
3) sposób oznaczania recept wystawianych przez fel-
czera, z uwzgl´dnieniem danych dotyczàcych fel-
czera.

Art. 5. (uchylony).12)

Art. 6. W nag∏ych wypadkach nie wolno felczerowi
(starszemu felczerowi) odmówiç udzielenia pomocy
choremu do czasu przybycia lekarza.

Art. 7. 1. Felczer (starszy felczer) obowiàzany jest
do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym po-
weêmie wiadomoÊç w zwiàzku z wykonywaniem za-
wodu.

2. Od obowiàzku zachowania tajemnicy felczer
(starszy felczer) jest zwolniony w stosunku do lekarza,
sprawujàcego nadzór fachowy nad danym zak∏adem
bàdê kierujàcego czynnoÊciami felczera (starszego fel-
czera), a ponadto w przypadkach:

1)13) gdy tak stanowià ustawy;

2) gdy osoba, korzystajàca z jego pomocy lub jej
prawny zast´pca, zezwolà na ujawnienie tajemni-
cy;

3) gdy zachowanie tajemnicy mo˝e spowodowaç
istotne niebezpieczeƒstwo dla ˝ycia i zdrowia oso-
by, korzystajàcej z pomocy felczera (starszego fel-
czera) lub dla otoczenia tej osoby.

Art. 8. (uchylony).14)

Art. 9.15) 1. Kto nie b´dàc uprawnionym udziela za-
wodowo Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 2 i 3, pod-
lega karze grzywny.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 orzekanie na-
st´puje w trybie przepisów o post´powaniu w spra-
wach o wykroczenia.

Art. 10. (uchylony).16)

Art. 11. (uchylony).17)

Art. 12. Uchyla si´ ustaw´ z dnia 1 lipca 1921 r.
o uprawnieniach do wykonywania czynnoÊci felczer-
skich (Dz. U. R. P. z 1921 r. Nr 64, poz. 396, z 1934 r.
Nr 110, poz. 976 i z 1946 r. Nr 55, poz. 312).

Art. 13. (uchylony).18)

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.19)
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———————
12) Przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.

———————
14) Przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w odnoÊniku 5 ja-

ko pierwsza.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymie-

nionej w odnoÊniku 5 jako pierwsza.
16) Przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
17) Przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w odnoÊniku 5 ja-

ko pierwsza.
18) Przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w odnoÊniku 5 ja-

ko pierwsza.
19) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 26 sierpnia 1950 r.
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 marca 2004 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o repatriacji

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr 65, poz. 595) og∏asza si´ w za∏àczniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106,
poz. 1118), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 42, poz. 475),

2) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicz-
nej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403),

3) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),

4) ustawà z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów
mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1090),

5) ustawà z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy
o repatriacji (Dz. U. Nr 175, poz. 1691)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 13 marca 2004 r.



2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 39, 40 i 43 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118), które stano-
wià:

„Art. 39. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu 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 re-
patriant.”

Art. 40. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach (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 „narodo-
woÊci polskiej lub”, 

b) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „ , z wy-
jàtkiem Êrodków niezb´dnych do
przyjazdu na miejsce osiedlenia
si´”,

c) skreÊla si´ ust. 4;

2) skreÊla si´ art. 97;

3) w art. 102 skreÊla si´ wyrazy „repatria-
cji oraz”.”

„Art. 43. 1. Gminom, które zapewni∏y repatrian-
tom przyby∏ym do Rzeczypospolitej
Polskiej, w okresie od 15.05.1996 r. do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego prze-
pisu, lokal mieszkalny z zasobów ko-
munalnych, udziela si´ w 2000 i 2001 r.
dotacji z rezerwy celowej bud˝etu paƒ-
stwa „Pomoc dla repatriantów” w wy-
sokoÊci kwoty stanowiàcej równowar-
toÊç iloczynu 200 % przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia w kwartale
poprzedzajàcym dzieƒ z∏o˝enia wnio-
sku o udzielenie dotacji oraz liczby
cz∏onków najbli˝szej rodziny repatrian-
ta pozostajàcych we wspólnym gospo-
darstwie domowym, nie mniej jednak
ni˝ 600 % tego wynagrodzenia. 

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udzie-
la w∏aÊciwy wojewoda na wniosek
gminy.”;

2) art. 20 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475), który stanowi:

„Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2001 r., z tym ˝e:

1) art. 2 pkt 1, art. 3, 8 i 9 wchodzà w ˝y-
cie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏osze-
nia,

2) art. 11 ust. 2 wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 30 dni od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie za-
granicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), który stano-
wi:

„Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e
art. 42, w zakresie, w jakim dotyczy utwo-
rzenia Êrodka specjalnego w celu wspar-
cia inwestycji i utrzymania placówek za-
granicznych, oraz art. 43 wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

4) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:

„Art.102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego przepro-
wadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem
kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

5) art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie usta-
wy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredy-
tów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏a-
conych premii gwarancyjnych oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 1090), który sta-
nowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 12 sierp-
nia 2002 r.”;

6) art. 2—8 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmia-
nie ustawy o repatriacji (Dz. U. Nr 175, poz. 1691),
które stanowià:

„Art. 2. 1. Ma∏˝onkowi repatrianta nieb´dàcemu
osobà polskiego pochodzenia oraz ma-
∏oletniemu pozostajàcemu pod w∏adzà
rodzicielskà repatrianta lub jego ma∏-
˝onka, którzy osiedlili si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z re-
patriantem przyby∏ym do Rzeczypospo-
litej 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 ustawy
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okreÊlonej w art. 1 i którzy w terminie
12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy z∏o˝à wniosek o udziele-
nie zezwolenia na osiedlenie si´, woje-
woda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
pobytu cudzoziemca udzieli tego zezwo-
lenia, 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 prze-
pisach art. 66 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 usta-
wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach (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 pra-
codawcami zatrudniajàcymi repatrian-
tów;

2) przejmujà zobowiàzania i nale˝noÊci
gmin znajdujàcych si´ na terytorium da-
nego powiatu, wynikajàce z dotacji
udzielonych tym gminom przez woje-
wodów na realizacj´ aktywizacji zawo-
dowej repartiantów.

