
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do  ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

 

o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
 

 

(druk nr 637) 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. 

poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858) 

 

Art. 1. 

[1. Ustawa określa zasady nabywania obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa 

repatrianta oraz zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom.] 

<1. Ustawa określa zasady nabywania obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, 

prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom 

ich rodzin.> 

2. Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy 

krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. 

 

<Art. 1a. 

Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o: 

1) kandydacie na repatrianta – oznacza to osobę polskiego pochodzenia, wobec której 

konsul wydał decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu 

repatriacji albo – w przypadku osoby, która złożyła wniosek o wydanie wizy 

krajowej w celu repatriacji przed dniem 1 maja 2017 r. – decyzję o przyrzeczeniu 

wydania takiej wizy; 

2) najbliższej rodzinie repatrianta – oznacza to małżonka repatrianta i małoletnie 

dziecko lub dzieci  pozostające pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z 

rodziców, którzy przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej razem z repatriantem.> 
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Art. 3b. 

1. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności: 

1)   wydawanie decyzji w sprawie: 

[a)  przyznania osobie, która chce przybyć do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

wizy krajowej w celu repatriacji, miejsca w ośrodku adaptacyjnym dla 

repatriantów, zwanym dalej "ośrodkiem",] 

<a) przyznania kandydatowi na repatrianta miejsca w ośrodku adaptacyjnym 

dla repatriantów, zwanym dalej „ośrodkiem”,> 

b)  przedłużenia pobytu repatrianta w ośrodku, 

c)  pozbawienia miejsca w ośrodku repatrianta, który uporczywie narusza obowiązki 

określone w regulaminie organizacyjno-porządkowym[,] <;> 

[d)  przyznania repatriantowi świadczenia, o którym mowa w art. 20c ust. 1;] 

[2)   koordynowanie działań na rzecz pomocy repatriantom;] 

<2) koordynowanie działań na rzecz pomocy repatriantom i członkom ich rodzin;> 

3)   powierzanie prowadzenia ośrodków organizacjom społecznym, stowarzyszeniom lub 

osobom prawnym; 

4)   sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków; 

5)   prowadzenie ewidencji, o których mowa w art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1, oraz rejestru, o 

którym mowa w art. 33 ust. 3; 

6)   analizowanie rynku pracy pod względem możliwości zatrudnienia repatriantów; 

7)   zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych w zakresie repatriacji; 

8)   składanie do wiadomości Rady Ministrów corocznego sprawozdania z realizacji 

ustawy, w którym przedstawia się, w szczególności: 

a)  liczbę osób, które przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy 

krajowej w celu repatriacji w danym roku, 

b)  wykaz ośrodków oraz liczbę osób w nich przebywających, 

c)  ocenę realizacji zadań przez dany ośrodek, 

d)  wykaz zadań zrealizowanych przez Pełnomocnika, 

e)  kwotę środków wydatkowanych na realizację procesu repatriacji, w tym wysokość 

kwoty pomocy udzielonej repatriantom, o której mowa w art. 17 ust. 1 i art. 17b 

ust. 1[, oraz świadczenia, o którym mowa w art. 20c ust. 1]; 

9)   zamieszczanie informacji o działalności Pełnomocnika i Rady do Spraw Repatriacji 

oraz o powołaniu i odwołaniu jej członków i przewodniczącego w Biuletynie 
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Informacji Publicznej - na stronach podmiotowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Pełnomocnik przedkłada w terminie do dnia 

31 marca roku następującego po roku, w którym sprawozdanie jest sporządzane. 

3. Od decyzji Pełnomocnika wydawanych w pierwszej instancji przysługuje wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ. 

 

Art. 3c. 

[1. Pełnomocnik, wydając decyzję w sprawie przyznania miejsca w ośrodku osobie, która 

chce przybyć do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji, 

bierze pod uwagę czas oczekiwania na wydanie wizy krajowej w celu repatriacji osób 

ujętych w ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, 

które nie posiadają warunków do osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<1. Pełnomocnik, wydając decyzję w sprawie przyznania miejsca w ośrodku 

kandydatowi na repatrianta, bierze pod uwagę czas oczekiwania na wydanie wizy 

krajowej w celu repatriacji osób ujętych w ewidencji osób ubiegających się o 

wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które nie posiadają warunków do 

osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.> 

<1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, obejmuje również członków najbliższej rodziny 

repatrianta, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały zgodnie z 

art. 12d ust. 3. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

1b. Pełnomocnik wydaje decyzję w sprawie przyznania miejsca w ośrodku po 

przedstawieniu przez konsula wyrażonej na piśmie zgody osób, o których mowa w 

ust. 1 i 1a, na umieszczenie w ośrodku. W przypadku osoby małoletniej lub 

ubezwłasnowolnionej całkowicie zgodę wyraża jej rodzic lub opiekun prawny.> 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik wskazuje ośrodek, termin umieszczenia 

repatrianta w ośrodku oraz okres jego pobytu w ośrodku, nie dłuższy jednak niż 90 dni. 

3. Pełnomocnik, na uzasadniony wniosek repatrianta, może wydać decyzję o przedłużeniu 

jego pobytu w ośrodku o kolejne 90 dni, w szczególności w przypadku gdy repatriant 

obowiązany do opuszczenia ośrodka: 

1)   nie podjął pracy zarobkowej z przyczyn od siebie niezależnych lub 

2)   nie posiada nowego miejsca zamieszkania. 
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4. Pełnomocnik wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 3 lata 

od dnia wydania przez konsula decyzji o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w 

celu repatriacji. 

5. W przypadku braku wolnych miejsc w ośrodku termin, o którym mowa w ust. 4, może być 

przedłużony przez Pełnomocnika, w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż 2 lata. 

 

Art. 3f. 

1. Organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika jest Rada do Spraw Repatriacji, zwana 

dalej "Radą". 

