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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany
<> druk pogrubiony – tekst wstawiany

Materiał porównawczy

do projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1067S)

USTAWA  z dnia 9 listopada 2000 r. [o REPATRIACJI] <o STWIERDZANIU

POLSKIEGO POCHODZENIA I REPATRIACJI> (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532,

z późn. zm.)

[Uznając, że powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji Polakom,
którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich, i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań
narodowościowych lub politycznych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić,

postanawia się, co następuje:]

Rozdział 1
Przepisy ogólne

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

repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin.]
<1. Ustawa określa zasady stwierdzania polskiego pochodzenia, zasady nabycia

obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady
i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin.>

2. Repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.

<Rozdział 1a
Stwierdzanie polskiego pochodzenia

Art. 3a.
1. Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się cudzoziemca deklarującego narodowość

polską, którego co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków
było narodowości polskiej.

2. Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również cudzoziemca deklarującego
narodowość polską, który posiadał w przeszłości obywatelstwo polskie, lub co
najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało
obywatelstwo polskie.

3. Stwierdzenie polskiego pochodzenia następuje na wniosek cudzoziemca deklarującego
narodowość polską.

4. Decyzje w sprawach o stwierdzenie polskiego pochodzenia wydaje konsul właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku cudzoziemca
posiadającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

5. Organem wyższego stopnia w sprawach o stwierdzenie polskiego pochodzenia jest
minister właściwy do spraw wewnętrznych.
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Art. 3b.
Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być w szczególności:
1) dokumenty urzędowe sporządzone przez polskie organy państwowe lub przez

organy państwa urodzenia cudzoziemca, jednego z jego rodziców lub dziadków albo
dwojga pradziadków, zawierające wpis o ich polskiej narodowości;

2) dokumenty o rehabilitacji zawierające wpis o narodowości polskiej osób, o których
mowa w pkt 1, lub potwierdzające ich prześladowanie ze względu na narodowość
polską;

3) inne dokumenty posiadające wartość dowodową w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego.

Art. 3c.
Minister właściwy do spraw zagranicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o
stwierdzenie polskiego pochodzenia oraz wymogi dotyczące dołączanych do wniosku
dowodów potwierdzających polskie pochodzenia, uwzględniając podstawowe dane
dotyczące wnioskodawcy oraz informacje, o których mowa w art. 3a ust. 1 i 2 oraz
art. 3b.>

Rozdział 2
Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji i udzielanie zezwoleń na osiedlenie się

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla członków najbliższej rodziny repatrianta

[Art. 5.
1. Za osobę polskiego pochodzenia, w rozumieniu niniejszej ustawy, uznaje się osobę

deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:
1) co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było

narodowości polskiej;
2) wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej

mowy, polskich tradycji i zwyczajów.
2. Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarującą narodowość polską,

która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców
lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie oraz spełniającą
warunek określony w ust. 1 pkt 2.

3. Warunek określony w ust. 1 pkt 1 uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jedno z
rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków wnioskodawcy potwierdziło swoją
przynależność do Narodu Polskiego przez, w szczególności, pielęgnowanie polskich
tradycji i zwyczajów.

4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, wydaje konsul.
4a. Od decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia przysługuje odwołanie do

ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
5. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w

sprawach o stwierdzenie polskiego pochodzenia jest minister właściwy do spraw
wewnętrznych.

Art. 6.
1. Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez

polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców,
dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

1) polskie dokumenty tożsamości;
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2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z
polskością;

3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające
wpis informujący o narodowości polskiej;

4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis
informujący o narodowości polskiej;

5) dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o
narodowości polskiej.

2. Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne dokumenty, a w
szczególności:

1) o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości
polskiej;

2) potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.]

<Art. 10a.
W przypadku złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji,
stwierdzenie polskiego pochodzenia następuje w tym postępowaniu, bez potrzeby
składania wniosku, o którym mowa w art. 3a ust. 3.>

Art. 11.
[1. Osobie, która nie posiada zapewnionego w Rzeczypospolitej Polskiej lokalu mieszkalnego

i utrzymania, a spełnia pozostałe warunki do uzyskania wizy krajowej w celu repatriacji,
konsul wydaje decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy wjazdowej w celu repatriacji.]

