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Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repa-
triacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118, z 2001 r. Nr 42, poz. 475
i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 127, poz. 1090) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) u˝yte w art. 1 ust. 2, art. 4, art. 9, art. 10, art. 11
ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 17 ust. 9, art. 30 ust. 2
i art. 31 ust. 1 w ró˝nych przypadkach wyrazy „wi-
za w celu repatriacji” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednich przypadkach wyrazami „wiza wjazdo-
wa w celu repatriacji”;

2) u˝yty w art. 2 pkt 2, art. 7, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 41
ust. 3 w ró˝nych przypadkach wyraz „niepe∏nolet-
ni” zast´puje si´ u˝ytym w odpowiednich przypad-
kach wyrazem „ma∏oletni”;

3) w art. 2 w pkt 2 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) karcie pobytu — oznacza to dokument wydany
cudzoziemcowi, który uzyska∏ zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na
osiedlenie si´, status uchodêcy lub zgod´ na
pobyt tolerowany.”;

4) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze repa-
triacji i udzielanie zezwoleƒ na osiedlenie si´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla cz∏onków
najbli˝szej rodziny repatrianta”;

5) w art. 5:

a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Od decyzji w sprawie stwierdzenia polskie-
go pochodzenia przys∏uguje odwo∏anie do
Prezesa Urz´du do Spraw Repatriacji i Cu-
dzoziemców, zwanego dalej „Prezesem
Urz´du”.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Organem wy˝szego stopnia w rozumieniu
Kodeksu post´powania administracyjnego
w sprawach o stwierdzenie polskiego pocho-
dzenia jest Prezes Urz´du.”;

6) w art. 8 w zdaniu wst´pnym wyrazy „Wiza repatria-
cyjna” zast´puje si´ wyrazami „Wiza wjazdowa
w celu repatriacji”;

7) w art. 11 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, Prezes Urz´-
du mo˝e uchyliç, je˝eli:

1) osoba polskiego pochodzenia zostanie
skazana w Rzeczypospolitej Polskiej pra-

womocnym wyrokiem sàdu za przest´p-
stwo umyÊlne na kar´ co najmniej roku
pozbawienia wolnoÊci lub

2) osoba polskiego pochodzenia zostanie
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 podstawie których ustalono
istotne dla sprawy okolicznoÊci faktyczne,
okaza∏y si´ fa∏szywe, lub

4) decyzja zosta∏a wydana w wyniku prze-
st´pstwa, lub

5) wyjdà na jaw istotne dla sprawy nowe
okolicznoÊci faktyczne lub nowe dowody
istniejàce w dniu wydania decyzji, niezna-
ne organowi, który wyda∏ decyzj´.

3. Prezes Urz´du uchyla decyzj´ o przyrzecze-
niu wydania wizy wjazdowej w celu repa-
triacji, je˝eli ustali istnienie podstawy do
stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji, okreÊlonej 
w Kodeksie post´powania administracyjne-
go.”;

8) w art. 12:

a) w ust. 2 w pkt 2 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) uchwa∏a rady powiatu, zobowiàzujàca staro-
st´ do zapewnienia miejsca w domu pomo-
cy spo∏ecznej na terenie powiatu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwa∏a oraz oÊwiadczenie, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, powinny zawieraç w szcze-
gólnoÊci wskazanie lokalu mieszkalnego,
form´ udost´pnienia tego lokalu oraz wska-
zanie êróde∏ utrzymania.”; 

9) po art. 12 dodaje si´ art. 12a i 12b w brzmieniu:

„Art. 12a. Je˝eli dane obj´te wnioskiem o wydanie
wizy wjazdowej w celu repatriacji uleg∏y
zmianie w okresie mi´dzy wydaniem de-
cyzji o przyrzeczeniu jej wydania
a dniem, w którym zosta∏y spe∏nione
przes∏anki do wydania tej wizy, wniosko-
dawca jest obowiàzany poinformowaç
konsula o zmianie danych oraz przedsta-
wiç dokumenty potwierdzajàce te zmia-
ny.