Art. 4. 1. Przepisy rozdzia∏u 6 ustawy okreÊlonej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà stosuje si´ do osób, które prze-
kroczy∏y granic´ Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie wizy w celu repatria-
cji po dniu 31 grudnia 2000 r.

2. Przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy okre-
Êlonej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, nie stosuje si´ do

zwrotu kosztów poniesionych przez re-
patrianta przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

Art. 5. Gminy, których rady przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy podj´∏y uchwa∏´
o zapewnieniu lokalu mieszkalnego z za-
sobów komunalnych nieokreÊlonym
imiennie repatriantom, otrzymujà dotacj´
w wysokoÊci obliczonej na podstawie
przepisów dotychczasowych.

Art. 6. Rejestry prowadzone na podstawie art. 32
i 33 ustawy okreÊlonej w art. 1 stajà si´,
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
rejestrami, o których mowa w art. 1 pkt 22
i 23 niniejszej ustawy.

Art. 7. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienia-
nych niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez okres 12 miesi´cy od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc przepisy
dotychczasowe.

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

1) art. 1 pkt 12, pkt 22 w zakresie dotyczà-
cym art. 32 pkt 2, pkt 23 w zakresie do-
tyczàcym art. 33 pkt 2 oraz art. 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

2) art. 1 pkt 1—7, pkt 9—11, pkt 20, pkt 21,
pkt 22 w zakresie 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∏osze-
nia, z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 2003 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 13 marca 2004 r. (poz. 532)

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 naro-
dowoÊciowych lub politycznych nie mogli w Polsce ni-
gdy si´ osiedliç,

postanawia si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady nabycia obywatel-
stwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrian-

ta, a tak˝e zasady i tryb udzielania pomocy repatrian-
tom i cz∏onkom ich rodzin.

2. Repatriantem jest osoba polskiego pochodze-
nia, która przyby∏a do Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy wjazdowej w celu repatriacji1) z zamia-
rem osiedlenia si´ na sta∏e.

———————
1) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 7 pkt 1 ustawy

z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziem-
cach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42,
poz. 475), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2001 r.,
i art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie
ustawy o repatriacji (Dz. U. Nr 175, poz. 1691), który
wszed∏ w ˝ycie z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 2003 r.



Art. 2. Ilekroç w przepisach ustawy jest mowa o:

1) konsulu — oznacza to konsula w rozumieniu usta-
wy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215,
poz. 1823);

2) najbli˝szej rodzinie repatrianta — oznacza to ma∏-
˝onka repatrianta i ma∏oletniego2) pozostajàcego
pod w∏adzà rodzicielskà co najmniej jednego
z ma∏˝onków;

3)3) karcie pobytu — oznacza to dokument wydany
cudzoziemcowi, który uzyska∏ zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osie-
dlenie si´, status uchodêcy lub zgod´ na pobyt to-
lerowany.

Art. 3. 1. O ile przepisy ustawy nie stanowià ina-
czej, 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, sto-
suje si´ przepisy o funkcjach konsulów Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Rozdzia∏ 2

Nabycie obywatelstwa polskiego 
w drodze repatriacji i udzielanie zezwoleƒ 

na osiedlenie si´ na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej dla cz∏onków najbli˝szej

rodziny repatrianta4)

Art. 4. Osoba przybywajàca do Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy wjazdowej w celu repatria-
cji1) nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa
z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Art. 5. 1. Za osob´ polskiego pochodzenia, w rozu-
mieniu niniejszej ustawy, uznaje si´ osob´ deklarujà-
cà narodowoÊç polskà i spe∏niajàcà ∏àcznie nast´pujà-
ce 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 szczegól-
noÊci przez piel´gnowanie polskiej mowy, pol-
skich tradycji i zwyczajów.

2. Za osob´ polskiego pochodzenia uznaje si´ rów-
nie˝ osob´ deklarujàcà narodowoÊç polskà, która po-
siada∏a w przesz∏oÊci obywatelstwo polskie lub co naj-

mniej 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 po-
twierdzi∏o swojà przynale˝noÊç do Narodu Polskiego
przez, w szczególnoÊci, piel´gnowanie polskich trady-
cji i zwyczajów.

4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1,
wydaje konsul.

4a.5) Od decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego
pochodzenia przys∏uguje odwo∏anie do Prezesa Urz´-
du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwanego
dalej „Prezesem Urz´du”.

5.6) Organem wy˝szego stopnia w rozumieniu Ko-
deksu post´powania administracyjnego w sprawach
o stwierdzenie polskiego pochodzenia jest Prezes
Urz´du.

Art. 6. 1. Dowodami potwierdzajàcymi polskie po-
chodzenie mogà byç dokumenty, wydane przez pol-
skie w∏adze paƒstwowe lub koÊcielne, a tak˝e przez
w∏adze by∏ego Zwiàzku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich, dotyczàce wnioskodawcy lub jego rodzi-
ców, 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 woj-
skowej w Wojsku Polskim, zawierajàce wpis infor-
mujàcy o narodowoÊci polskiej;

4) dokumenty potwierdzajàce fakt deportacji lub
uwi´zienia, zawierajàce wpis informujàcy o naro-
dowoÊci polskiej;

5) dokumenty to˝samoÊci lub inne dokumenty urz´-
dowe zawierajàce wpis informujàcy o narodowo-
Êci polskiej.