<1. Osobie, która nie posiada zapewnionego w Rzeczypospolitej Polskiej lokalu
mieszkalnego i utrzymania, a spełnia pozostałe warunki do uzyskania wizy krajowej
w celu repatriacji, konsul wydaje decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy krajowej
w celu repatriacji.>

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych może uchylić,
jeżeli:

1) osoba polskiego pochodzenia zostanie skazana w Rzeczypospolitej Polskiej
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne na karę co najmniej roku
pozbawienia wolności lub

2) osoba polskiego pochodzenia zostanie skazana poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, będące zbrodnią w
rozumieniu prawa polskiego, na karę co najmniej roku pozbawienia wolności, lub

3) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne,
okazały się fałszywe, lub

4) decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, lub
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody

istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych uchyla decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy

krajowej w celu repatriacji, jeżeli ustali istnienie podstawy do stwierdzenia nieważności
decyzji, określonej w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Art. 12b.
[1. Wizę krajową w celu repatriacji lub decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy wjazdowej w

celu repatriacji wydaje albo odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie, po uzyskaniu zgody ministra właściwego
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do spraw wewnętrznych. Jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes wnioskodawcy,
minister właściwy do spraw zagranicznych może wyznaczyć innego konsula.]

<1. Wizę krajową w celu repatriacji lub decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy krajowej
w celu repatriacji wydaje albo odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie, po uzyskaniu zgody
ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli przemawia za tym uzasadniony
interes wnioskodawcy, minister właściwy do spraw zagranicznych może wyznaczyć
innego konsula.>

2. Przed wyrażeniem zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
wewnętrznych może wystąpić do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta
Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu
oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu o przekazanie informacji o cudzoziemcu, mających znaczenie dla
przeprowadzenia postępowania.

3. Organy, do których minister właściwy do spraw wewnętrznych zwrócił się o przekazanie
informacji, w terminie 30 dni są obowiązane je udostępnić w zakresie niezbędnym do
prowadzonego postępowania.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 3, może być
przedłużony do 3 miesięcy, o czym organ obowiązany do przekazania informacji
zawiadamia na piśmie ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rozdział 3
Uznanie za repatrianta

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;]
3) nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 8;
4) przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na

zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z pobieraniem nauki w
szkole wyższej na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez
osoby niebędące obywatelami polskimi;

5) złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.
2. Organem właściwym do wydania decyzji o uznaniu za repatrianta osoby, o której mowa w

ust. 1, jest wojewoda właściwy ze względu na zamierzone miejsce osiedlenia się tej osoby.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, nabywa obywatelstwo polskie z dniem, w którym decyzja o

uznaniu za repatrianta stała się ostateczna.
4. Decyzja o uznaniu za repatrianta osoby, o której mowa w ust. 1, powoduje, że przy

ustalaniu prawa tej osoby do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ich wysokości w
Rzeczypospolitej Polskiej okresy zatrudnienia za granicą uwzględnia się jako okresy
składkowe.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 41 ust. 1 i 2, wzór
wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymagane dokumenty.

Rozdział 4
Formy i tryb udzielania pomocy dla repatriantów
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Art. 17.
1. [Repatriantowi oraz przybywającym z nim do Rzeczypospolitej Polskiej członkom

najbliższej rodziny repatrianta, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
udziela się jednorazowo pomocy ze środków budżetu państwa na:]
<Repatriantowi przekraczającemu granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

wizy krajowej w celu repatriacji oraz przybywającym wraz z nim do
Rzeczypospolitej Polskiej członkom jego najbliższej rodziny, pozostającym we
wspólnym gospodarstwie domowym, udziela się jednorazowo pomocy z budżetu
państwa na:>
1) pokrycie kosztów przejazdu od najbliższej jego miejscu zamieszkania za granicą stacji

kolejowej do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości ceny
biletu kolejowego drugiej klasy oraz równowartości ceny jednego biletu kolejowego
drugiej klasy na pokrycie kosztów przewozu mienia;

2) zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości dwukrotnego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
zwanego dalej "przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem", w kwartale
poprzedzającym dzień przyznania pomocy, na każdego członka rodziny;

3) pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nauki przez małoletniego, podlegającego obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu art.
15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (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 wysokości przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia na każde dziecko.

2. Repatriantowi, który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terenów azjatyckich byłego
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i poniósł koszty związane z remontem
lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie
poniesionych kosztów.

3. Repatriantowi, który przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terenów innych niż określone
w ust. 2, może być udzielona pomoc ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie
kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poniesionych przez repatrianta, jeżeli
repatriant znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 2 i 3, stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych
kosztów. Pomocy udziela się do wysokości 4.120 zł - na repatrianta i każdego członka jego
najbliższej rodziny.

4a. Kwota, o której mowa w ust. 4, 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. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, przyznaje oraz ustala
wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1.]
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<5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, przyznaje oraz ustala
wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po otrzymaniu poświadczenia
obywatelstwa polskiego nabytego w drodze repatriacji, wydanego przez właściwego
miejscowo wojewodę.>

6. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznaje oraz ustala jej wysokość, w drodze decyzji,
starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

7. Pomoc, o której mowa w ust. 3, przyznaje oraz ustala jej wysokość albo odmawia jej
przyznania, w drodze decyzji, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej.