Art. 12b. 1. Wiz´ wjazdowà w celu repatriacji lub
decyzj´ o przyrzeczeniu wydania wizy
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wjazdowej w celu repatriacji wydaje
albo odmawia jej wydania konsul w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce zamiesz-
kania osoby ubiegajàcej si´ o jej wy-
danie, po uzyskaniu zgody Prezesa
Urz´du. Je˝eli przemawia za tym uza-
sadniony interes wnioskodawcy, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-
nych mo˝e wyznaczyç innego konsu-
la.

2. Przed wyra˝eniem zgody, o której mo-
wa w ust. 1, Prezes Urz´du mo˝e wy-
stàpiç do Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej, Komendanta G∏ów-
nego Policji, Szefa Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Szefa Agen-
cji Wywiadu oraz Prezesa Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu o przekazanie informacji o cudzo-
ziemcu, majàcych znaczenie dla prze-
prowadzenia post´powania.

3. Organy, do których Prezes Urz´du
zwróci∏ si´ o przekazanie informacji,
w terminie 30 dni sà obowiàzane je
udost´pniç w zakresie niezb´dnym do
prowadzonego post´powania.

4. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach termin, o którym mowa
w ust. 3, mo˝e byç przed∏u˝ony do
3 miesi´cy, o czym organ obowiàza-
ny do przekazania informacji zawia-
damia na piÊmie Prezesa Urz´du.”;

10) uchyla si´ art. 13;

11) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzór for-
mularza wniosku o wydanie wizy wjaz-
dowej w celu repatriacji oraz liczb´ fo-
tografii i wymogi dotyczàce fotografii
do∏àczanych do wniosku.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, uwzgl´dnia si´ w szczególno-
Êci dane dotyczàce wnioskodawcy, jego
ma∏˝onka, je˝eli jest osobà polskiego
pochodzenia, oraz ma∏oletniego pozo-
stajàcego pod w∏adzà rodzicielskà
wnioskodawcy, je˝eli zamierzajà osie-
dliç si´ wspólnie z wnioskodawcà na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w zakresie niezb´dnym do wydania wi-
zy wjazdowej w celu repatriacji.”;

12) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Ma∏˝onkowi wnioskodawcy, który nie
jest osobà polskiego pochodzenia, za-
mierzajàcemu osiedliç si´ wspólnie
z wnioskodawcà na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej, udziela si´ zezwole-
nia na osiedlenie si´.

2. W przypadku braku zgody, o której mo-
wa w art. 7, do ma∏oletniego pozostajà-
cego pod w∏adzà rodzicielskà repatrian-
ta oraz ma∏oletniego dziecka wspó∏ma∏-
˝onka pozostajàcego pod jego w∏adzà
rodzicielskà stosuje si´ przepis ust. 1.

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na
osiedlenie si´ ma∏˝onka wnioskodaw-
cy, o którym mowa w ust. 1, oraz ma∏o-
letniego, o którym mowa w ust. 2, do∏à-
cza si´ do wniosku o wydanie wizy
wjazdowej w celu repatriacji.

4. Prezes Urz´du udziela lub odmawia
udzielenia zezwolenia na osiedlenie si´
osobom, o których mowa w ust. 1 i 2,
oraz wydaje kart´ pobytu. 

5. Do udzielenia zezwolenia na osiedlenie
si´ stosuje si´ odpowiednio przepisy
rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175).

6. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, sà
obowiàzane zawiadomiç Prezesa Urz´-
du o utracie karty pobytu i o jej odzy-
skaniu.”;

13) w art. 16 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Za repatrianta mo˝e byç uznana osoba, która
spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) jest polskiego pochodzenia,

2) przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy za-
mieszkiwa∏a na sta∏e na terytorium, o którym
mowa w art. 9,

3) nie zachodzà wobec niej okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w art. 8,

4) przebywa∏a na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, udzielonego
w zwiàzku z pobieraniem nauki w szkole
wy˝szej na podstawie przepisów o podejmo-
waniu i odbywaniu studiów przez osoby nie-
b´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 w∏aÊciwy ze wzgl´du
na zamierzone miejsce osiedlenia si´ tej oso-
by.”;

14) w art. 17:

a) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Pomocy udziela si´ do wysokoÊci 4 120 z∏ — na
repatrianta i ka˝dego cz∏onka jego najbli˝szej ro-
dziny.”,
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b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Kwota, o której mowa w ust. 4, ulega co-
rocznie od dnia 1 stycznia podwy˝szeniu
przy zastosowaniu wskaênika wzrostu cen
towarów i us∏ug konsumpcyjnych w okre-
sie pierwszych trzech kwarta∏ów roku po-
przedniego, og∏aszanego w komunikacie
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
na podstawie przepisów o podatkach
i op∏atach lokalnych w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prezes Urz´du, w drodze decyzji, przyznaje
oraz ustala wysokoÊç pomocy, o której mo-
wa w ust. 1.”;

15) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobie, której wydano decyzj´ o przyrzeczeniu
wydania wizy wjazdowej w celu repatriacji,
a tak˝e cz∏onkom jej najbli˝szej rodziny, konsul
mo˝e zapewniç pokrycie kosztów uczestnictwa
w kursie nauki j´zyka polskiego.”;

16) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa
w art. 17 ust. 2 i 3, oraz o zwrot kosztów, o któ-
rych mowa w art. 22, nale˝y z∏o˝yç w terminie
do 24 miesi´cy od dnia nabycia przez repatrian-
ta obywatelstwa polskiego.”;

17) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Gminie, która zapewni lokal mieszkalny
repatriantowi i cz∏onkom najbli˝szej ro-
dziny repatrianta, udziela si´ dotacji
z bud˝etu paƒstwa na podstawie poro-
zumienia zawartego z w∏aÊciwym woje-
wodà. Dotacja mo˝e byç przyznana do
wysokoÊci kwoty stanowiàcej równo-
wartoÊç iloczynu 45 m2 powierzchni
u˝ytkowej lokalu mieszkalnego i wyso-
koÊci wskaênika przeliczeniowego kosz-
tu odtworzenia 1 m2 na terenie danego
powiatu og∏aszanego przez wojewod´
na podstawie przepisów ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 168, poz. 1383 oraz
z 2003 r. Nr 113, poz. 1069), obowiàzu-
jàcego w dniu z∏o˝enia wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 4.

2. Dotacji udziela si´ gminie, której rada
gminy podj´∏a uchwa∏´, w której zobo-
wiàza∏a si´ do zapewnienia lokalu
mieszkalnego nieokreÊlonym imien-
nie repatriantom i do zawarcia, na
czas nieokreÊlony, umowy nadajàcej
im tytu∏ prawny do lokalu mieszkalne-
go.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest
przeznaczona na dofinansowanie za-
daƒ w∏asnych gminy.

4. Wniosek o przyznanie dotacji gmina
sk∏ada do w∏aÊciwego wojewody.

5. Przy udzielaniu dotacji gminie, która za-
pewni lokal mieszkalny repatriantowi
i cz∏onkom najbli˝szej rodziny repa-
trianta, uwzgl´dnia si´ wielkoÊç lokalu
mieszkalnego, jego wyposa˝enie i stan
techniczny oraz lokalizacj´, a tak˝e
ewentualne koszty poniesione przez
gmin´ w zwiàzku z zapewnieniem repa-
triantowi i cz∏onkom jego najbli˝szej ro-
dziny lokalu mieszkalnego.

6. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1,
powinno okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy opis pomocy mieszka-
niowej udzielonej repatriantowi
i cz∏onkom najbli˝szej rodziny repa-
trianta,

2) wysokoÊç i tryb przekazania dotacji
nale˝nej gminie zapewniajàcej lokal
mieszkalny,

3) tryb kontroli podejmowanych przez
gmin´ dzia∏aƒ,

4) sposób rozliczenia udzielonej dota-
cji.”;

18) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Gmina mo˝e udzieliç repatriantowi po-
mocy polegajàcej na przeprowadzeniu
remontu lub adaptacji lokalu mieszkal-
nego w miejscu osiedlenia si´ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadanie gminy, o którym mowa
w ust. 1, jest zadaniem z zakresu admi-
nistracji rzàdowej.

3. Gmina otrzymuje z bud˝etu paƒstwa
dotacj´ celowà na realizacj´ zadania,
o którym mowa w ust. 1, do wysokoÊci
4 120 z∏ — na repatrianta i ka˝dego
cz∏onka jego najbli˝szej rodziny.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, ulega
corocznie od dnia 1 stycznia podwy˝-
szeniu przy zastosowaniu wskaênika
wzrostu cen towarów i us∏ug konsump-
cyjnych w okresie pierwszych trzech
kwarta∏ów roku poprzedniego, og∏asza-
nego w komunikacie Prezesa G∏ówne-
go Urz´du Statystycznego na podsta-
wie przepisów o podatkach i op∏atach
lokalnych w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”.

5. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie
udziela si´ repatriantowi, któremu gmi-
na zapewni∏a lokal mieszkalny w trybie
okreÊlonym w art. 21.”;
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19) rozdzia∏ 6 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 6 

Aktywizacja zawodowa repatriantów

Art. 23. 1. Repatriantowi, który nie ma mo˝liwoÊci
samodzielnego podj´cia pracy, starosta
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania repatrianta mo˝e zapewniç
aktywizacj´ zawodowà przez:

1) zwrot cz´Êci kosztów poniesionych
przez repatrianta na podnoszenie
kwalifikacji zawodowych,

2) zwrot cz´Êci kosztów poniesionych
przez pracodawc´ na:

a) utworzenie stanowiska pracy,

b) przeszkolenie repatrianta,

c) wynagrodzenie, nagrody i sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne.

2. Zwrotu kosztów poniesionych na aktywi-
zacj´ zawodowà prowadzonà w for-
mach, o których mowa w ust. 1, mo˝na
dokonywaç w okresie nie d∏u˝szym ni˝
5 lat od dnia nabycia przez repatrianta
obywatelstwa polskiego.

3. Ka˝da z form aktywizacji zawodowej,
o których mowa w ust. 1, mo˝e byç za-
stosowana jeden raz.

4. ¸àczna kwota zwrotu kosztów poniesio-
nych przez pracodawc´ na aktywizacj´
zawodowà we wszystkich formach,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mo˝e
przekroczyç dwunastokrotnego przeci´t-
nego miesi´cznego wynagrodzenia
w kwartale poprzedzajàcym dzieƒ zawar-
cia pierwszej z umów, o których mowa
w art. 27 ust. 1.

Art. 23a. 1. Zwrot cz´Êci kosztów poniesionych
przez repatrianta na podnoszenie
kwalifikacji zawodowych nast´puje na
podstawie umowy zawartej mi´dzy
starostà a repatriantem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, po-
winna okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) zasady wyp∏acania i wysokoÊç
zwracanej kwoty,

2) prawa i obowiàzki stron umowy,
w tym zobowiàzanie repatrianta do
zwrotu wyp∏aconej kwoty, na zasa-
dach okreÊlonych przez starost´,
w przypadku nieuzasadnionego
przerwania nauki lub jej niepodj´-
cia.

3. WysokoÊç kwoty zwracanej na pod-
stawie umowy, o której mowa w ust. 2,
stanowi po∏ow´ kosztów zwiàzanych
z podnoszeniem kwalifikacji zawodo-
wych, nie wi´cej jednak ni˝ równowar-
toÊç dwukrotnego przeci´tnego mie-

si´cznego wynagrodzenia w kwartale
poprzedzajàcym dzieƒ zawarcia umo-
wy, o której mowa w ust. 1.