2. Do zadań Rady należy: 

1)   zgłaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji procesu repatriacji; 

2)   zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych w zakresie repatriacji; 

3)   wyrażanie, na wniosek Pełnomocnika, opinii we wszystkich sprawach z zakresu 

repatriacji. 

3. Rada składa się z 5 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 

Pełnomocnika spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie 

repatriacji. 

4. Pełnomocnik składa wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie: 

1)   30 dni przed upływem kadencji członka Rady; 

2)   30 dni po dniu ustania członkostwa, o którym mowa w ust. 6. 

5. Kadencja Rady trwa 5 lat. 

6. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą: 

1)   odwołania przez Prezesa Rady Ministrów; 

2)   złożenia rezygnacji; 

3)   śmierci; 

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   utraty zdolności do czynności prawnych; 

6)   pozbawienia praw publicznych. 

7. W przypadku ustania członkostwa w Radzie jej skład uzupełnia się na okres do końca 

kadencji w sposób określony w ust. 3. 

8. Pełnomocnik wyznacza przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady spośród 

członków Rady na pierwszym jej posiedzeniu. 
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9. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i kieruje jej pracami, w szczególności: 

1)   ustala plan pracy Rady; 

2)   zwołuje posiedzenia Rady; 

3)   reprezentuje Radę przed innymi organami i instytucjami; 

4)   wyznacza członkom Rady zadania związane z działalnością Rady; 

5)   może powoływać zespoły tematyczne lub grupy robocze do opracowywania 

zagadnień oraz przeprowadzania analiz problemów wynikających z działalności 

Rady[.] <;> 

<6) może zapraszać do udziału w pracach Rady przedstawicieli urzędów 

administracji publicznej.> 

10. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje zadania przewodniczącego Rady w razie jego 

nieobecności. 

11. Po upływie kadencji Rady dotychczasowy przewodniczący Rady pełni swoje obowiązki 

do czasu powołania nowego przewodniczącego Rady. 

12. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach Rady i realizację jej 

zadań, diety, a także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60). 

13. Obsługę finansową oraz kancelaryjno-biurową Rady zapewnia urząd obsługujący ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

14. Tryb pracy Rady jest określony w regulaminie przyjętym w drodze zarządzenia 

Pełnomocnika. 

15. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz jej pozostałych członków w 

wysokości nie wyższej niż jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

uwzględniając zakres i warunki wykonywanych zadań. 

 

Art. 9.
 

1. Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana osobie, która spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1)   jest polskiego pochodzenia; 
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[2)   była deportowana lub zesłana przez władze Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich;] 

3)   przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych 

Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, 

Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu 

albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. 

[2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony także wówczas, gdy 

deportowanymi albo zesłanymi przez władze Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich byli wstępni osoby, o której mowa w ust. 1.] 

[3. Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana małżonkowi i zstępnym do czwartego 

stopnia osoby, o której mowa w ust. 1. 

4. Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana małżonkowi zstępnego, o którym mowa 

w ust. 3.] 

<3. Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana małżonkowi i zstępnym do 

czwartego stopnia osoby, o której mowa  ust. 1, jeżeli zamierzają przybyć do 

Rzeczypospolitej Polskiej z osobą, o której mowa w ust. 1, z zamiarem osiedlenia się 

na stałe. 

4. Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana małżonkowi zstępnego, o którym 

mowa w ust. 3, jeżeli zamierza z nim przybyć do Rzeczypospolitej Polskiej z 

zamiarem osiedlenia się na stałe.> 

<Art. 12d. 

1. Małżonkowi repatrianta, który nie złożył wniosku o wydanie wizy krajowej w celu 

repatriacji na podstawie art. 9 ust. 3, a zamierza osiedlić się wspólnie z repatriantem 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się zezwolenia na pobyt stały. 

2. W przypadku braku zgody, o której mowa w art. 7 ust. 1, zezwolenia na pobyt stały 

udziela się również małoletniemu dziecku pozostającemu pod władzą rodzicielską 

repatrianta oraz małoletniemu dziecku współmałżonka pozostającemu pod jego 

władzą rodzicielską. 

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały małżonka, o którym mowa w ust. 1, 

oraz małoletniego dziecka, o którym mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o 

wydanie wizy krajowej w celu repatriacji. 

4. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej „Szefem Urzędu”, udziela lub 

odmawia udzielenia zezwolenia na pobyt stały osobom, o których mowa w ust. 1 i 2. 
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5. Organem właściwym do wydania lub wymiany karty pobytu osobom, o których mowa 

w ust. 1 i 2, jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. 

6. Do udzielania zezwolenia na pobyt stały oraz wydawania karty pobytu stosuje się 

przepisy działu VI oraz VII ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543).> 

 

Art. 16.
 

1. Za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   jest polskiego pochodzenia; 

2)   przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3; 

3)   nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a; 

4)   przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o 

którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub przysługującego jej 

w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 

oraz z 2016 r. poz. 904); 

5)   złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły 

wyższej. 

2. Za repatrianta może być także uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   jest polskiego pochodzenia; 

2)   przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3; 

3)   nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a; 

4)   przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu; 

5)   posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do 

zajmowania lokalu mieszkalnego. 

<2a. Za repatrianta może być uznana również osoba, która spełnia łącznie 

następujące warunki: 
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1) uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako 

małżonek repatrianta; 

2) nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a; 

3) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do 

zajmowania lokalu mieszkalnego.> 

3. Do warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 <oraz ust. 2a pkt 3>, przepis art. 12 ust. 6 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 16a. 

[1. Decyzję w sprawie uznania za repatrianta wydaje wojewoda właściwy ze względu na 

zamierzone miejsce osiedlenia się osoby, o której mowa w art. 16 ust. 1 lub 2.] 