8. Wypłaty kwoty stanowiącej równowartość pomocy, o której mowa w ust. 1, 2 i 3, dokonuje
starosta.

<8a. Kwotę stanowiącą równowartość pomocy, o której mowa w ust. 1, wypłaca się
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę prawomocnej decyzji ministra
właściwego do spraw wewnętrznych.

 8b. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 2 i 3, należy złożyć w terminie
24 miesięcy od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.>

9. Konsul może przyznać i wypłacić kwotę stanowiącą równowartość pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, jeżeli osoba, której wydano wizę krajową w celu repatriacji, nie posiada
wystarczających środków na pokrycie kosztów podróży do Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w
sprawach, o których mowa w ust. 6 i 7, jest wojewoda.

[Art. 19.
1. Pomoc, o której mowa w art. 17 ust. 1, powinna być wypłacona w terminie 60 dni od dnia

nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
2. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 2 i 3, oraz o zwrot kosztów, o

których mowa w art. 22, należy złożyć w terminie do 24 miesięcy od dnia nabycia przez
repatrianta obywatelstwa polskiego.]

Rozdział 5
Formy i tryb udzielania pomocy gminom

[Art. 21.
1. Gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi i członkom najbliższej rodziny

repatrianta, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z
właściwym wojewodą. 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. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr
113, poz. 1069), obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4.

2. Dotacji udziela się gminie, której rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do
zapewnienia lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie 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.
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5. Przy udzielaniu dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi i członkom
najbliższej rodziny repatrianta, 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.

6. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:
1) szczegółowy opis pomocy mieszkaniowej udzielonej repatriantowi i członkom

najbliższej rodziny repatrianta;
2) wysokość i tryb przekazania dotacji należnej gminie zapewniającej lokal mieszkalny;
3) tryb kontroli podejmowanych przez gminę działań;
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji.]

<Art. 21.
1. Gminie, która uchwałą rady gminy zobowiązała się do zapewnienia lokalu

mieszkalnego repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny, oraz zawarła
umowę nadającą im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony,
wypłacana jest z budżetu państwa opłata w wysokości po 40.000 zł na repatrianta i
każdego członka jego najbliższej rodziny, z tym że na jedno gospodarstwo domowe
nie mniej niż 90.000 zł.

2. Opłata stanowi dochód gminy i jest przeznaczona na dofinansowanie jej zadań
własnych.

3. Wniosek o wypłacenie opłaty gmina składa do właściwego wojewody załączając
egzemplarz umowy, o której mowa w ust. 1, określającej repatrianta i członków jego
najbliższej rodziny oraz lokal mieszkalny.

4. Kwoty, o których mowa w ust. 1, ulegają 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.>

Art. 22.
1. Gmina może udzielić repatriantowi pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu lub

adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. <Przepis art. 17 ust. 8b stosuje się odpowiednio.>

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 4.120 zł - na repatrianta i 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.

Rozdział 7
Ewidencje i rejestry oraz przetwarzanie danych
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Art. 30.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi ewidencję osób ubiegających się o

wydanie wizy krajowej w celu repatriacji i członków ich rodzin nieposiadających w
Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania.

[2. Ewidencja zawiera następujące dane osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w
celu repatriacji i członków ich rodzin objętych wnioskiem o wydanie wizy wjazdowej w
celu repatriacji:

1) imię i nazwisko;
2) miejsce zamieszkania za granicą i miejsce zamierzonego osiedlenia się w

Rzeczypospolitej Polskiej;
3) narodowość i pochodzenie etniczne;
4) obywatelstwo;
5) zawód, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe;
6) oczekiwania co do zapewnienia warunków na osiedlenie się;
7) prześladowania polityczne i narodowościowe;
8) stan zdrowia.]

<2. Ewidencja zawiera następujące dane osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej
w celu repatriacji i członków ich rodzin objętych wnioskiem o wydanie wizy
krajowej w celu repatriacji:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko poprzednie;
3) nazwisko rodowe;
4) imię ojca;
5) imię i nazwisko rodowe matki;
6) data urodzenia;
7) miejsce i kraj urodzenia;
8) stan cywilny;
9) miejsce zamieszkania za granicą i miejsce zamierzonego osiedlenia się

w Rzeczypospolitej Polskiej;
10) narodowość i pochodzenie etniczne;
11) obywatelstwo;
12) zawód, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe;
13) oczekiwania co do zapewnienia warunków na osiedlenie się;
14) prześladowania polityczne i narodowościowe;
15) stan zdrowia;
16) nazwa i numer dokumentu tożsamości i dokumentu podróży.>

Art. 31.
[1. Dane z ewidencji, o której mowa w art. 29, udostępniane są za pośrednictwem konsula

Rzeczypospolitej Polskiej osobom, którym wydano decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy
krajowej w celu repatriacji, w kolejności złożenia kompletnych wniosków o wydanie wizy
wjazdowej w celu repatriacji, z zastrzeżeniem ust. 2.]