4. Kosztami podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych sà op∏aty za nauk´ oraz
op∏aty za uzyskanie Êwiadectwa lub ty-
tu∏u kwalifikacyjnego.

Art. 24. 1. Je˝eli repatriant nie posiada kwalifika-
cji zawodowych lub posiada kwalifika-
cje, na które brak jest ofert na lokalnym
rynku pracy, mo˝e byç przeszkolony
w celu zdobycia, podniesienia lub zmia-
ny jego kwalifikacji.

2. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 1,
polega na:

1) przyuczeniu do zawodu lub przekwa-
lifikowaniu repatrianta,

2) podniesieniu kwalifikacji zawodo-
wych 

— w ramach stosunku pracy,

3) wykonywaniu przez repatrianta za-
daƒ lub czynnoÊci w siedzibie przy-
sz∏ego pracodawcy bez nawiàzywa-
nia stosunku pracy, które umo˝liwià
repatriantowi nabycie umiej´tnoÊci
praktycznych do samodzielnego wy-
konywania pracy po zakoƒczeniu
przeszkolenia.

3. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 1,
przeprowadza pracodawca, z tym ˝e
przeszkolenie polegajàce na przyucze-
niu do zawodu, przekwalifikowaniu lub
podniesieniu kwalifikacji zawodowych
repatrianta, mo˝e przeprowadziç, na
zlecenie pracodawcy, instytucja szkole-
niowa.

4. Pracodawca przeprowadzajàc prze-
szkolenie, o którym mowa w ust. 2
pkt 3, jest obowiàzany do:

1) ubezpieczenia repatrianta od na-
st´pstw nieszcz´Êliwych wypadków,

2) zapewnienia repatriantowi profilak-
tycznej ochrony zdrowia w zakresie
przewidzianym dla pracowników,

3) przeszkolenia repatrianta, na zasa-
dach przewidzianych dla pracowni-
ków, w zakresie bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy, przepisów przeciwpo˝a-
rowych oraz zapoznania go z obo-
wiàzujàcym regulaminem pracy,

4) przydzielenia repatriantowi odzie˝y
i obuwia roboczego, Êrodków ochro-
ny indywidualnej oraz dodatków
przewidzianych dla pracowników.

5. Przeszkolenie repatrianta powinno
trwaç nie d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy,
a w przypadkach uzasadnionych pro-
gramem przeszkolenia — nie d∏u˝ej ni˝
12 miesi´cy.
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6. Pracodawca otrzymuje zwrot kosztów
przeszkolenia, w wysokoÊci do trzykrot-
nego przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia w kwartale poprzedzajàcym
dzieƒ zawarcia umowy, o której mowa
w art. 27 ust. 1, pod warunkiem nawià-
zania z repatriantem stosunku pracy na
co najmniej 24 miesiàce.

7. Kosztami przeszkolenia, o których mo-
wa w ust. 6, sà:

1) faktyczne koszty przeszkolenia po-
niesione przez pracodawc´, uzasad-
nione programem przeszkolenia,
który zosta∏ zrealizowany przez pra-
codawc´ lub instytucj´ szkoleniowà,

2) koszt ubezpieczenia od nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków,

3) koszt przejazdu i zakwaterowania, je-
˝eli przeszkolenie odbywa si´ w in-
nej miejscowoÊci ni˝ miejsce za-
mieszkania repatrianta,

4) koszt niezb´dnych badaƒ lekarskich,

5) koszt niezb´dnych op∏at za uzyska-
nie Êwiadectwa lub tytu∏u kwalifika-
cyjnego.

Art. 25. 1. Starosta mo˝e dokonywaç zwrotu po-
niesionych przez pracodawc´ kosztów
wynagrodzenia, nagród oraz sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne z tytu∏u za-
trudnienia repatrianta pod warunkiem
nawiàzania z repatriantem stosunku
pracy na co najmniej 24 miesiàce.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa
w ust. 1, dokonuje si´ przez okres do
12 miesi´cy od dnia nawiàzania stosun-
ku pracy z repatriantem.