<1. Decyzję w sprawie uznania za repatrianta wydaje wojewoda właściwy ze względu na 

zamierzone miejsce osiedlenia się osoby, o której mowa w art. 16 ust. 1, 2 lub 2a.> 

2. Decyzję w sprawie uznania za repatrianta wydaje się na wniosek, który składa się na 

formularzu, który zawiera: 

1)   następujące dane i informacje dotyczące wnioskodawcy: 

a)  imię (imiona) i nazwisko, 

b)  nazwisko rodowe, nazwiska wcześniej używane, 

c)  imię i nazwisko rodowe ojca, 

d)  imię i nazwisko rodowe matki, 

e)  datę urodzenia, 

f)  płeć, 

g)  miejsce i kraj urodzenia, 

h)  miejsce zamieszkania za granicą, 

i)  stan cywilny, 

j)  obywatelstwo, inne posiadane obywatelstwa, 

k)  narodowość, pochodzenie, 

l)  adres zamieszkania, 

m)  informację o karalności, 

n)  numer PESEL, jeżeli został nadany; 

2)   dane i informacje, o których mowa w pkt 1, dotyczące małżonka wnioskodawcy; 

3)   dane i informacje, o których mowa w pkt 1, dotyczące osób małoletnich 

pozostających pod władzą rodzicielską wnioskodawcy, jeżeli wniosek obejmuje takie 

osoby; 
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4)   informację na temat podstaw pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   informację na temat posiadanego w Rzeczypospolitej Polskiej źródła utrzymania; 

6)   informację na temat tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego zajmowanego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)   oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe; 

8)   uzasadnienie. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)   życiorys wnioskodawcy; 

2)   aktualne fotografie wnioskodawcy; 

3)   decyzję konsula o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wnioskodawcy; 

4)   poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i 

obywatelstwo wnioskodawcy; 

5)   odpis aktu urodzenia wnioskodawcy; 

6)   odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny wnioskodawcy; 

7)   poświadczoną urzędowo kopię karty pobytu wnioskodawcy; 

8)   dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania przez wnioskodawcę na stałe przed 

dniem wejścia w życie ustawy na terytorium, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3. 

[4. Osoba ubiegająca się o uznanie za repatrianta, nieposiadająca decyzji konsula o 

stwierdzeniu jej polskiego pochodzenia, dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

dokumenty, o których mowa w art. 6.] 

<4. Osoba ubiegająca się o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 1 i 2, 

nieposiadająca decyzji konsula o stwierdzeniu jej polskiego pochodzenia dołącza do 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokumenty, o których mowa w art. 6.> 

5. Wojewoda przekazuje dokumenty, o których mowa w art. 6, wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 2, konsulowi właściwemu ze względu na ostatnie miejsce stałego 

zamieszkania za granicą osoby ubiegającej się o uznanie za repatrianta, w celu wydania 

decyzji w sprawie stwierdzenia jej polskiego pochodzenia. 

6. Osoba, o której mowa w art. 16 ust. 1, dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

zaświadczenie, że pobierała naukę w szkole wyższej na podstawie przepisów o 

podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi, oraz 

odpis dyplomu. 
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7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, w imieniu osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej 

całkowicie składają jej rodzice lub opiekunowie prawni albo jedno z rodziców lub jeden z 

opiekunów prawnych. 

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, obejmującego osobę małoletnią, w przypadku gdy 

drugie z jej rodziców nie ubiega się o uznanie za repatrianta, dołącza się: 

1)   złożone przed konsulem pisemne oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu 

zgody na nabycie przez osobę małoletnią obywatelstwa polskiego albo 

2)   wyrok sądu pozbawiający władzy rodzicielskiej drugie z rodziców. 

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, obejmującego osobę małoletnią pozostającą pod 

opieką dołącza się zgodę opiekuna wyrażoną w pisemnym oświadczeniu złożonym przed 

konsulem. 

10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i ust. 9, mogą być złożone konsulowi za 

pośrednictwem wojewody. 

11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, obejmującego osobę małoletnią, która ukończyła 

16 lat, dołącza się jej pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa 

polskiego. 

12. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2, wypełnia się w języku polskim. 

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. 

14. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera braki formalne, wojewoda wzywa do 

jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

15. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór formularza wniosku, o którym mowa w ust. 2; 

2)   liczbę fotografii dołączanych do wniosku i szczegółowe wymogi dotyczące tych 

fotografii; 

3)   wymogi formalne dotyczące dowodów dołączanych do wniosku. 

16. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 15, minister właściwy do spraw wewnętrznych 

uwzględni potrzebę zapewnienia sprawności postępowania w sprawie o uznanie za 

repatrianta i możliwość skutecznej weryfikacji spełniania warunków uznania za 

repatrianta. 
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[Art. 16c.
 

1. Osoba, o której mowa w art. 16 ust. 1 lub 2, nabywa obywatelstwo polskie w trybie uznania 

za repatrianta z dniem, w którym decyzja o uznaniu za repatrianta stanie się ostateczna. 

2. Po wydaniu decyzji o uznaniu za repatrianta, przy ustalaniu prawa osoby, o której mowa w 

art. 16 ust. 1 lub 2, do świadczeń emerytalnych i rentowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wysokości, okresy zatrudnienia za granicą uwzględnia 

się jako okresy składkowe.] 

<Art. 16c. 

1. Osoba, o której mowa w art. 16 ust. 1, 2 lub 2a, będąca cudzoziemcem w dniu 

wydania decyzji o uznaniu za repatrianta nabywa obywatelstwo polskie z dniem 

wydania decyzji o uznaniu za repatrianta, jeżeli ta decyzja stała się ostateczna. 

2. Po wydaniu decyzji o uznaniu za repatrianta przy ustalaniu prawa osoby, o której 

mowa w art. 16 ust. 1, 2 lub 2a, do świadczeń emerytalnych i rentowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wysokości okresy zatrudnienia za 

granicą uwzględnia się jako okresy składkowe.> 

 

Art. 17. 

