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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 
ustawy 

o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 
upoważniamy senatora Stanisława Gogacza. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
 

 (-) Grzegorz Bierecki (-) Marek Martynowski 

 (-) Henryk Cioch (-) Bohdan Paszkowski 

 (-) Wiesław Dobkowski (-) Bogdan Pęk 

 (-) Stanisław Gogacz (-) Michał Seweryński 

 (-) Jan Maria Jackowski (-) Kazimierz Wiatr 

 (-) Stanisław Karczewski (-) Grzegorz Wojciechowski 
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p r o j e k t  

U S T A W A  

z dnia 

o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, 

poz. 532, z późn. zm.1)) w art. 6 w ust. 1 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem 

i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) Karta Polaka.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) 

w art. 86 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby 

pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną 

Kartę Polaka, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia 

doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia;”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.3)) w art. 43 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1–3 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka, i studiujący 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, 

z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 216, poz. 1367. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, 

Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, 
poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, 
poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, 
poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, 
poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, 
poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz 
z 2012 r. poz. 123. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, 
Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 
i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, 
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w kraju swojego zamieszkania, mogą być stypendystami, o których mowa w ust. 4 

pkt 1.”. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                                                                                                                   
poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 
oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Uchwalona w 2007 r. ustawa o Karcie Polaka ułatwiła przebywanie w Polsce 

studentom polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. Niektóre inne ustawy przyznając 

określone uprawnienia osobom polskiego pochodzenia odwołują się jednak wciąż jedynie do 

ustawy o repatriacji (regulującej kwestię stwierdzania polskiego pochodzenia), pomijając 

ustawę o Karcie Polaka. Powoduje to sytuację, w której studenci posiadający Kartę Polaka, 

która w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka „jest dokumentem potwierdzającym 

przynależność do Narodu Polskiego”, muszą ponownie zgłaszać się do konsulatów 

właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania po zaświadczenie o polskim 

pochodzeniu. Przedstawienie ważnej Karty Polaka nie wystarcza bowiem do stwierdzenia 

przysługiwania uprawnień wynikających z polskiego pochodzenia. 

Uwzględniając postulaty Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków 

proponuje się zatem nowelizację trzech ustaw: ustawy o repatriacji, ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym 

Projektowana zmiana ustawy o repatriacji polega na rozszerzeniu o Kartę Polaka 

katalogu przykładowo wymienionych dokumentów, które mogą stanowić dowody 

potwierdzające polskie pochodzenie. 

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych zmierza do tego, aby szkoła wyższa opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne 

nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej studentów 

i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających obowiązkowy staż, 

a także osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia 

nauki w języku polskim – nie tylko w przypadku, gdy osoby te zostały uznane za osoby 

pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, ale także wtedy, gdy posiadają 

ważną Kartę Polaka. 

W ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym proponuje się, aby stypendystami 

strony polskiej mogli być nie tylko studiujący w kraju swojego zamieszkania cudzoziemcy, 

którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1–3 ustawy o repatriacji, ale także 

posiadacze ważnej Karty Polaka. 

Wprowadzenie proponowanych zmian sprawi, że Polacy z krajów byłego ZSRR 

(w tym studenci), nie będą zmuszani do uzyskiwania od organów państwa polskiego dwa razy 
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dokumentów potwierdzających ich polskie pochodzenie – raz Karty Polaka (będącej 

z definicji ustawowej potwierdzeniem polskiego pochodzenia) i kolejny raz zaświadczenia 

o polskim pochodzeniu wydanego na podstawie ustawy o repatriacji. 

Projekt ustawy nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetu państwa. 

Przedmiot projektowanej ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