2. Dowodami potwierdzajàcymi polskie pochodze-
nie mogà byç równie˝ inne dokumenty, a w szczegól-
noÊci:

1) o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierajàce
wpis informujàcy o jej narodowoÊci polskiej;

2) potwierdzajàce przeÊladowanie osoby ze wzgl´du
na jej polskie pochodzenie.
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———————
2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia

28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o repatriacji (Dz. U.
Nr 175, poz. 1691), który wszed∏ w ˝ycie z mocà od dnia
1 wrzeÊnia 2003 r.

3) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 2.

4) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
5) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
6) Dodany przez art. 51 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝-

bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 10 maja 2002 r.; w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 2.



Art. 7. 1. W drodze repatriacji nabywa obywatel-
stwo polskie równie˝ ma∏oletni2) pozostajàcy pod w∏a-
dzà rodzicielskà repatrianta. Jednak˝e w przypadku,
gdy repatriantem jest tylko jedno z rodziców, ma∏olet-
ni2) nabywa obywatelstwo polskie jedynie za zgodà
drugiego z rodziców, wyra˝onà w oÊwiadczeniu z∏o˝o-
nym przed konsulem.

2. Ma∏oletni2) pozostajàcy pod opiekà nabywa
obywatelstwo polskie w drodze repatriacji, je˝eli do-
kona jej za zgodà opiekuna wyra˝onà w oÊwiadczeniu
z∏o˝onym przed konsulem.

3. Nabycie obywatelstwa polskiego na podstawie
ust. 1 i 2 przez ma∏oletniego2), który ukoƒczy∏ 16 lat,
mo˝e nastàpiç jedynie za jego zgodà.

Art. 8. Wiza wjazdowa w celu repatriacji nie mo˝e
byç wydana osobie, która:7)

1) utraci∏a obywatelstwo polskie nabyte w drodze re-
patriacji na podstawie niniejszej ustawy lub

2) repatriowa∏a si´ z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na
podstawie umów repatriacyjnych zawartych w la-
tach 1944—1957 przez Rzeczpospolità Polskà albo
przez Polskà Rzeczpospolità Ludowà z Bia∏oruskà
Socjalistycznà Republikà Radzieckà, Ukraiƒskà So-
cjalistycznà Republikà Radzieckà, Litewskà Socjali-
stycznà Republikà Radzieckà i Zwiàzkiem Socjali-
stycznych 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 intere-
sów Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) uczestniczy∏a lub uczestniczy w ∏amaniu praw cz∏o-
wieka.

Art. 9. 1. Wiza wjazdowa w celu repatriacji1) mo˝e
byç wydana osobie polskiego pochodzenia, która
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zamieszkiwa∏a na
sta∏e na terytorium obecnej Republiki Armenii, Repu-
bliki Azerbejd˝aƒskiej, Republiki Gruzji, Republiki Ka-
zachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tad˝ykista-
nu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu
albo azjatyckiej cz´Êci Federacji Rosyjskiej.

2. Wiza wjazdowa w celu repatriacji1) 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-
cji Rosyjskiej ni˝ wymienione w art. 9, których obywa-
tele polskiego pochodzenia mogà ubiegaç si´ o wyda-
nie wizy wjazdowej w celu repatriacji1), w szczególno-
Êci w których osoby polskiego pochodzenia sà dyskry-
minowane ze wzgl´dów religijnych, narodowoÊcio-
wych lub politycznych.

Art. 11. 1. Osobie, która nie posiada zapewnione-
go w Rzeczypospolitej Polskiej lokalu mieszkalnego
i utrzymania, a spe∏nia pozosta∏e warunki do uzyska-
nia wizy wjazdowej w celu repatriacji1), konsul wydaje
decyzj´ o przyrzeczeniu wydania wizy wjazdowej
w celu repatriacji1).

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

1) osoba polskiego pochodzenia zostanie skazana
w Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnym wyro-
kiem sàdu za przest´pstwo umyÊlne na kar´ co
najmniej roku pozbawienia wolnoÊci lub

2) osoba polskiego pochodzenia zostanie skazana
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej prawo-
mocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo umyÊl-
ne, b´dàce zbrodnià w rozumieniu prawa polskie-
go, na kar´ co najmniej roku pozbawienia wolno-
Êci, 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 przest´pstwa,
lub

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

3.8) Prezes Urz´du uchyla decyzj´ o przyrzeczeniu
wydania wizy wjazdowej w celu repatriacji, je˝eli usta-
li istnienie podstawy do stwierdzenia niewa˝noÊci de-
cyzji, okreÊlonej w Kodeksie post´powania admini-
stracyjnego.

Art. 12. 1. Konsul wydaje wiz´ wjazdowà w celu re-
patriacji1) po przedstawieniu dowodu potwierdzajàce-
go posiadanie lub zapewnienie lokalu mieszkalnego
i êróde∏ utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, zwa-
nych dalej „warunkami do osiedlenia si´”.