1. [Pełnomocnik udziela repatriantowi, w drodze decyzji, jednorazowo, pomocy ze środków 

budżetu państwa na:] 

<Pełnomocnik udziela repatriantowi oraz członkom jego najbliższej rodziny, 

jednorazowo, w drodze decyzji, pomocy ze środków budżetu państwa na:> 

1)   pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej 

Polskiej w wysokości dwukrotności ceny biletu kolejowego drugiej klasy od 

najbliższej miejscu zamieszkania repatrianta za granicą stacji kolejowej do miejsca 

osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej[;]<,> <na repatrianta i każdego członka 

najbliższej rodziny repatrianta;> 

2)   zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości dwukrotnego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w kwartale poprzedzającym dzień 

przyznania pomocy[;] <,> <na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny 

repatrianta;> 
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3)   pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez 

osobę małoletnią, podlegającą obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu art. 35 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w 

wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko. 

[2. Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta udziela repatriantowi, 

który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 

3, i który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu 

mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, w 

drodze decyzji, pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie 

poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów, w wysokości do 6000 zł na 

jednego repatrianta.] 

<2.  Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta udziela 

repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub 

wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej 

Polskiej, na jego wniosek, w drodze decyzji, pomocy finansowej ze środków budżetu 

państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta 

kosztów, w wysokości do 6000 zł na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny 

repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe.> 

[3. Pomoc, o której mowa ust. 1 pkt 2, nie przysługuje repatriantom umieszczonym w ośrodku 

na podstawie decyzji w sprawie przyznania miejsca w ośrodku.] 

4. Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może udzielić konsul, jeżeli osoba, której wydano 

wizę krajową w celu repatriacji, nie posiada wystarczających środków na pokrycie 

kosztów podróży do Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 2, ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu 

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy zastosowaniu wskaźnika 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie 

trzeciego kwartału. 

6. Kwotę stanowiącą równowartość pomocy, o której mowa w ust. 1 i 2, wypłaca starosta 

właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta. 

7. Zadania starosty, o których mowa w ust. 2 i 6, są zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji rządowej. 
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8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kwotę stanowiącą równowartość pomocy, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, wypłaca konsul i informuje o tym Pełnomocnika. 

 

Art. 17a. 

[1. Repatriant składa wniosek, o którym mowa w art. 17 ust. 2, osobiście do starosty, o 

którym mowa w art. 17 ust. 6, w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta 

obywatelstwa polskiego. 

2. W przypadku repatrianta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie 

wniosek, o którym mowa w art. 17 ust. 2, składają jego rodzice lub opiekunowie prawni 

albo jedno z rodziców lub jeden z opiekunów prawnych. 

3. Wniosek, o którym mowa w art. 17 ust. 2, składa się na formularzu, który zawiera 

następujące dane dotyczące wnioskodawcy: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   imiona rodziców; 

4)   nazwisko rodowe matki; 

5)   datę urodzenia; 

6)   adres miejsca zamieszkania. 

4. Do wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 2, dołącza się: 

1)   kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia 

- kopię dowodu osobistego repatrianta, pod którego opieką pozostaje; 

2)   dowód poniesienia kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 2, a w przypadku osoby 

małoletniej, dowód poniesienia kosztów przez repatrianta, pod opieką którego 

pozostaje.] 

<1.  Repatriant składa wniosek, o którym mowa w art. 17 ust. 2, do starosty, o którym 

mowa w art. 17 ust. 6, w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta 

obywatelstwa polskiego. 

2. Wniosek, o którym mowa w art. 17 ust. 2, obejmuje członków najbliższej rodziny 

repatrianta prowadzących z nim wspólnie gospodarstwo domowe. 

3. Wniosek, o którym mowa w art. 17 ust. 2, składa się na formularzu, który zawiera 

następujące dane i informacje dotyczące wnioskodawcy: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) nazwisko rodowe; 
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3) imiona rodziców; 

4) nazwisko rodowe matki; 

5) datę urodzenia; 

6) adres miejsca zamieszkania; 

7) datę nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji; 

8) liczbę członków najbliższej rodziny repatrianta prowadzących wspólnie z nim 

gospodarstwo domowe; 

9) imię, nazwisko, datę urodzenia, datę przybycia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy każdej z osób, o której mowa w 

pkt 8; 

10) informację na temat wysokości i zakresu pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 2, 

przyznanej dotychczas wnioskodawcy lub członkowi jego najbliższej rodziny 

objętemu wnioskiem, decyzją starosty, wydaną przed dniem złożenia wniosku; 

11) uzasadnienie wniosku. 

4. Do wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 2, dołącza się: 

1) kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba 

małoletnia − kopię dowodu osobistego osoby, pod której opieką pozostaje; 

2) dowód poniesienia kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 2, a w przypadku 

osoby małoletniej, dowód poniesienia kosztów przez osobę, pod której opieką 

pozostaje; 

3) kopię decyzji wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania przez 

wnioskodawcę obywatelstwa polskiego; 

4) dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu 

mieszkalnego, o którym mowa w art. 17 ust. 2; 

5) inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku; 

6) oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.> 

5. Kwoty stanowiące równowartość pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2, wypłaca się w 

terminie 45 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 2, mając na uwadze potrzebę 

zapewnienia sprawności postępowania o przyznanie pomocy oraz kompletności danych 

przedstawianych we wniosku. 
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Art. 17b. 

[1. Pełnomocnik udziela repatriantowi: 

1)   który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu 

repatriacji, posiadając dowód potwierdzający zapewnienie warunków do osiedlenia 

się w postaci oświadczenia obywatela polskiego, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 

3, lub 

2)   któremu upłynął okres pobytu w ośrodku 

- na jego wniosek, w drodze decyzji, pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych.] 

<1. Pełnomocnik udziela repatriantowi, który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie wizy krajowej w celu repatriacji, posiadając dowód potwierdzający 

posiadanie warunków do osiedlenia się w postaci: 

1) oświadczenia obywatela polskiego, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 3, albo 

2) decyzji Pełnomocnika w sprawie przyznania miejsca w ośrodku 

− na jego wniosek, w drodze decyzji, pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych.> 

2. Pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, udziela się w formie dopłaty do: 

1)   czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo 

2)   opłaty do zakwaterowania w domu studenckim, albo 

3)   kosztów nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. 