<1. Dane z ewidencji, o której mowa w art. 29, udostępniane są za pośrednictwem
konsula Rzeczypospolitej Polskiej osobom, którym wydano decyzję o przyrzeczeniu
wydania wizy krajowej w celu repatriacji, w kolejności złożenia kompletnych
wniosków o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji.>

2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny być udostępniane w pierwszej kolejności osobom
deportowanym i prześladowanym z przyczyn narodowościowych lub politycznych,
których wiek i zły stan zdrowia uzasadnia szybką repatriację do Rzeczypospolitej Polskiej.
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3. Akceptacja warunków do osiedlenia się przez osobę, której udostępniono z ewidencji dane
o tych warunkach, oznacza spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

[Art. 32.
Konsul prowadzi rejestr złożonych wniosków i decyzji wydanych w sprawach:
1) wydania wizy krajowej w celu repatriacji;
2) udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla

członków najbliższej rodziny repatrianta.]
<Art. 32.

1. Konsul prowadzi rejestr złożonych wniosków i decyzji wydanych w sprawach:
1) o stwierdzenie polskiego pochodzenia;
2) wydania wizy krajowej w celu repatriacji;
3) udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla

członków najbliższej rodziny repatrianta.
2. Wojewoda prowadzi rejestr złożonych wniosków i decyzji wydanych w sprawach o

stwierdzenie polskiego pochodzenia.>

Rozdział 8
Finansowanie zadań z budżetu państwa

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 i członkom najbliższej rodziny

repatrianta lokal mieszkalny,]
<c) wypłacania opłaty gminie, która zapewniła lokal mieszkalny repatriantowi

i członkom jego najbliższej rodziny,>
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 w miejscu osiedlenia się repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

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

wypłacenie opłaty, o której mowa w pkt 1 lit. c.>
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.
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USTAWA z dnia 13 lutego 1984 r. o FUNKCJACH KONSULÓW RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.)

Art. 25.
Konsul:
1) wydaje decyzje o przyjęciu oświadczenia w sprawie wyboru i odzyskania obywatelstwa

polskiego;
[2) wydaje decyzje w sprawie uznania za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118, z 2001 r. Nr 42, poz. 475 i
Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1090);]

<2) wydaje decyzje stwierdzające polskie pochodzenie;>
3) przyjmuje od osób zamieszkałych w okręgu konsularnym podania o nadanie przez

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwa polskiego oraz podania o wyrażenie
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zrzeczenie się obywatelstwa
polskiego.

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.)

Art. 94a.
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych

przedszkolach, a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w
publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych
oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących
obywateli polskich.

1a. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z
nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczących
obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z nauki w publicznych szkołach
policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych zakładach kształcenia
nauczycieli i publicznych placówkach:

1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także
członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;

[2)osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;]
<2) osoby, których polskie pochodzenie zostało stwierdzone w trybie ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o stwierdzaniu polskiego pochodzenia i repatriacji (Dz. U. z
2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.)>

3) osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
6) osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
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7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
8) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;
9) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na

pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na

zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006
r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.);

12) członkowie rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
2a. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 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. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz.
1367);

2) pkt 6, 8 i 12 - uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w
związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu.

3. Osoby niebędące obywatelami polskimi, niewymienione w ust. 2, mogą korzystać z nauki
w publicznych szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach, o których mowa
w ust. 2:

1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania;

2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę,
zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, dyrektora szkoły, zakładu kształcenia
nauczycieli lub placówki;

3) na warunkach odpłatności.
4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub

obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki
języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ
prowadzący szkołę.

4a. Osoby, o których mowa w ust. 4, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę
władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela
przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

4b. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje także osobom będącym obywatelami
polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają
języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;
osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, nie dłużej niż przez okres 12
miesięcy.

