repatrianta
sk∏ada wype∏niony wniosek, wraz z aktualnà, wyraênà
fotografià o wymiarach 5 cm x 4 cm.
§ 4. 1. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) posiadanà decyzj´ konsula o uznaniu za osob´ polskiego pochodzenia,
2) poÊwiadczonà urz´dowo kopi´ wa˝nego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç i obywatelstwo,
3) skrócony odpis aktu urodzenia,
4) skrócony odpis aktu ma∏˝eƒstwa lub inny dokument okreÊlajàcy stan cywilny,
5) ˝yciorys.
2. Osoba ubiegajàca si´ o uznanie za repatrianta,
nieposiadajàca decyzji konsula o uznaniu za osob´ polskiego pochodzenia, do∏àcza do wniosku dokumenty
potwierdzajàce polskie pochodzenie, o których mowa
w art. 6 ustawy. Dokumenty te wojewoda przekazuje
konsulowi w∏aÊciwemu ze wzgl´du na ostatnie miejsce
zamieszkania na sta∏e tej osoby za granicà, w celu wydania decyzji o uznaniu jej za osob´ polskiego pochodzenia.
3. Osoba, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a), do∏àcza
do wniosku dodatkowo:
1) poÊwiadczonà urz´dowo kopi´ karty czasowego
pobytu,
2) zaÊwiadczenie, ˝e pobiera∏a nauk´ w szkole wy˝szej
jako stypendysta strony polskiej, oraz odpis dyplomu,
3) zaÊwiadczenie potwierdzajàce fakt sta∏ego zamieszkiwania przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy 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,
4) dokument wydany przez w∏aÊciwy organ, poÊwiadczajàcy brak przeszkód do nabycia obywatelstwa
polskiego, wymagany przepisami umowy mi´dzynarodowej, której stronà jest Rzeczpospolita Polska, w przedmiocie zapobiegania powstawaniu
przypadków podwójnego obywatelstwa.
4. Osoba, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b), do∏àcza
do wniosku dodatkowo:
1) dokument potwierdzajàcy nabycie obywatelstwa
polskiego lub jego poÊwiadczonà kopi´,

Dziennik Ustaw Nr 22

— 1678 —

2) dokument poÊwiadczajàcy posiadanie, w dniu uzyskania zezwolenia na osiedlenie si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelstwa Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radzieckich lub jednego
z paƒstw powsta∏ych po jego rozpadzie.
5. Osoba, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. c), do∏àcza
do wniosku dodatkowo:
1) poÊwiadczonà urz´dowo kopi´ karty sta∏ego pobytu,
2) zaÊwiadczenie potwierdzajàce fakt zamieszkiwania
na sta∏e do 1991 r., przez co najmniej 5 lat, 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,
3) dokument, wydany przez w∏aÊciwy organ, poÊwiadczajàcy brak przeszkód do nabycia obywatelstwa polskiego, wymagany przepisami umowy
mi´dzynarodowej, której stronà jest Rzeczpospolita Polska, w przedmiocie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa.
§ 5. Do wniosku, który obejmuje niepe∏noletniego,
nale˝y do∏àczyç odpis skrócony jego aktu urodzenia.
§ 6. 1. Do wniosku, który obejmuje niepe∏noletniego, jeÊli drugi z jego rodziców nie ubiega si´ o uznanie
za repatrianta, nale˝y do∏àczyç:
1) pisemne oÊwiadczenie drugiego z rodziców o wyra˝eniu zgody na nabycie przez niepe∏noletniego
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obywatelstwa polskiego, z∏o˝one przed konsulem
lub
2) wyrok sàdu pozbawiajàcy w∏adzy rodzicielskiej drugiego z rodziców.
2. Do wniosku, który obejmuje niepe∏noletniego
pozostajàcego pod opiekà, nale˝y do∏àczyç zgod´
opiekuna, wyra˝onà w oÊwiadczeniu z∏o˝onym przed
konsulem.
3. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
i ust. 2, mo˝e byç z∏o˝one konsulowi za poÊrednictwem
wojewody.
§ 7. Do wniosku obejmujàcego niepe∏noletniego,
który ukoƒczy∏ 16 rok ˝ycia, nale˝y do∏àczyç jego pisemne oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na nabycie
obywatelstwa polskiego.
§ 8. 1. Wniosek nale˝y wype∏niç w j´zyku polskim.
2. Dokumenty sporzàdzone w j´zyku obcym nale˝y z∏o˝yç wraz z ich t∏umaczeniem na j´zyk polski, sporzàdzonym lub poÊwiadczonym przez t∏umacza przysi´g∏ego.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 8 marca 2001 r. (poz. 260)
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 16 marca 2001 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie badaƒ lekarskich i psychologicznych osób ubiegajàcych si´
lub posiadajàcych pozwolenie na broƒ.
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie badaƒ lekarskich i psychologicznych osób ubiegajàcych si´ lub posiadajàcych pozwolenie na broƒ (Dz. U. Nr 79, poz. 898) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Badania lekarskie i psychologiczne osób
ubiegajàcych si´, do dnia uzyskania uprawnieƒ przez lekarzy i psychologów na podstawie przepisów niniejszego rozporzàdzenia,
nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2001 r.,
przeprowadzajà lekarze i psychologowie
jednostek uprawnionych do przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych

osób ubiegajàcych si´ o wydanie licencji
oraz posiadajàcych licencj´ pracownika
ochrony fizycznej na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357
i z 2001 r. Nr 4, poz. 23), spe∏niajàcy warunki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, w odniesieniu do lekarza i w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2,
w odniesieniu do psychologa.”;
2) za∏àcznik nr 3 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: G. Opala