<2a. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w ust. 

1, obejmuje członków najbliższej rodziny repatrianta prowadzących wspólnie z nim 

gospodarstwo domowe.> 

3. Pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, można udzielać w okresie nie dłuższym niż 10 

lat od dnia: 

1)   przybycia repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wnioskodawcą 

jest repatriant, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub 

2)   w którym upłynął okres pobytu repatrianta w ośrodku, jeżeli wnioskodawcą jest 

repatriant, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1, można udzielać na 

czas trwania umowy najmu. 

5. Pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, można udzielać na 

czas zakwaterowania w domu studenckim. 
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[6. Łączna wysokość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 

25 000 zł na repatrianta. 

7. Wysokość pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie może w 

miesiącu przekraczać kwoty: 

1)   300 zł na repatrianta; 

2)   miesięcznej kwoty czynszu wynikającej z umowy najmu.] 

<6. Łączna wysokość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 

kwoty 25 000 zł na repatrianta oraz na każdego członka jego najbliższej rodziny 

prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe. 

7. Wysokość pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie 

może w miesiącu przekraczać kwoty: 

1) 300 zł na repatrianta oraz na każdego członka jego najbliższej rodziny 

prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe; 

2) miesięcznej kwoty czynszu wynikającej z umowy najmu.> 

8. Wysokość pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie może w 

miesiącu przekraczać kwoty: 

1)   300 zł na repatrianta; 

2)   miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim. 

<8a. Wysokość pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, 

zwiększa się o dopłatę w wysokości nieprzekraczającej kwoty 25 000 zł łącznie na 

repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny prowadzących wspólnie z nim 

gospodarstwo domowe. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

8b. Wysokość pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, 

udzielonej repatriantowi oraz członkom jego najbliższej rodziny prowadzącym 

wspólnie z nim gospodarstwo domowe nie może przekroczyć ceny lokalu 

mieszkalnego lub budynku mieszkalnego określonej w akcie notarialnym umowy 

sprzedaży. 

8c. W przypadku nabycia tego samego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 

wspólnie przez kilku repatriantów prowadzących odrębne gospodarstwa domowe 

przepis ust. 8b stosuje się odpowiednio.> 

9. Repatriant może złożyć wniosek o zamianę formy pomocy finansowej, o której mowa w 

ust. 1, z dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1, na dopłatę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, 
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oraz z dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 2, na dopłatę, o której mowa w ust. 2 pkt 1. 

Przepisy art. 17c stosuje się odpowiednio. 

10. Repatriant może złożyć wniosek o zamianę formy pomocy finansowej, o której mowa w 

ust. 1, z dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, na dopłatę, o której mowa w ust. 2 

pkt 3. Przepisy art. 17c stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, kwota dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, 

ulega pomniejszeniu o wykorzystaną kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2. 

12. W przypadku zakończenia okresu najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 

albo zakwaterowania w domu studenckim, których czynsz lub opłata były spłacane przy 

udziale pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, 

repatriant może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w tych formach na czas 

trwania kolejnej umowy najmu albo kolejnego zakwaterowania w domu studenckim. 

13. Jeżeli lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny nabyty z wykorzystaniem pomocy 

finansowej w formie dopłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, zostanie zbyty przed upływem 

10 lat od dnia wydania decyzji w sprawie udzielenia pomocy, repatriant zwraca kwotę 

udzielonej pomocy, pomniejszoną o 10% jej wysokości za każdy rok, który upłynął od 

wypłaty kwoty pomocy. 

14. W przypadku zbycia, o którym mowa w ust. 13, repatriant nie zwraca kwoty udzielonej 

pomocy, jeżeli: 

1)   w terminie 180 dni od dnia zbycia przedstawi Pełnomocnikowi wypis aktu 

notarialnego potwierdzającego nabycie kolejnego lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego; 

2)   koszty nabycia kolejnego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego nie są 

niższe niż podlegająca zwrotowi kwota udzielonej pomocy. 

 

Art. 17c.
 

[1. Repatriant składa wniosek, o którym mowa w art. 17b ust. 1, osobiście. 

2. Do repatrianta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie stosuje się 

przepis art. 17a ust. 2.] 

[3. Wniosek, o którym mowa w art. 17b ust. 1, składa się na formularzu, który zawiera 

następujące dane dotyczące wnioskodawcy: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   nazwisko rodowe; 
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3)   imiona rodziców; 

4)   nazwisko rodowe matki; 

5)   datę urodzenia; 

6)   numer PESEL; 

7)   serię i numer dowodu osobistego, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia - serię 

i numer dowodu osobistego repatrianta, pod którego opieką pozostaje; 

8)   adres: 

a)  wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo 

b)  miejsca zakwaterowania w domu studenckim, albo 

c)  nabywanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego; 

9)   numer rachunku bankowego właściwy do przekazania środków pomocy finansowej, o 

której mowa w art. 17b ust. 1.] 

<3. Wniosek, o którym mowa w art. 17b ust. 1, repatriant składa do Pełnomocnika na 

formularzu, który zawiera następujące dane i informacje dotyczące wnioskodawcy: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2)  nazwisko rodowe; 

3) imiona rodziców; 

4) nazwisko rodowe matki; 

5) datę urodzenia; 

6) numer PESEL; 

7) serię i numer dowodu osobistego, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia - 

serię i numer dowodu osobistego osoby, pod której opieką pozostaje; 

8) adres miejsca zamieszkania; 

9) datę nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji; 

10) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz stopień pokrewieństwa w stosunku do 

wnioskodawcy obywatela polskiego, który złożył oświadczenie, o którym mowa w 

art. 12 ust. 3 pkt 3, w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 

pkt 1; 

11) datę opuszczenia ośrodka, w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w art. 

