
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopa-
da 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118) oraz
art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organi-
zacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia-
∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929
i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustanawia si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do
Spraw Repatriacji, zwanego dalej „Pe∏nomocnikiem”.

2. Pe∏nomocnika ustanawia si´ w Ministerstwie
Spraw Wewn´trznych i Administracji.

§ 2. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y podejmowanie
dzia∏aƒ niezb´dnych do realizacji przepisów ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. nr 106,

poz. 1118), zwanej dalej „ustawà”, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem repatriacji z azjatyckich terenów by∏e-
go Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
a w szczególnoÊci:

1) zapewnienie wspó∏dzia∏ania organów administracji
rzàdowej w zakresie realizacji zadaƒ wynikajàcych
z ustawy,

2) zapewnienie wspó∏dzia∏ania organów administracji
rzàdowej z organami samorzàdu terytorialnego
w zakresie realizacji zadaƒ wynikajàcych z ustawy,

3) zapewnienie przep∏ywu informacji dotyczàcych
procesu repatriacji mi´dzy organami realizujàcymi
zadania wynikajàce z ustawy,
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w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Repatriacji.

4) wspó∏dzia∏anie, za poÊrednictwem ministra w∏aÊci-
wego do spraw zagranicznych, z w∏adzami paƒstw,
w których zamieszkujà osoby ubiegajàce si´ o re-
patriacj´,

5) opiniowanie przygotowywanych projektów aktów
prawnych dotyczàcych repatriacji,

6) opiniowanie wniosków o podzia∏ rezerwy celowej
bud˝etu paƒstwa „Pomoc dla repatriantów”.

§ 3. 1. W toku realizacji zadaƒ Pe∏nomocnik wspó∏-
dzia∏a z organami administracji rzàdowej i uzyskuje ich
pomoc.

2. Organy administracji rzàdowej sà obowiàzane
do wspó∏dzia∏ania i udzielania pomocy Pe∏nomocniko-
wi w realizacji jego zadaƒ, w szczególnoÊci przez udo-
st´pnianie mu niezb´dnych informacji.

§ 4. Pe∏nomocnik mo˝e zlecaç przeprowadzanie
ekspertyz w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem
zadaƒ wynikajàcych z ustawy.

§ 5. Pe∏nomocnik informuje ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych o wszystkich zagro˝eniach
w realizacji zadaƒ wynikajàcych z ustawy.

§ 6. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocnika
sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

2. Pe∏nomocnik przedstawia ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw wewn´trznych analizy, oceny i wnioski
zwiàzane z zakresem jego zadaƒ oraz okresowe spra-
wozdania ze swojej dzia∏alnoÊci.

§ 7. Obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjno-prawnà,
technicznà i kancelaryjno-biurowà zapewnia Pe∏no-
mocnikowi Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji.

§ 8. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocni-
ka sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa w cz´Êci, której
dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 15 lu-
tego 2001 r.
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