2. Dowodem potwierdzajàcym zapewnienie wa-
runków do osiedlenia si´ jest: 

1) uchwa∏a rady gminy, zawierajàca zobowiàzanie za-
pewnienia warunków do osiedlenia si´ przez
okres nie krótszy ni˝ 12 miesi´cy;

2)9) oÊwiadczenie obywatela polskiego, osoby praw-
nej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej
osobowoÊci prawnej majàcych siedzib´ w Polsce,
sporzàdzone w formie aktu notarialnego, zawiera-
jàce zobowiàzanie zapewnienia warunków do
osiedlenia si´ przez okres nie krótszy ni˝ 12 mie-
si´cy, z zastrze˝eniem ust. 5; 
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———————
7) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.
9) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 7 pkt 2 ustawy

wymienionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza. 



3)10) uchwa∏a rady powiatu, zobowiàzujàca starost´
do zapewnienia miejsca w domu pomocy spo∏ecz-
nej na terenie powiatu. 

3.11) Uchwa∏a oraz oÊwiadczenie, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, powinny zawieraç w szczególnoÊci
wskazanie lokalu mieszkalnego, form´ udost´pnienia
tego lokalu oraz wskazanie êróde∏ utrzymania. 

4. Dowód potwierdzajàcy êród∏a utrzymania nie
jest wymagany od osób, którym przys∏ugujà upraw-
nienia emerytalne lub rentowe w rozumieniu przepi-
sów emerytalnych i rentowych Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

5. OÊwiadczenie osoby fizycznej, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, zawierajàce zobowiàzanie do zapewnie-
nia warunków do osiedlenia si´ mo˝e dotyczyç wy∏àcz-
nie wst´pnych, zst´pnych lub rodzeƒstwa tej osoby.

Art. 12a.12) Je˝eli dane obj´te wnioskiem o wyda-
nie wizy wjazdowej w celu repatriacji uleg∏y zmianie
w okresie mi´dzy wydaniem decyzji o przyrzeczeniu
jej wydania a dniem, w którym zosta∏y spe∏nione
przes∏anki do wydania tej wizy, wnioskodawca jest
obowiàzany poinformowaç konsula o zmianie da-
nych oraz przedstawiç dokumenty potwierdzajàce te
zmiany.

Art. 12b.12) 1. Wiz´ wjazdowà w celu repatriacji lub
decyzj´ o przyrzeczeniu wydania wizy wjazdowej w ce-
lu repatriacji wydaje albo odmawia jej wydania konsul
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby
ubiegajàcej si´ o jej wydanie, po uzyskaniu zgody Pre-
zesa Urz´du. Je˝eli przemawia za tym uzasadniony in-
teres wnioskodawcy, minister w∏aÊciwy do spraw za-
granicznych mo˝e wyznaczyç innego konsula.

2. Przed wyra˝eniem zgody, o której mowa w ust. 1,
Prezes Urz´du mo˝e wystàpiç do Komendanta G∏ów-
nego Stra˝y Granicznej, Komendanta G∏ównego Poli-
cji, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szefa Agencji Wywiadu oraz Prezesa Instytutu Pami´-
ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu o przekazanie informacji o cu-
dzoziemcu, majàcych znaczenie dla przeprowadzenia
post´powania.

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

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ter-
min, o którym mowa w ust. 3, mo˝e byç przed∏u˝ony
do 3 miesi´cy, o czym organ obowiàzany do przekaza-
nia informacji zawiadamia na piÊmie Prezesa Urz´du.

Art. 13. (uchylony).13)

Art. 14.14) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zagra-
nicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzór formularza wniosku o wydanie wizy wjazdo-
wej w celu repatriacji oraz liczb´ fotografii i wymogi
dotyczàce fotografii do∏àczanych do wniosku.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci dane dotyczàce wnio-
skodawcy, jego ma∏˝onka, je˝eli jest osobà polskiego
pochodzenia, oraz ma∏oletniego pozostajàcego pod
w∏adzà rodzicielskà wnioskodawcy, je˝eli zamierzajà
osiedliç si´ wspólnie z wnioskodawcà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezb´dnym do
wydania wizy wjazdowej w celu repatriacji.

Art. 15.15) 1. Ma∏˝onkowi wnioskodawcy, który nie
jest osobà polskiego pochodzenia, zamierzajàcemu
osiedliç si´ wspólnie z wnioskodawcà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, udziela si´ zezwolenia na
osiedlenie si´.

2. W przypadku braku zgody, o której mowa w art. 7,
do ma∏oletniego pozostajàcego pod w∏adzà rodzicielskà
repatrianta 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 wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1,
oraz ma∏oletniego, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza
si´ do wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu re-
patriacji.

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´ sto-
suje 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 obowià-
zane zawiadomiç Prezesa Urz´du o utracie karty poby-
tu i o jej odzyskaniu.

Rozdzia∏ 3

Uznanie za repatrianta

Art. 16. 1.16) Za repatrianta mo˝e byç uznana oso-
ba, która spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
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———————
10) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2; wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r. 

12) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 2.

———————
13) Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
8 paêdziernika 2003 r.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.



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 wobec niej okolicznoÊci, o których
mowa w art. 8;

4) przebywa∏a na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, udzielonego w zwiàzku z pobiera-
niem nauki w szkole wy˝szej na podstawie przepi-
sów 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. 

2.16) 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 osoby. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, nabywa obywa-
telstwo 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 za-
trudnienia 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 re-
patrianta oraz wymagane dokumenty.

Rozdzia∏ 4

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-
skiej, w wysokoÊci ceny biletu kolejowego drugiej
klasy oraz równowartoÊci ceny jednego biletu ko-
lejowego drugiej klasy na pokrycie kosztów prze-
wozu mienia;

2) zagospodarowanie i bie˝àce utrzymanie, w wyso-
koÊci dwukrotnego przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia, og∏aszanego przez Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
zwanego dalej „przeci´tnym miesi´cznym wyna-
grodzeniem”, w kwartale poprzedzajàcym dzieƒ
przyznania pomocy, na ka˝dego cz∏onka rodziny;

3) pokrycie kosztów zwiàzanych z podj´ciem na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez ma∏o-
letniego2), podlegajàcego obowiàzkowi szkolne-
mu 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, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320,
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615,
z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6,
poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304
i Nr 203, poz. 1966), w wysokoÊci przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia na ka˝de dziecko.