4c. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 4b, mogą korzystać z dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ
prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

5. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu,
placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w
porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i
kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce
dydaktyczne.
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6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych
przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli i
placówek, uwzględniając w szczególności rodzaje dokumentów potwierdzających
poziom wykształcenia i stan zdrowia, a także sposób kwalifikowania do odpowiedniej
klasy lub na odpowiedni semestr;

2) wysokość odpłatności za naukę w publicznych szkołach policealnych, szkołach
ponadgimnazjalnych dla dorosłych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia
nauczycieli i placówkach oraz sposób wnoszenia opłat, uwzględniając przewidywane
koszty kształcenia oraz możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej
odpłatności;

3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju
pochodzenia, o których mowa w ust. 4 i 4b-5, z uwzględnieniem wymiaru godzin
zajęć i minimalnej liczby osób, dla których organizuje się naukę języka i kultury kraju
pochodzenia;

4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przypadki, w
których stypendium może być obniżone lub zawieszone, kierując się wysokością
świadczeń pomocy materialnej przyznawanej uczniom na warunkach i w trybie
określonych na podstawie art. 91 ust. 2.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o CUDZOZIEMCACH (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.

1694, z późn. zm.)

Art. 3.
Ustawy nie stosuje się do:
1) szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów

konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów
międzynarodowych, pod warunkiem wzajemności i posiadania przez te osoby
dokumentów potwierdzających pełnienie przez nie funkcji, uprawniających do wjazdu i
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem art. 13 ust. 1, art. 21a, art.
25, art. 26, art. 28, art. 29, art. 33, art. 34, art. 35 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 1, art. 40, art. 46-
48, art. 48a, art. 48b ust. 1 pkt 4 i art. 48c-48h;

2) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin,
którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają, z wyjątkiem:
a) art. 12a, art. 16-20, art. 93, art. 94, art. 96-96c, art. 100, rozdziałów 9 i 10, art. 124 ust.

1 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 i 4, art. 125 ust. 1 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 124 ust. 1
pkt 1 lit. g, art. 126 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 2, art. 127, art. 128 ust. 2 i art. 131-134,
które mają zastosowanie do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz
członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

b) art. 4 pkt 5-5d, art. 16-20, art. 25, art. 26 ust. 1 pkt 18, art. 31, art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt
1, pkt 2 i pkt 3 lit. a i d oraz ust. 7, art. 33, art. 34, art. 38-40, art. 46-48, art. 48d, art.
48e, art. 48g, art. 48h, art. 84a, rozdziału 8a, art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 125 ust. 1
pkt 1, art. 126 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 134a, które mają zastosowanie do członków
rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy do nich dołączają lub
z nimi przebywają, niebędących obywatelami tych państw;

3) cudzoziemców ubiegających się o ochronę oraz objętych ochroną na podstawie ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695), w zakresie w niej
uregulowanym;

[4) cudzoziemców polskiego pochodzenia i członków najbliższej rodziny repatrianta, w
zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004
r. Nr 53, poz. 532 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788).]

<4) osób ubiegających się o nabycie obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji
i członków najbliższej rodziny repatrianta, w zakresie uregulowanym w ustawie
z dnia 9 listopada 2000 r. o stwierdzaniu polskiego pochodzenia i repatriacji (Dz. U.
z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.)>

Art. 64.
[1. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który:

1) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się,
urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata
przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał
nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na
podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

3) bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na
pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 lub 1a lub ust. 2 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

4) jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską.]
<1. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi:

1) który jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na
osiedlenie się, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) który pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co
najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku
przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej
przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

3) który bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na
podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1
lub 1a lub ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
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ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez okres 5 lat w związku
z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

4) który jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą
rodzicielską;

5) którego polskie pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie z ustawą
z dnia 9 listopada 2000 r. o stwierdzaniu polskiego pochodzenia i repatriacji.>

2. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany
udzielonej w związku z rozpatrzeniem wniosku o nadanie statusu uchodźcy zalicza się do
okresu nieprzerwanego pobytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, także okres pobytu w czasie
postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, choćby cudzoziemiec był w tym
okresie umieszczony w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia.

3. Do postępowania o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się cudzoziemcowi małżonkowi
obywatela polskiego stosuje się art. 55.

4. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z
przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w
okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, chyba że przerwa była spowodowana:

1) wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego
siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu
pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;

3) (uchylony);
4) leczeniem cudzoziemca.

5. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się na czas nieoznaczony.
6. Zezwolenie na osiedlenie się wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

Art. 66.
1. Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, jeżeli:

1) nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 64 ust. 1;
2) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
3) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy

wjazdu;
4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
5) podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małżeńskiego z

obywatelem polskim, a związek małżeński został zawarty wyłącznie w celu obejścia
przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia
na osiedlenie się;

6) w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się:
a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane

osobowe lub fałszywe informacje,
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub

przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał;
7) nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa;
8) nie zwrócił kosztów wydalenia, które zostały sfinansowane z budżetu państwa.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, można udzielić zezwolenia na osiedlenie się
tylko w razie istnienia poważnych przyczyn, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z
powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które
dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen.