17b ust. 1 pkt 2; 

12) liczbę członków najbliższej rodziny repatrianta; 
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13) imię, nazwisko, datę urodzenia, datę przybycia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy każdej z osób, o której 

mowa w pkt 12; 

14) adres: 

a) wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo 

b) miejsca zakwaterowania w domu studenckim, albo 

c) nabywanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego; 

15) informację na temat wysokości i zakresu pomocy na zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych przyznanej dotychczas wnioskodawcy lub członkowi jego 

najbliższej rodziny objętemu wnioskiem decyzją Pełnomocnika wydaną przed 

dniem złożenia wniosku; 

16) numer rachunku bankowego właściwy do przekazania środków pomocy 

finansowej, o której mowa w art. 17b ust. 1; 

17) uzasadnienie wniosku.> 

<3a. Do wniosku, o którym mowa w art. 17b ust. 1, dołącza się: 

1) kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba 

małoletnia − kopię dowodu osobistego osoby, pod której opieką pozostaje; 

2) kopię decyzji wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania przez 

wnioskodawcę obywatelstwa polskiego; 

3) inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku; 

4) oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.> 

4. Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w art. 17b 

ust. 2 pkt 1, dołącza się kopię umowy najmu. 

5. Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w art. 17b 

ust. 2 pkt 2, dołącza się kopię dokumentu w sprawie przyznania zakwaterowania w domu 

studenckim. 

[6. Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w art. 17b 

ust. 2 pkt 3, dołącza się kopię umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego lub 

budynku mieszkalnego.] 

<6. Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w  

art. 17b ust. 2 pkt 3, dołącza się kopię umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu 

mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo kopię umowy podpisanej z 
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deweloperem, z której wynika zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.> 

7. Repatriant zawiadamia niezwłocznie Pełnomocnika o każdej zmianie danych zawartych we 

wniosku, o którym mowa w art. 17b ust. 1, oraz o zbyciu lokalu mieszkalnego lub 

budynku mieszkalnego, o którym mowa w art. 17b ust. 13, pod rygorem zwrotu 

udzielonej pomocy i jej nieudzielenia w razie ponownego złożenia wniosku. 

[8. Kwotę pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w art. 17b ust. 2 pkt 3, 

wypłaca Pełnomocnik po przedstawieniu przez repatrianta aktu notarialnego umowy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, przelewem bankowym na 

rachunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 9.] 

<8.  Kwotę pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w art. 17b ust. 2 pkt 3, 

wypłaca Pełnomocnik po przedstawieniu przez repatrianta wypisu aktu notarialnego 

umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, przelewem 

bankowym na rachunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 16.> 

9. Pełnomocnik rozpatruje wnioski o udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w art. 17b 

ust. 1, według kolejności wpływu. 

10. Kwoty pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w art. 17b ust. 2 pkt 1 lub 2, 

wypłaca Pełnomocnik raz w miesiącu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, przelewem 

bankowym na rachunek, o którym mowa w [ust. 3 pkt 9] <ust. 3 pkt 16>. 

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza wniosku, o którym mowa w ust. 3, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

sprawności postępowania o przyznanie pomocy oraz kompletności danych 

przedstawianych we wniosku. 

[Art. 20c. 

1. Pełnomocnik przyznaje repatriantowi umieszczonemu w ośrodku, w drodze decyzji, 

świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa w wysokości 200 zł miesięcznie. 

2. Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie przyznaje się repatriantowi, który podjął pracę 

zarobkową, z wyjątkiem repatrianta będącego osobą małoletnią. 

3. Kwotę świadczenia, o którym mowa w ust. 1, wypłaca kierownik ośrodka lub osoba przez 

niego upoważniona.] 

Art. 20j. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, regulamin 

organizacyjno-porządkowy ośrodka obejmujący: 
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1)   przepisy porządkowe, 

2)   sposób organizacji posiłków[,] 

[3)   termin i sposób wypłaty świadczenia, o którym mowa w art. 20c ust. 1] 

- uwzględniając w szczególności potrzeby repatriantów przebywających w ośrodku, 

konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu na terenie ośrodka oraz 

jego sprawnego funkcjonowania. 

 

[Art. 21. 

1. Gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi, udziela się dotacji z budżetu 

państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. Dotacja może być 

przyznana w wysokości do 25 000 zł na repatrianta. 

2.  Dotacji udziela się gminie, której rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się 

do zapewnienia lokalu mieszkalnego repatriantom i do zawarcia, na czas nieokreślony, 

umowy nadającej im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. 

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych 

gminy. 

4. Wniosek o przyznanie dotacji gmina składa do właściwego wojewody. 

5.  Przy udzielaniu dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi, uwzględnia 

się wielkość lokalu mieszkalnego, jego wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a 

także ewentualne koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi 

lokalu mieszkalnego. 

6. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności: 

1)  szczegółowy opis pomocy mieszkaniowej udzielonej repatriantowi; 

2)   wysokość i tryb przekazania dotacji należnej gminie zapewniającej lokal mieszkalny; 

3)   tryb kontroli podejmowanych przez gminę działań; 

4)   sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

7. Repatriantowi nie przysługują roszczenia z tytułu zapewnienia w różnych gminach różnych 

warunków lokalu mieszkalnego, jeżeli gminy te otrzymały dotację z budżetu państwa, o 

której mowa w ust. 1.] 

<Art. 21. 

1. Gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego 

najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie 

porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. 
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2. W przypadku gdy rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do 

zapewnienia lokalu mieszkalnego określonemu imiennie kandydatowi na repatrianta 

i do zawarcia, na czas nieokreślony, umowy nadającej mu tytuł prawny do lokalu 

mieszkalnego, dotacja może być przyznana do wysokości kwoty stanowiącej 

równowartość iloczynu 45 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i 

wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 na terenie danego 

powiatu ogłaszanego przez wojewodę na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 

1529), obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. 