2. Repatriantowi, który przyby∏ do Rzeczypospoli-
tej Polskiej z terenów azjatyckich by∏ego Zwiàzku So-
cjalistycznych Republik Radzieckich i poniós∏ koszty
zwiàzane z remontem lub adaptacjà lokalu mieszkal-
nego w miejscu osiedlenia si´ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, udziela si´ pomocy ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa na cz´Êciowe pokrycie poniesionych
kosztów.

3. Repatriantowi, który przyby∏ do Rzeczypospoli-
tej Polskiej z terenów innych ni˝ okreÊlone w ust. 2,
mo˝e byç udzielona pomoc ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa na cz´Êciowe pokrycie kosztów zwiàzanych z re-
montem lub adaptacjà lokalu mieszkalnego w miejscu
osiedlenia si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
poniesionych przez repatrianta, je˝eli repatriant znaj-
duje si´ w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

4.17) Pomoc, o której mowa w ust. 2 i 3, stanowi
zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów.
Pomocy udziela si´ do wysokoÊci 4 120 z∏ — na repa-
trianta i ka˝dego cz∏onka jego najbli˝szej rodziny. 

4a.18) Kwota, o której mowa w ust. 4, ulega co-
rocznie od dnia 1 stycznia podwy˝szeniu przy zasto-
sowaniu wskaênika wzrostu cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwarta∏ów
roku poprzedniego, og∏aszanego w komunikacie Pre-
zesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na podstawie
przepisów o podatkach i op∏atach lokalnych w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”. 

5.19) Prezes Urz´du, w drodze decyzji, przyznaje
oraz ustala wysokoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1. 

6. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznaje oraz
ustala jej wysokoÊç, w drodze decyzji, starosta wyko-
nujàcy zadanie z zakresu administracji rzàdowej.
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———————
17) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14

lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2004 r.

18) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.



7. Pomoc, o której mowa w ust. 3, przyznaje oraz
ustala jej wysokoÊç albo odmawia jej przyznania,
w drodze decyzji, starosta wykonujàcy zadanie z za-
kresu administracji rzàdowej.

8. Wyp∏aty kwoty stanowiàcej równowartoÊç po-
mocy, o której mowa w ust. 1, 2 i 3, dokonuje starosta.

9. Konsul mo˝e przyznaç i wyp∏aciç kwot´ stano-
wiàcà równowartoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1
pkt 1, je˝eli osoba, której wydano wiz´ wjazdowà
w celu repatriacji1), nie posiada wystarczajàcych Êrod-
ków na pokrycie kosztów podró˝y do Rzeczypospolitej
Polskiej.

10. Organem wy˝szego stopnia w rozumieniu Ko-
deksu post´powania administracyjnego w sprawach,
o których mowa w ust. 6 i 7, jest wojewoda.

Art. 18. 1.20) Osobie, której wydano decyzj´ o przy-
rzeczeniu wydania wizy wjazdowej w celu repatriacji,
a tak˝e cz∏onkom jej najbli˝szej rodziny, konsul mo˝e
zapewniç pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie na-
uki j´zyka polskiego. 

2. Repatriantowi i przyby∏ym z nim do Rzeczypo-
spolitej Polskiej cz∏onkom najbli˝szej rodziny repa-
trianta mo˝e byç udzielona pomoc przez zapewnienie
uczestniczenia w bezp∏atnych kursach j´zyka polskie-
go i adaptacji w spo∏eczeƒstwie polskim.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia 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 po-
siadajàcej znaczàcy dorobek w zakresie pomocy repa-
triantom.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, rodzaje kursów j´zyka polskiego i adaptacyjnych
oraz sposób ich organizacji, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci stopieƒ znajomoÊci j´zyka polskiego i wiek
uczestnika kursu, mo˝liwoÊç zapewnienia bezp∏atnego
zakwaterowania, wy˝ywienia i zwrotu kosztów dojaz-
du 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 na-
bycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

2.21) Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa
w art. 17 ust. 2 i 3, oraz o zwrot kosztów, o których mo-
wa w art. 22, nale˝y z∏o˝yç w terminie do 24 miesi´cy
od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa pol-
skiego. 

Art. 20. Formy, wysokoÊç i tryb przyznawania po-
mocy dla repatrianta i cz∏onków najbli˝szej rodziny re-
patrianta przez jednostki samorzàdu terytorialnego
okreÊlajà organy stanowiàce tych jednostek.

Rozdzia∏ 5

Formy i tryb udzielania pomocy gminom

Art. 21.22) 1. Gminie, która zapewni lokal mieszkal-
ny repatriantowi i cz∏onkom najbli˝szej rodziny repa-
trianta, udziela si´ dotacji z bud˝etu paƒstwa na pod-
stawie porozumienia zawartego z w∏aÊciwym woje-
wodà. Dotacja mo˝e byç przyznana do wysokoÊci
kwoty stanowiàcej równowartoÊç iloczynu 45 m2 po-
wierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego i wysokoÊci
wskaênika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 
1 m2 na terenie danego powiatu og∏aszanego przez
wojewod´ na podstawie przepisów ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego (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),
obowiàzujàcego w dniu z∏o˝enia wniosku, o którym
mowa w ust. 4.