<3. Przepisów ust. 1 pkt 2, 3, 5, 7 i 8 nie stosuje się do cudzoziemca ubiegającego się
o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 5.>

Art. 68.
1. Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli:

1) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź interes Rzeczypospolitej Polskiej;

1a) wniosek o udzielenie tego zezwolenia lub dołączone do niego dokumenty zawierały
nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;

2) w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź
takiego dokumentu jako autentycznego używał;

3) został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo
umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności;

4) opuścił na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się w przypadkach, o których mowa w ust.

1 pkt 1-3, orzeka się o wydaleniu cudzoziemca.
3. Do postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się, w części dotyczącej

orzeczenia o wydaleniu cudzoziemca, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawie
wydalenia.

<4. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do cudzoziemca, który uzyskał zezwolenie na
osiedlenie się na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 5.>

Art. 132.
1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców tworzy oraz prowadzi w systemie

teleinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach
cudzoziemców o nazwie "System Pobyt".

2. System Pobyt składa się z:
1) rejestrów, o których mowa w art. 124 pkt 1 lit. a-h, j, l, m, z wyjątkiem rejestrów

prowadzonych przez konsula i ministra właściwego do spraw zagranicznych;
2) ewidencji, o której mowa w art. 124 pkt 3;
3) wykazu, o którym mowa w art. 124 pkt 4;
3a) rejestrów, o których mowa w art. 124a;
4) rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy i udzielenie ochrony uzupełniającej oraz o

udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;
5) rejestru spraw o wydalenie osób posiadających status uchodźcy;
6) rejestru spraw o udzielenie azylu;
7) rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;
8) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;
8a) rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 z

dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa
Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego
w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz. Urz. UE L
050 z 25.02.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str.
109);
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9) rejestru pobytu obywatela Unii Europejskiej;
10) rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
11) rejestru dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu;
12) rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
[13) rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach:

a) o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji,
b) o udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa,
c) o uznanie za repatrianta;

14) ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji i
członków ich rodzin, nieposiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego
lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania;]

<13) rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach:
a) o stwierdzenie polskiego pochodzenia,
b) o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji,
c) o udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa,
d) o uznanie za repatrianta;

 14) ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji
i członków ich rodzin, nieposiadających w Rzeczypospolitej Polskiej
zapewnionego lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania;>

15) centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego.

Art. 143.
1. Do zadań Szefa Urzędu należy:

1) wydawanie decyzji i postanowień w I instancji oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji
i zażaleń na postanowienia wydane w I instancji przez inne organy w sprawach
uregulowanych:
a) w niniejszej ustawie,
b) w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) w ustawie 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;

[2) wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, o którym mowa
w art. 15 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;]

<2) wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, o którym
mowa w art. 15 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o stwierdzaniu polskiego
pochodzenia i repatriacji;>

3) zapewnienie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy, w
zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie spraw należących do kompetencji
Szefa Urzędu;

4a) przekazywanie właściwym organom innych państw obszaru Schengen, za
pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, informacji dotyczących podstawy
prawnej i faktycznej wpisu do celów określonych w art. 25 Konwencji Wykonawczej
Schengen;

5) kontrola wykonywania przez wojewodów zadań określonych w ustawach
wymienionych w pkt 1;

5a) wykonywanie funkcji polskiego centralnego organu wizowego;
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6) przekazywanie organom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji,
o których mowa w art. 62 ust. 9 pkt 1 i art. 71b ust. 8;

7) przekazywanie właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich
wniosek, informacji o pobycie cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16,
jeżeli zamierza on na terytorium tych państw kontynuować lub uzupełnić studia, podjęte
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7a) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2
rozporządzenia nr 1931/2006, oraz przekazywanie właściwym organom państw
stosujących to rozporządzenie oraz Komisji Europejskiej informacji przechowywanych
w rejestrze przypadków nadużycia zasad małego ruchu granicznego oraz sankcji za
nadużycie tych zasad, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 1931/2006;

8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych.
2. Szef Urzędu jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania

administracyjnego w stosunku do wojewody w sprawach uregulowanych w ustawach
wymienionych w ust. 1 pkt 1.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Art. 72.
1. Wysokość zasiłku wynosi:

1) 717 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku;
2) 563 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

2. Bezrobotnemu, którego łączne okresy wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, 2, 4
i 5 oraz ust. 7, zwane dalej "okresem uprawniającym do zasiłku", wynoszą mniej niż 5 lat,
przysługuje zasiłek w wysokości 80 % kwoty zasiłku określonego w ust. 1.

3. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat,
przysługuje zasiłek w wysokości 120 % kwoty zasiłku określonego w ust. 1.