3. Zwrot kosztów obejmuje koszty do wy-
sokoÊci minimalnego wynagrodzenia
za prac´, obowiàzujàcego w grudniu
roku poprzedniego, ustalanego na pod-
stawie odr´bnych przepisów, w okresie
miesi´cznym, w przeliczeniu na pe∏ny
wymiar czasu pracy.

Art. 26. Starosta mo˝e zwróciç poniesione przez
pracodawc´ koszty na utworzenie stano-
wiska pracy dla repatrianta, pod warun-
kiem nawiàzania z repatriantem stosunku
pracy na co najmniej 24 miesiàce.

Art. 27. 1. Zwrot cz´Êci kosztów poniesionych
przez pracodawc´ na przeszkolenie re-
patrianta, wynagrodzenie, nagrody
i sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne
oraz utworzenie stanowiska pracy na-
st´puje na podstawie umów zawartych
mi´dzy starostà a pracodawcà.

2. Starosta nie mo˝e zawrzeç umów,
o których mowa w ust. 1, je˝eli:

1) pracodawca ma zaleg∏oÊci z tytu∏u
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
na ubezpieczenie zdrowotne, na Fun-
dusz Pracy lub na Fundusz Gwaran-
towanych Âwiadczeƒ Pracowni-
czych, 

2) pracodawca nie dotrzyma∏ warun-
ków innych umów zawartych z orga-
nami zatrudnienia,

3) doradca zawodowy powiatowego
urz´du pracy wyda∏ negatywnà opi-
ni´ o predyspozycji repatrianta do
wykonywania pracy, w zwiàzku z któ-
rà mo˝e nastàpiç zwrot kosztów.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powin-
na okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) sposób zwrotu kosztów,

2) zasady wyp∏acania i wysokoÊç zwra-
canej kwoty,

3) prawa i obowiàzki stron umowy,
w tym:

a) zobowiàzanie pracodawcy do
zwrotu wyp∏aconej kwoty wraz
z odsetkami, na zasadach okreÊlo-
nych przez starost´, w przypadku
niedotrzymania przez pracodawc´
warunków umowy,

b) uprawnienia starosty do kontroli
pracodawcy w zakresie prawid∏o-
woÊci prowadzenia aktywizacji za-
wodowej repatrianta.

4. Do umowy, której przedmiotem jest
zwrot kosztów przeszkolenia, do∏àcza
si´ opracowany przez pracodawc´ pro-
gram tego przeszkolenia.

5. W przypadku zawarcia przez starost´
umowy, o której mowa w ust. 1, nie sto-
suje si´ form aktywizacji zawodowej na
zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135,
poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142,
poz. 1380 i Nr 166, poz. 1608) w okresie
obowiàzywania umowy.

Art. 28. 1. Formy aktywizacji zawodowej, o któ-
rych mowa w art. 23 ust. 1, sà finanso-
wane w formie dotacji celowej ze Êrod-
ków wyodr´bnionych na te zadania
w bud˝etach wojewodów.

2. Starosta organizujàcy aktywizacj´ za-
wodowà repatriantów mo˝e ubiegaç
si´ o Êrodki na ten cel, sk∏adajàc wnio-
sek do w∏aÊciwego wojewody.