2. Dotacji udziela si´ gminie, której rada gminy
podj´∏a uchwa∏´, w której zobowiàza∏a si´ do zapew-
nienia lokalu mieszkalnego nieokreÊlonym imiennie
repatriantom i do zawarcia, na czas nieokreÊlony,
umowy nadajàcej im tytu∏ prawny do lokalu mieszkal-
nego.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczo-
na na dofinansowanie zadaƒ w∏asnych gminy.

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

5. Przy udzielaniu dotacji gminie, która zapewni
lokal mieszkalny repatriantowi i cz∏onkom najbli˝szej
rodziny repatrianta, uwzgl´dnia si´ wielkoÊç lokalu
mieszkalnego, jego wyposa˝enie i stan techniczny
oraz lokalizacj´, a tak˝e ewentualne koszty poniesio-
ne przez gmin´ w zwiàzku z zapewnieniem repatrian-
towi i cz∏onkom jego najbli˝szej rodziny lokalu miesz-
kalnego.

6. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy opis pomocy mieszkaniowej udzielo-
nej repatriantowi i cz∏onkom najbli˝szej rodziny re-
patrianta;

2) wysokoÊç i tryb przekazania dotacji nale˝nej gmi-
nie zapewniajàcej lokal mieszkalny;

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

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 
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Art. 22.23) 1. Gmina mo˝e udzieliç repatriantowi
pomocy polegajàcej na przeprowadzeniu remontu lub
adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia
si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadanie gminy, o którym mowa w ust. 1, jest za-
daniem z zakresu administracji rzàdowej.

3. Gmina otrzymuje z bud˝etu paƒstwa dotacj´ ce-
lowà 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 wskaê-
nika wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwarta∏ów roku poprzed-
niego, og∏aszanego w komunikacie Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego na podstawie przepisów o po-
datkach i op∏atach lokalnych w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

5. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie udziela si´
repatriantowi, któremu gmina zapewni∏a lokal miesz-
kalny w trybie okreÊlonym w art. 21. 

Rozdzia∏ 624)

Aktywizacja zawodowa repatriantów

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

1) zwrot cz´Êci kosztów poniesionych przez repatrian-
ta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

2) zwrot cz´Êci kosztów poniesionych przez praco-
dawc´ na:

a) utworzenie stanowiska pracy,

b) przeszkolenie repatrianta,

c) wynagrodzenie, nagrody i sk∏adki na ubezpie-
czenia spo∏eczne.

2. Zwrotu kosztów poniesionych na aktywizacj´ za-
wodowà prowadzonà w formach, o których mowa
w ust. 1, mo˝na dokonywaç w okresie nie d∏u˝szym
ni˝ 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatel-
stwa polskiego.

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

4. ¸àczna kwota zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawc´ na aktywizacj´ zawodowà we
wszystkich formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

nie mo˝e przekroczyç dwunastokrotnego przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia w kwartale poprzedza-
jàcym dzieƒ zawarcia pierwszej z umów, o których
mowa w art. 27 ust. 1.

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

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okre-
Êlaç w szczególnoÊci:

1) zasady wyp∏acania i wysokoÊç zwracanej kwoty;

2) prawa i obowiàzki stron umowy, w tym zobowià-
zanie repatrianta do zwrotu wyp∏aconej kwoty, na
zasadach okreÊlonych przez starost´, w przypadku
nieuzasadnionego przerwania nauki lub jej nie-
podj´cia.

3. WysokoÊç kwoty zwracanej na podstawie umo-
wy, o której mowa w ust. 2, stanowi po∏ow´ kosztów
zwiàzanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
nie wi´cej jednak ni˝ równowartoÊç dwukrotnego
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kwarta-
le poprzedzajàcym dzieƒ zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 1.

4. Kosztami podnoszenia kwalifikacji zawodowych
sà op∏aty za nauk´ oraz op∏aty za uzyskanie Êwiadec-
twa lub tytu∏u kwalifikacyjnego.

Art. 24. 1. Je˝eli repatriant nie posiada kwalifikacji
zawodowych lub posiada kwalifikacje, na które brak
jest ofert na lokalnym rynku pracy, mo˝e byç przeszko-
lony w celu zdobycia, podniesienia lub zmiany jego
kwalifikacji.

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

1) przyuczeniu do zawodu lub przekwalifikowaniu re-
patrianta,

2) podniesieniu kwalifikacji zawodowych 

— w ramach stosunku pracy;

3) wykonywaniu przez repatrianta zadaƒ lub czynno-
Êci w siedzibie przysz∏ego pracodawcy bez nawià-
zywania stosunku pracy, które umo˝liwià repa-
triantowi nabycie umiej´tnoÊci praktycznych do
samodzielnego wykonywania pracy po zakoƒcze-
niu przeszkolenia.

3. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 1, przepro-
wadza pracodawca, z tym ˝e przeszkolenie polegajàce
na przyuczeniu do zawodu, przekwalifikowaniu lub
podniesieniu kwalifikacji zawodowych repatrianta,
mo˝e przeprowadziç, na zlecenie pracodawcy, instytu-
cja szkoleniowa.

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

1) ubezpieczenia repatrianta od nast´pstw nieszcz´-
Êliwych wypadków;
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2) zapewnienia repatriantowi profilaktycznej ochrony
zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowni-
ków;

3) przeszkolenia repatrianta, na zasadach przewidzia-
nych dla pracowników, w zakresie bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, przepisów przeciwpo˝arowych
oraz zapoznania go z obowiàzujàcym regulami-
nem pracy;

4) przydzielenia repatriantowi odzie˝y i obuwia robo-
czego, Êrodków ochrony indywidualnej oraz do-
datków 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.