4. [Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania
zasiłku, zalicza się również okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego,
okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników, okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do
kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji, oraz okresy urlopu
bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla
matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu
urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r.
stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:]
<Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres
pobierania zasiłku, zalicza się również okresy pobierania gwarantowanego zasiłku
okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników, okres zatrudnienia za granicą osoby, która
przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów
o stwierdzaniu polskiego pochodzenia i repatriacji, oraz okresy urlopu bezpłatnego
udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek
pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu
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urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca
1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:>

1) w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami,
o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2, bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat;

2) na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny,
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo do 3 lat na każde dziecko.

5. Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania
zasiłku, zalicza się również okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 89.

5a. Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania
zasiłku, zalicza się również:
a) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997

r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie
emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas
obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na
podstawie odrębnych przepisów; okres prowadzenia działalności pozarolniczej przed
dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tego tytułu, o ile podstawę wymiaru tych
składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego
najniższego wynagrodzenia za pracę,

b) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za
granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit.
a-c, za które były opłacane składki na Fundusz Pracy.

6. Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji
zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do stypendiów oraz dodatków aktywizacyjnych, o
których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2.

8. Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", kwoty zasiłków po waloryzacji.

9. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, o którym mowa w
ust. 6, ustala się na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

10. Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala
się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni
kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

11. Do obliczania okresów przysługiwania zasiłku nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
późn. zm.) w zakresie dotyczącym terminów oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym sposobu
obliczania terminów.

12. Uprawnionym do zasiłku, stypendium i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy
przysługują odsetki ustawowe, jeżeli powiatowy urząd pracy z przyczyn niezależnych od
uprawnionych osób nie dokonał ich wypłaty w terminie.

13. Starosta ustala i opłaca, na zasadach i w wysokości określonych w odrębnych przepisach,
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków wypłaconych bezrobotnym.
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USTAWA 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.)

Art. 86.
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1) rolników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, oraz domowników, z
wyjątkiem rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, opłaca Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, opłaca się z budżetu państwa, z części
pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;

3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, opłaca się z budżetu państwa, z części
pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 18,
przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze,
opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej opłaca placówka lub dom, a
uczniów i słuchaczy nieprzebywających w takiej placówce lub domu, jeżeli nie
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła lub
zakład kształcenia nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza;

5) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, opłaca ośrodek pomocy społecznej;
6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca szkoła wyższa lub jednostka

organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia;
7) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, z przyczyn określonych
w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu, opłaca właściwy urząd pracy;

8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, opłaca ośrodek pomocy społecznej;
9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, opłaca wójt, burmistrz lub prezydent

miasta;
10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, opłaca powiatowe centrum pomocy

rodzinie realizujące indywidualny program integracji;
11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, opłaca ośrodek pomocy społecznej

realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub kierujący do
uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej lub ośrodek pomocy
społecznej realizujący kontrakt socjalny;

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, opłaca Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych;

13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a i 32, opłaca Zakład Ubezpieczeń
Społecznych;

[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, opłaca szkoła wyższa lub
jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają
lub będą odbywać studia;]

<14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, których polskie pochodzenie
zostało stwierdzone zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o stwierdzaniu
polskiego pochodzenia i repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.),
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opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia
doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia;>

15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, niekorzystających ze świadczenia
określonego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
opłaca Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1, osób, o których mowa
w art. 66 ust. 1 pkt 34, a także osób, którym przyznano renty na podstawie przepisów o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również
osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji
niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujących dochody z
tytułu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie odrębnych przepisów są finansowane z budżetu państwa.

2a. Kwota roczna składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 66
ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, wynosi 1.862.006 tys. zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego przekazuje do Funduszu składki miesięcznie w wysokości 1/12 tej kwoty.

3. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w ust. 1 pkt 4 i 7 otrzymują jednostki
samorządu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów
duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów oraz ich
odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów osób duchownych, są finansowane z Funduszu Kościelnego.

5. Na opłacenie składek, o których mowa w ust. 4, Fundusz Kościelny otrzymuje dotacje z
budżetu państwa.

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b,
opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do ubezpieczenia
w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do ostatniego dnia miesiąca, w
którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. Nr

164, poz. 1365, z późn. zm.)

Art. 43.
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", mogą podejmować

i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w
badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie, z
zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie
oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w
ust. 1:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
1a) posiadacze ważnej Karty Polaka;
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej;
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4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175, z późn. zm.);

6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin,
posiadający prawo stałego pobytu.

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować i
odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o
których mowa w ust. 1, na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach

określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego

ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;
4) decyzji rektora uczelni.