3. Zadania starosty w zakresie aktywizacji
zawodowej repatriantów sà zadaniami
z zakresu administracji rzàdowej.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy oraz
wojewodowie i marsza∏kowie woje-
wództw udzielajà starostom wszech-
stronnej pomocy w organizacji aktywi-
zacji zawodowej repatriantów.”;

20) w art. 29:

a) w ust. 2 wyrazy „wizy repatriacyjnej” zast´puje
si´ wyrazami „wizy wjazdowej w celu repatria-
cji”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ewidencj´ prowadzi Prezes Urz´du.”;

21) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Urz´du prowadzi ewidencj´ osób ubie-
gajàcych si´ o wydanie wizy wjazdowej w celu
repatriacji i cz∏onków ich rodzin nieposiadajà-
cych w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnione-
go lokalu mieszkalnego lub êród∏a utrzyma-
nia.”;

22) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. Konsul prowadzi rejestr z∏o˝onych wnio-
sków i decyzji wydanych w sprawach:

1) wydania wizy wjazdowej w celu repa-
triacji,

2) udzielenia zezwolenia na osiedlenie si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dla cz∏onków najbli˝szej rodziny repa-
trianta.”;

23) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Prezes Urz´du prowadzi centralny rejestr
wniosków, decyzji i postanowieƒ wyda-
nych w sprawach:

1) wydania wizy wjazdowej w celu repa-
triacji,

2) udzielenia zezwolenia na osiedlenie si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dla cz∏onków najbli˝szej rodziny repa-
trianta,

3) uznania za repatrianta,

4) udzielenia pomocy repatriantom ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa.”;

24) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ârodki finansowe na realizacj´ zadaƒ okreÊlo-
nych w ustawie, finansowanych z bud˝etu paƒ-
stwa, pochodzà z rezerwy celowej bud˝etu paƒ-
stwa „Pomoc dla repatriantów”.”;

25) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb post´powania
w sprawach:

a) podzia∏u rezerwy celowej bud˝etu
paƒstwa „Pomoc dla repatrian-
tów”,

b) udzielania powiatowi dotacji celo-
wych na realizacj´ aktywizacji za-
wodowej repatriantów,

c) udzielania dotacji gminie, która
zapewni repatriantom i cz∏onkom
najbli˝szej rodziny repatrianta lo-
kal mieszkalny,

d) przekazywania staroÊcie z bud˝etu
wojewody Êrodków finansowych
na pokrycie wydatków zwiàza-
nych z udzieleniem repatriantom
pomocy,

e) udzielania dotacji celowej gminie,
która przeprowadzi∏a remont lub
adaptacj´ lokalu mieszkalnego
w miejscu osiedlenia si´ repa-
trianta na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

2) wzory wniosków o udzielenie dota-
cji, o których mowa w pkt 1 lit. b),
c) i e).

2. W rozporzàdzeniu nale˝y w szczególno-
Êci okreÊliç terminy dokonywania czyn-
noÊci w sprawach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, oraz okreÊliç informacje,
które powinny zawieraç wnioski, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2.”.

Art. 2. 1. Ma∏˝onkowi repatrianta nieb´dàcemu
osobà polskiego pochodzenia oraz ma∏oletniemu po-
zostajàcemu pod w∏adzà rodzicielskà repatrianta lub
jego ma∏˝onka, którzy osiedlili si´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej wspólnie z repatriantem przyby-
∏ym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy
z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141,
poz. 1180 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 97,
poz. 894, Nr 101, poz. 942 i Nr 137, poz. 1302) lub usta-
wy okreÊlonej w art. 1 i którzy w terminie 12 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy z∏o˝à wnio-
sek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´, wojewo-
da w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziem-
ca udzieli tego zezwolenia, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Ma∏˝onkowi repatrianta nieb´dàcemu osobà
polskiego pochodzenia odmawia si´ zezwolenia na
osiedlenie si´, je˝eli zachodzà przes∏anki okreÊlone
w przepisach art. 66 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175).

Art. 3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
starostowie:

1) stajà si´ stronami umów zawartych przez organy
wykonawcze gmin z pracodawcami zatrudniajàcy-
mi repatriantów;

2) przejmujà zobowiàzania i nale˝noÊci gmin znajdu-
jàcych si´ na terytorium danego powiatu, wynika-
jàce z dotacji udzielonych tym gminom przez woje-
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wodów na realizacj´ aktywizacji zawodowej repa-
triantów.