6. Pracodawca otrzymuje zwrot kosztów przeszko-
lenia, w wysokoÊci do trzykrotnego przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzajàcym
dzieƒ zawarcia umowy, o której mowa w art. 27 ust. 1,
pod warunkiem nawiàzania z repatriantem stosunku
pracy na co najmniej 24 miesiàce.

7. Kosztami przeszkolenia, o których mowa w ust. 6,
sà:

1) faktyczne koszty przeszkolenia poniesione przez
pracodawc´, uzasadnione programem przeszkole-
nia, który zosta∏ zrealizowany przez pracodawc´
lub instytucj´ szkoleniowà;

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

3) koszt przejazdu i zakwaterowania, je˝eli przeszko-
lenie odbywa si´ w innej miejscowoÊci ni˝ miejsce
zamieszkania repatrianta;

4) koszt niezb´dnych badaƒ lekarskich;

5) koszt niezb´dnych op∏at za uzyskanie Êwiadectwa
lub tytu∏u kwalifikacyjnego.

Art. 25. 1. Starosta mo˝e dokonywaç zwrotu po-
niesionych przez pracodawc´ kosztów wynagrodze-
nia, nagród oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
z tytu∏u zatrudnienia repatrianta pod warunkiem na-
wiàzania z repatriantem stosunku pracy na co naj-
mniej 24 miesiàce.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, doko-
nuje si´ przez okres do 12 miesi´cy od dnia nawiàza-
nia stosunku pracy z repatriantem.

3. Zwrot kosztów obejmuje koszty do wysokoÊci
minimalnego wynagrodzenia za prac´, obowiàzujàce-
go 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 stanowiska pracy
dla repatrianta, pod warunkiem nawiàzania z repa-
triantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiàce.

Art. 27. 1. Zwrot cz´Êci kosztów poniesionych
przez pracodawc´ na przeszkolenie repatrianta, wyna-
grodzenie, nagrody i sk∏adki na ubezpieczenia spo-
∏eczne oraz utworzenie stanowiska pracy nast´puje na
podstawie umów zawartych mi´dzy starostà a praco-
dawcà.

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

1) pracodawca ma zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne, na ubezpieczenie zdro-
wotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwaran-
towanych Âwiadczeƒ Pracowniczych; 

2) pracodawca nie dotrzyma∏ warunków innych
umów zawartych z organami zatrudnienia;

3) doradca zawodowy powiatowego urz´du pracy
wyda∏ negatywnà opini´ o predyspozycji repa-
trianta do wykonywania pracy, w zwiàzku z którà
mo˝e nastàpiç zwrot kosztów.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna okre-
Êlaç w szczególnoÊci:

1) sposób zwrotu kosztów;

2) zasady wyp∏acania i wysokoÊç zwracanej kwoty;

3) prawa i obowiàzki stron umowy, w tym:

a) zobowiàzanie pracodawcy do zwrotu wyp∏aco-
nej kwoty wraz z odsetkami, na zasadach okre-
Êlonych przez starost´, w przypadku niedotrzy-
mania przez pracodawc´ warunków umowy,

b) uprawnienia starosty do kontroli pracodawcy
w zakresie prawid∏owoÊci prowadzenia aktywi-
zacji zawodowej repatrianta.

4. Do umowy, której przedmiotem jest zwrot kosz-
tów przeszkolenia, do∏àcza si´ opracowany przez pra-
codawc´ program tego przeszkolenia.

5. W przypadku zawarcia przez starost´ umowy,
o której mowa w ust. 1, nie stosuje si´ form aktywiza-
cji zawodowej na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia-
∏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,
Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036
i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255) w okresie
obowiàzywania umowy.

Art. 28. 1. Formy aktywizacji zawodowej, o których
mowa w art. 23 ust. 1, sà finansowane w formie dota-
cji celowej ze Êrodków wyodr´bnionych na te zadania
w bud˝etach wojewodów.

2. Starosta organizujàcy aktywizacj´ zawodowà re-
patriantów mo˝e ubiegaç si´ o Êrodki na ten cel, sk∏a-
dajàc wniosek do w∏aÊciwego wojewody.

3. Zadania starosty w zakresie aktywizacji zawodo-
wej repatriantów sà zadaniami z zakresu administracji
rzàdowej.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy oraz wojewo-
dowie i marsza∏kowie województw udzielajà staro-
stom wszechstronnej pomocy w organizacji aktywiza-
cji zawodowej repatriantów. 

Rozdzia∏ 7

Ewidencje i rejestry oraz przetwarzanie danych

Art. 29. 1. W celu umo˝liwienia kandydatom na re-
patriantów poszukiwaƒ w∏aÊciwych warunków do
osiedlenia si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
tworzy si´ ewidencj´ lokali mieszkalnych i êróde∏
utrzymania dla repatriantów.

2.25) 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 wjazdowej w celu repatriacji.

3.26) Ewidencj´ prowadzi Prezes Urz´du.

Art. 30. 1.27) Prezes Urz´du prowadzi ewidencj´
osób ubiegajàcych si´ o wydanie wizy wjazdowej
w celu repatriacji i cz∏onków ich rodzin nieposiadajà-
cych w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego loka-
lu mieszkalnego lub êród∏a utrzymania.