3. W przypadku gdy rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do 

zapewnienia lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie kandydatom na 

repatriantów i do zawarcia na czas nieokreślony, umowy nadającej im tytuł prawny 

do lokalu mieszkalnego, dotacja, o której mowa w ust. 1, może być przyznana do 

wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 55 m2 powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 

m2 na terenie danego powiatu ogłaszanego przez wojewodę na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, obowiązującego w dniu złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 5. 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów 

ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terytorium repatrianta i 

członków jego najbliższej rodziny. 

5. Wniosek o przyznanie dotacji gmina składa do właściwego wojewody. 

6. Przy udzielaniu dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi i 

członkom jego najbliższej rodziny, uwzględnia się wielkość lokalu mieszkalnego, jego 

wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a także ewentualne koszty poniesione 

przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego najbliższej 

rodziny lokalu mieszkalnego. 

7. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności: 

1) szczegółowy opis pomocy mieszkaniowej udzielonej repatriantowi i członkom jego 

najbliższej rodziny; 

2) wysokość i tryb przekazania dotacji należnej gminie zapewniającej lokal mieszkalny; 
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3) tryb kontroli podejmowanych przez gminę działań; 

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

8. Repatriantowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia w różnych 

gminach różnych warunków lokalu mieszkalnego, jeżeli gminy te otrzymały dotację 

z budżetu państwa, o której mowa w ust. 1.> 

 

Art. 22. 

1.Gmina może udzielić repatriantowi, na jego wniosek, pomocy polegającej na 

przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub na wyposażeniu lokalu mieszkalnego w miejscu 

osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zadanie gminy, o którym mowa w ust. 1, jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. 

[3. Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania, o którym mowa 

w ust. 1, do wysokości 6000 zł na repatrianta.] 

<3. Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania, o którym 

mowa w ust. 1, do wysokości 6000 zł na repatrianta i na każdego członka jego 

najbliższej rodziny.> 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu przy 

zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 

pierwszych trzech kwartałów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie 

trzeciego kwartału. 

5. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie udziela się repatriantowi, któremu gmina zapewniła 

lokal mieszkalny w trybie określonym w art. 21. 

6.  Repatriant składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, osobiście do wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta w 

terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego. 

 

Art. 29. 

1. W celu umożliwienia kandydatom na repatriantów poszukiwań właściwych warunków do 

osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej Pełnomocnik prowadzi ewidencję lokali 

mieszkalnych i źródeł utrzymania dla repatriantów. 
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2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w systemie teleinformatycznym, na 

podstawie uchwał i oświadczeń przekazanych przez podmioty, o których mowa w art. 12 

ust. 3 pkt 2 i 3. 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje dane zawarte w uchwałach i oświadczeniach, 

o których mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2 i 3, niewskazujących imiennie osoby mogącej 

ubiegać się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji. 

4. Dane umieszczone w ewidencji, o której mowa w ust. 1, są udostępniane, za 

pośrednictwem konsula, osobom, którym wydano decyzję, o której mowa w art. 11 ust. 1, 

w kolejności złożenia wniosków o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji. 

5. Dane umieszczone w ewidencji, o której mowa w ust. 1, udostępnia się w pierwszej 

kolejności osobom deportowanym i prześladowanym z przyczyn narodowościowych lub 

politycznych, których wiek i zły stan zdrowia uzasadniają szybką repatriację do 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

<5a. Dane umieszczone w ewidencji, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik może w 

każdym czasie udostępnić repatriantowi, który nie z własnej winy znalazł się w 

szczególnie trudnej sytuacji życiowej wynikającej z podeszłego wieku, problemów 

finansowych, zdrowotnych lub adaptacyjnych i nie jest w stanie samodzielnie 

zapewnić sobie lokalu mieszkalnego.> 

6. Dane umieszczone w ewidencji, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 10 lat 

od dnia ich wprowadzenia. 

[7. Pełnomocnik, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, zarządza protokolarne i 

komisyjne usunięcie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1.] 

 

Art. 30. 

1. Pełnomocnik prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję osób ubiegających się o 

wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które nie posiadają warunków do osiedlenia się 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w celu zapewnienia warunków do 

osiedlenia się osobom, o których mowa w ust. 1. 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane i informacje dotyczące osób 

ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   nazwisko rodowe; 
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3)   imię i nazwisko rodowe ojca; 

4)   imię i nazwisko rodowe matki; 

5)   datę urodzenia; 

6)   miejsce i kraj urodzenia; 

7)   stan cywilny; 

8)   miejsce zamieszkania za granicą i miejsce zamierzonego osiedlenia się w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   narodowość i pochodzenie etniczne; 

10)  obywatelstwo; 

11)  zawód, wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe; 

12)  informację o oczekiwaniach co do sposobu zapewnienia warunków do osiedlenia się; 

13)  informację o prześladowaniach politycznych i narodowościowych. 

4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2, 11 i 12, są udostępniane podmiotom, 

o których mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2 i 3, na ich pisemny wniosek. 

5. Dane i informacje, o których mowa w ust. 3, przechowuje się do czasu wydania osobom, 

których dotyczą, wizy krajowej w celu repatriacji. 

[6. Pełnomocnik, po upływie okresu przechowywania danych i informacji, o których mowa w 

ust. 3, zarządza protokolarne i komisyjne usunięcie zapisu tych danych.] 

 

Art. 33.
 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i konsul, każdy w zakresie swojej właściwości, 

prowadzą rejestr dotyczący wiz krajowych w celu repatriacji. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i wojewoda, każdy w zakresie swojej 

właściwości, prowadzą rejestr dotyczący uznania za repatrianta. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Pełnomocnik, wojewoda i konsul, każdy w 

zakresie swojej właściwości, prowadzą rejestr dotyczący udzielania pomocy repatriantom 

ze środków budżetu państwa. 