Art. 4. 1. Przepisy rozdzia∏u 6 ustawy okreÊlonej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà stosu-
je si´ do osób, które przekroczy∏y granic´ Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie wizy w celu repatriacji
po dniu 31 grudnia 2000 r.

2. Przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy okreÊlonej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie
stosuje si´ do zwrotu kosztów poniesionych przez re-
patrianta przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy.

Art. 5. Gminy, których rady przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy podj´∏y uchwa∏´ o zapewnie-
niu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych nie-
okreÊlonym imiennie repatriantom, otrzymujà dotacj´
w wysokoÊci obliczonej na podstawie przepisów do-
tychczasowych.

Art. 6. Rejestry prowadzone na podstawie art. 32
i 33 ustawy okreÊlonej w art. 1 stajà si´, z dniem wej-

Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, rejestrami, o których
mowa w art. 1 pkt 22 i 23 niniejszej ustawy.

Art. 7. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà usta-
wà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc przepisy do-
tychczasowe. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 12, pkt 22 w zakresie dotyczàcym art. 32
pkt 2, pkt 23 w zakresie dotyczàcym art. 33 pkt 2
oraz art. 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia;

2) art. 1 pkt 1—7, pkt 9—11, pkt 20, pkt 21, pkt 22 w za-
kresie dotyczàcym art. 32 pkt 1, pkt 23 w zakresie
dotyczàcym art. 33 pkt 1, 3 i 4, art. 6 oraz art. 7, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od
dnia 1 wrzeÊnia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1692

USTAWA

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Art. 1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o Trybu-
nale Stanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1 wyrazy „lub za pope∏nienie przest´p-
stwa” zast´puje si´ wyrazami „ , za pope∏nienie
przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego”,

b) w ust. 2 wyrazy „przedawnienie odpowiedzial-
noÊci karnej za te przest´pstwa” zast´puje si´
wyrazami „przedawnienie karalnoÊci prze-
st´pstw lub przest´pstw skarbowych”,

c) w ust. 4 po wyrazie „przest´pstwa” dodaje si´
wyrazy „lub przest´pstwa skarbowe”,

d) dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Je˝eli przeciwko osobom, o których mowa
w ust. 4, wszcz´to post´powanie przygoto-
wawcze o przest´pstwo lub przest´pstwo
skarbowe pope∏nione w zwiàzku z zajmo-
wanym stanowiskiem, prokurator jest obo-
wiàzany niezw∏ocznie powiadomiç o tym
Marsza∏ka Sejmu.”,

e) w ust. 5 po wyrazie „przest´pstwa” dodaje si´
wyrazy „lub przest´pstwa skarbowe”;

2) u˝yte w art. 5, art. 6 ust. 2 i 5, art. 9 ust. 4—7, art. 11
ust. 1, 2 i 3, art. 13 ust. 1a i 3—3b, art. 25 ust. 3
i art. 26b w ró˝nych liczbach i przypadkach wyrazy
„odpowiedzialnoÊç konstytucyjna” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich liczbach i przypadkach
wyrazami „odpowiedzialnoÊç przed Trybuna∏em
Stanu”;

3) w art. 9 w ust. 9 wyrazy „uznaje si´ za nieprzedsta-
wiony przez Komisj´ OdpowiedzialnoÊci Konstytu-
cyjnej” zast´puje si´ wyrazami „nie podlega rozpa-
trzeniu”;

4) w art. 10:

a) w ust. 1a po wyrazie „podj´cia” dodaje si´ wy-
razy „przez Zgromadzenie Narodowe”,

b) w ust. 2 wyrazy „odpowiadaç warunkom wyma-
ganym” zast´puje si´ wyrazami „spe∏niaç wa-
runki wymagane przez ustaw´”;

5) w art. 11:

a) w ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrazie „uchwa-
∏´” dodaje si´ wyraz „Sejmu”,

b) w ust. 4 po wyrazie „uchwa∏y” dodaje si´ wyraz
„Sejmu”;