2. Ewidencja zawiera nast´pujàce dane osób ubie-
gajàcych si´ o wydanie wizy wjazdowej w celu repa-
triacji1) i cz∏onków ich rodzin obj´tych wnioskiem
o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji1):

1) imi´ i nazwisko;

2) miejsce zamieszkania za granicà i miejsce zamie-
rzonego osiedlenia si´ w Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

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. 31. 1. Dane z ewidencji, o której mowa w art. 29,
udost´pniane sà za poÊrednictwem konsula Rzeczypo-
spolitej Polskiej osobom, którym wydano decyzj´
o przyrzeczeniu wydania wizy wjazdowej w celu repa-
triacji1), w kolejnoÊci z∏o˝enia kompletnych wniosków
o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji1), z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny byç
udost´pniane w pierwszej kolejnoÊci osobom depor-
towanym i przeÊladowanym z przyczyn narodowo-
Êciowych lub politycznych, których wiek i z∏y stan
zdrowia uzasadnia szybkà repatriacj´ do Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

3. Akceptacja warunków do osiedlenia si´ przez
osob´, której udost´pniono z ewidencji dane o tych
warunkach, oznacza spe∏nienie wymogu, o którym
mowa w art. 12 ust. 1.

Art. 32.28) Konsul prowadzi rejestr z∏o˝onych wnio-
sków i decyzji wydanych w sprawach:

1) wydania wizy wjazdowej w celu repatriacji;

2)29) udzielenia zezwolenia na osiedlenie si´ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej dla cz∏onków naj-
bli˝szej rodziny repatrianta.

Art. 33.30) Prezes Urz´du prowadzi centralny re-
jestr wniosków, decyzji i postanowieƒ wydanych
w sprawach:

1) wydania wizy wjazdowej w celu repatriacji;

2)29) udzielenia zezwolenia na osiedlenie si´ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej dla cz∏onków naj-
bli˝szej rodziny repatrianta; 

3) uznania za repatrianta;

4) udzielenia pomocy repatriantom ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa.

Art. 34. Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach
mogà byç przetwarzane i udost´pniane za poÊrednic-
twem 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 da-
ne dotyczàce:

1) obywatelstwa;

2) narodowoÊci i pochodzenia etnicznego;

3) zawodu, wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych;

4) oczekiwaƒ co do zapewnienia warunków na osie-
dlenie si´;

5) przeÊladowaƒ politycznych i narodowoÊciowych;

6) stanu zdrowia.

Art. 36. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zagranicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
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———————
25) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
29) Wszed∏ w ˝ycie z dniem 8 paêdziernika 2003 r., stosownie

do art. 8 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



nia, wzory ewidencji i rejestrów, o których mowa
w art. 29, art. 30, art. 32, art. 33, i sposób przetwarza-
nia danych zawartych w tych ewidencjach i rejestrach.

Rozdzia∏ 8

Finansowanie zadaƒ z bud˝etu paƒstwa

Art. 37.31) 1.32) Ârodki finansowe na realizacj´ za-
daƒ okreÊlonych w ustawie, finansowanych z bud˝etu
paƒstwa, pochodzà z rezerwy celowej bud˝etu paƒ-
stwa „Pomoc dla repatriantów”. 

2. Podzia∏u rezerwy celowej na realizacj´ zadaƒ,
o których mowa w ust. 1, dokonuje minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych.

Art. 38.33) 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

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

a) podzia∏u rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa „Po-
moc dla repatriantów”,

b) udzielania powiatowi dotacji celowych na reali-
zacj´ aktywizacji zawodowej repatriantów,

c) udzielania dotacji gminie, która zapewni repa-
triantom i cz∏onkom najbli˝szej rodziny repa-
trianta lokal mieszkalny,

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

e) udzielania dotacji celowej gminie, która prze-
prowadzi∏a remont lub adaptacj´ lokalu miesz-
kalnego w miejscu osiedlenia si´ repatrianta na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

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

2. W rozporzàdzeniu nale˝y w szczególnoÊci okre-
Êliç terminy dokonywania czynnoÊci w sprawach,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz okreÊliç informa-
cje, które powinny zawieraç wnioski, o których mowa
w ust. 1 pkt 2. 

Rozdzia∏ 9

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 39. (pomini´ty).34)

Art. 40. (pomini´ty).34)

Art. 41. 1. Osoba, która przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy naby∏a obywatelstwo polskie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatel-
stwie 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 ˝y-
cie ustawy wniosek o uznanie za repatrianta do
wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania;

2) by∏a w dniu uzyskania zezwolenia na osiedlenie
si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oby-
watelem Zwiàzku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich lub jednego z paƒstw powsta∏ych po je-
go 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 ˝y-
cie ustawy wniosek o uznanie za repatrianta do
wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania;

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 naj-
mniej 5 lat, na terytorium, o którym mowa w art. 9;

5) nie zachodzà co do niej okolicznoÊci, o których mo-
wa w art. 8 ustawy.

3. Do nabycia obywatelstwa polskiego przez ma∏o-
letniego2) pozostajàcego pod w∏adzà rodzicielskà oso-
by uznanej za repatrianta na podstawie ust. 2, stosuje
si´ przepisy art. 7.

4. Przepisy art. 16 ust. 2—4 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 42. (uchylony).35)

Art. 43. (pomini´ty).34)

Art. 44. 1. Post´powania o wydanie wizy repatria-
cyjnej wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy toczà si´ wed∏ug przepisów dotychcza-
sowych.

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 stycz-
nia 2001 r., z wyjàtkiem art. 43, który wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.36)

Dziennik Ustaw Nr 53 — 2973 — Poz. 532

———————
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 9 ustawy wymie-

nionej w odnoÊniku 1 jako pierwsza.
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

34) Zamieszczony w obwieszczeniu.

———————
35) Przez art. 7 pkt 11 ustawy wymienionej w odnoÊniku 1 ja-

ko pierwsza.
36) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 5 grudnia 2000 r.