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz
uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1:

1) jako stypendyści strony polskiej;
2) na zasadach odpłatności;
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
5) jako stypendyści uczelni.

5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin oraz osoby, które
posiadają ważną Kartę Polaka, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie
kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia
doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i
pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom
tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg,
albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

6. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 7 oraz w ust. 5, uważa się osoby
wymienione w art. 2 pkt 4 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.

[7. Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 oraz z 2005 r. Nr 94, poz.
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788) i studiujący w kraju swojego zamieszkania, mogą być stypendystami, o których mowa
w ust. 4 pkt 1.]

<7. Cudzoziemcy, których polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą z
dnia 9 listopada 2000 r. o stwierdzaniu polskiego pochodzenia i repatriacji (Dz. U. z
2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.), i studiujący w kraju swojego zamieszkania,
mogą być stypendystami, o których mowa w ust. 4 pkt 1.>

8. Stypendystom, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 7, stypendia przyznaje oraz ustala ich
wysokość minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub, odpowiednio, minister
wskazany w art. 33 ust. 2.

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednio ministrowie
wskazani w art. 33 ust. 2 podają do wiadomości w wydawanych przez siebie dziennikach
urzędowych limit stypendiów dla osób, do których ma zastosowanie ust. 3 pkt 1 i 3, w tym,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, limit stypendiów dla
osób określonych w ust. 7.

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o KARCIE POLAKA (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz

z 2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 214, poz. 1348 i Nr 216, poz. 1367)

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;

2) w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "konsulem", lub
upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa w art. 15 ust. 1, 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.

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 prawomocnie stwierdzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr
53, poz. 532, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 120,
poz. 818).]

<3. Karta Polaka może być także przyznana osobie będącej obywatelem jednego
z państw, o których mowa w ust. 2, której polskie pochodzenie zostało prawomocnie
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stwierdzone zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o stwierdzaniu polskiego
pochodzenia i repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.).>

4. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa
polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6.
1. Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

1) zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach określonych w
ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);

2) podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach
jak obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095);

3) podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form
kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);

4) korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

5) korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie
określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), chyba
że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje
zasady bardziej korzystne;

6) ulgi 37 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów
jednorazowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o
uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.);

7) bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych.
[2. Posiadacz Karty Polaka lub osoba, której stwierdzono pochodzenie polskie zgodnie

z ustawą o repatriacji, korzysta z pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową
udzielaną osobom fizycznym ze środków budżetu państwa lub budżetów samorządów
terytorialnych przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą.]

<2. Posiadacz Karty Polaka lub osoba, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone
zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o stwierdzaniu polskiego pochodzenia
i repatriacji, korzysta z pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową
udzielaną osobom fizycznym ze środków budżetu państwa lub budżetów samorządów
terytorialnych przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą.>

3. Posiadacz Karty Polaka podejmujący kształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
zachowuje prawo do ubiegania się o stypendia i inną pomoc przewidzianą dla
cudzoziemców w odrębnych przepisach.

4. Przepis ust. 1 pkt 5 nie ma zastosowania do osób uprawnionych do świadczeń opieki
zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Art. 13.
1. Wniosek o wydanie Karty Polaka zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
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3) płeć;
4) adres zamieszkania za granicą;
5)  obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
6) narodowość;
7) obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli ich dane

zostały wskazane przez osobę ubiegającą się o przyznanie Karty Polaka.
2. Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić dokumenty i inne dowody potwierdzające

spełnianie warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2.
3. Dokumentami i dowodami, o których mowa w ust. 2, mogą być w szczególności:

1) polskie dokumenty tożsamości;
2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne

dokumenty potwierdzające związek z polskością;
3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach

wojskowych;
4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis

informujący o polskim pochodzeniu;
5) dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o

polskim pochodzeniu;
6) zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości

polskiej ich posiadacza;
7) zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z

państw, o których mowa w art. 2 ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w
działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

[8)prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie
z przepisami ustawy o repatriacji.]

<8) prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o stwierdzaniu polskiego
pochodzenia i repatriacji.>

4. Prezes Rady Ministrów ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz organizacji polskich lub polonijnych
uprawnionych do wystawiania zaświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 7.

5. W przypadku osób, o których mowa w art. 2 ust. 3, właściwy organ wydaje decyzję o
przyznaniu Karty Polaka na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 8.

6. W odniesieniu do wnioskodawcy szczególnie zasłużonego dla Rzeczypospolitej Polskiej
konsul może wydać decyzję o przyznaniu Karty Polaka bez konieczności przedstawiania
przez wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3.

7. Oceny znajomości języka polskiego dokonuje, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2, konsul
podczas rozmowy z wnioskodawcą.