<3a. Szef Urzędu prowadzi rejestr spraw dotyczących zezwoleń na pobyt stały, o 

których mowa w art. 12d.> 

4. Rejestry, o których mowa w ust. 1-3, wchodzą w skład krajowego zbioru rejestrów, 

ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 
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<5. Do rejestru, o którym mowa w ust. 3a, mają zastosowanie przepisy działu X ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w zakresie regulującym prowadzenie 

rejestru spraw dotyczących zezwoleń na pobyt stały.> 

 

Art. 38. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb postępowania w sprawach: 

a)  podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", 

b)  udzielania powiatowi dotacji celowych na realizację aktywizacji zawodowej 

repatriantów, 

[c)   udzielania dotacji gminie, która zapewni repatriantom lokal mieszkalny,] 

<c) udzielania dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatom na 

repatriantów oraz członkom najbliższej rodziny repatrianta,> 

d)  przekazywania staroście z budżetu wojewody środków finansowych na pokrycie 

wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, 

e)  udzielania dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację 

lokalu mieszkalnego lub wyposażyła go w miejscu osiedlenia się repatrianta w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

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

2. W rozporządzeniu należy w szczególności określić terminy dokonywania czynności w 

sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz określić informacje, które powinny 

zawierać wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 1459) 

 

Art. 2. 

1. Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu 

Polskiego i spełni łącznie następujące warunki: 

1)   wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka 

polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich 

tradycji i zwyczajów; 
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2)   w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "konsulem", lub w 

przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 - wojewody, albo wyznaczonego przez 

niego pracownika, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego; 

[3)   wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co 

najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było 

narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi 

zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z 

państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w 

działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez 

okres co najmniej ostatnich trzech lat;] 

<3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub 

dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi 

zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z 

państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w 

działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej 

przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;> 

4)   złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali 

repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez 

Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską 

Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, 

Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych 

Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów. 

2. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku 

o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, 

Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki 

Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji 

Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu 

albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca. 

3. Karta Polaka może być także przyznana osobie będącej obywatelem jednego z państw, o 

których mowa w ust. 2, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 

2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), pod warunkiem wykazania się 
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znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym. Przepisy art. 13 ust. 

7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

4. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa 

polskiego albo zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 

2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543) 

 

Art. 60. 

1. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się w celu: 

1)   turystycznym; 

2)   odwiedzin u rodziny lub przyjaciół; 

3)   udziału w imprezach sportowych; 

4)   prowadzenia działalności gospodarczej; 

5)   wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 

miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, 

zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy; 

6)   wykonywania pracy na podstawie dokumentu innego niż określony w pkt 5; 

7)   prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach; 

8)   wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub 

organizacji międzynarodowej; 

9)   odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia; 

10)  szkolenia zawodowego; 

11)  kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10; 

12)  dydaktycznym; 

13)  prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; 

14)  tranzytu; 

15)  tranzytu lotniczego; 

16)  leczenia; 
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17)  dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub 

przebywania z nim; 

18)  udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy 

humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej; 

<18a) przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej 

rodziny repatrianta;> 

19) (uchylony); 

19a)   przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny 

osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na 

podstawie Karty Polaka; 

20)  korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka; 

21)  repatriacji; 

22)  korzystania z ochrony czasowej; 

23)  przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania 

międzynarodowe; 

24)  realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin; 

25)  innym niż określone w pkt 1-24. 

2. Wiza w celu, o którym mowa w ust. 1: 

1)   pkt 8 - może być wydana w szczególności jako wiza dyplomatyczna lub służbowa; 

2)   pkt 14 lub 15 - może być wydana tylko jako wiza Schengen; 

3)    [pkt 19a] -22  <pkt 18a> - może być wydana tylko jako wiza krajowa. 

 

Art. 229. 

1. Dokumenty, o których mowa w art. 226, wydaje się i wymienia na wniosek cudzoziemca. 

2. Pierwszą kartę pobytu wydaje się z urzędu. 

3. Polski dokument tożsamości cudzoziemca, w przypadku małoletniego cudzoziemca 

urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającego na tym terytorium 

bez opieki rodziców, można wydać także z urzędu. 

4. Pierwszą kartę pobytu w przypadku cudzoziemca, który: 

1)   przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w 

celu połączenia z rodziną lub 
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<1a) jest członkiem najbliższej rodziny repatrianta, lub> 

2)   
(5)

 (uchylony) 

3)   uzyskał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych 

- wydaje się na wniosek cudzoziemca. 

5. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca w przypadku cudzoziemca: 

1)   podlegającego relokacji lub przesiedleniu - wydaje się na wniosek Szefa Urzędu; 

2)   o którym mowa w art. 268 pkt 2 - można wydać także z urzędu. 

6. Przed wydaniem pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE i wcześniej posiadał zezwolenie na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej w związku z pobytem na podstawie ochrony międzynarodowej, wojewoda 

zwraca się, za pośrednictwem Szefa Urzędu, do tego państwa członkowskiego w celu 

ustalenia, czy cudzoziemiec nie został pozbawiony ochrony międzynarodowej. 

7. Wydanie karty pobytu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9, następuje po 

zwróceniu przez niego Karty Polaka, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 

2016 r. poz. 753). 

Art. 236. 

Opłaty, o której mowa w art. 235 ust. 1, nie pobiera się w przypadku: 

1)   wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej 

uzyskał: 

a)  status uchodźcy, 

b)  ochronę uzupełniającą, 

c)  zgodę na pobyt ze względów humanitarnych; 

<1a) wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu w Rzeczypospolitej 

Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt stały jako członkowi najbliższej rodziny 

repatrianta;> 

2)    (uchylony); 

3)   gdy wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne; 

4)   wydania z urzędu polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca małoletniemu 

cudzoziemcowi; 
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5)   wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemcowi relokowanemu 

lub przesiedlanemu albo w przypadku przymusowego wykonania decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

6)   wymiany karty pobytu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 241 pkt 5 lub 6. 

 

 


