
                                               Repatriacja                                         
Czym jest repatriacja? 

Repatriacja oznacza powrót do Ojczyzny osób pochodzenia polskiego. Jednocześnie instytucja repatriacji jest jednym ze sposobów 

nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa.  
 

Osoby przesiedlające się do Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywają obywatelstwo polskie z mocy prawa z 

dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Celem prowadzonej przez Państwo Polskie repatriacji jest spełnienie moralnego zadośćuczynienia Rodakom, którzy pozostali na 

Wschodzie w azjatyckiej części byłego ZSRR na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych lub 

politycznych i nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić. 
 

Kim jest repatriant? 

Repatriantem  jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu 

repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. 
 

O wydanie wizy repatriacyjnej mogą ubiegać się te osoby polskiego pochodzenia, które przed dniem wejścia w życie ustawy 

zamieszkiwały na stałe na terytorium obecnej Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, 

Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. 
 

Czy obywatelstwo polskie może w drodze repatriacji nabyć również osoba małoletnia? 

W drodze repatriacji obywatelstwo polskie nabywa również małoletni pozostający pod władzą rodzicielską repatrianta. W przypadku, 

gdy repatriantem jest tylko jedno z rodziców, małoletni nabywa obywatelstwo polskie jedynie za zgodą drugiego z rodziców, 

wyrażoną w oświadczeniu złożonym przed konsulem.  
 

Małoletni pozostający pod opieką nabywa obywatelstwo polskie w drodze repatriacji, jeżeli dokona jej za zgodą opiekuna wyrażoną 

w oświadczeniu złożonym przed konsulem. 
 

Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji przez małoletniego, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą. 
 

Konsul jako organ w postępowaniu repatriacyjnym 

Konsul wydaje decyzję w sprawie uznania osoby ubiegającej się o wydanie wizy w celu repatriacji za osobę polskiego pochodzenia.  
 

Konsul jest również tym organem, który wydaje wizę krajową w celu repatriacji lub przyrzeczenie wydania wizy krajowej w celu 

repatriacji (po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych). 
 

Za osobę polskiego pochodzenia (w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o repatriacji) uznaje się osobę deklarującą 

narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki: 

* co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej 

* wykaże ona swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów. 
 

Za osobę polskiego pochodzenia uznaję się również osobę wykazującą związek z polskością i deklarującą narodowość polską , która 

posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało 

obywatelstwo polskie. 
 

Sytuacje, w których konsul nie może udzielić wizy w celu repatriacji 

Zgodnie z art. 8 ustawy, wiza krajowa w celu repatriacji nie może być wydana osobie, która: 

* utraciła obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji na podstawie niniejszej ustawy 

* repatriowała się 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 

* w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działała na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej 

* uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka. 
 

Kto może zaprosić repatrianta do Polski? 

Repatriant może przybyć do Polski na zaproszenie władz gminy, osób fizycznych oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, 

które nie posiadają osobowości prawnej, a mają siedzibę w Polsce. Zaproszenie mogą wystosować wyłącznie obywatele polscy, 

natomiast adresatami mogą być jedynie członkowie ich najbliższej rodziny (rodzice, dzieci i ich rodzeństwo). 
 

Uznanie za repatrianta w drodze decyzji wojewody 

Z możliwości uznania za repatrianta może skorzystać osoba pochodzenia polskiego, która przed dniem wejścia w życie ustaw 

zamieszkiwała na stałe na terytorium, o którym mowa w art. 9 ( terytorium Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, 

Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej) i przebywając w Polsce 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 nie będące obywatelami polskimi (wniosek do wojewody musi być 

złożony w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej). 
 

Przepisy prawne: 

*Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 2014.05.01 (akt posiada tekst jednolity) 

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie postępowania w sprawach o 

uznanie za repatrianta (Dz. U. z 2001 r. Nr 22, poz.26, Dz.U.z 2004r., Nr 167, poz.1757) 

* Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy 

wjazdowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz.U. z 2004 r. Nr 165,poz.1733) 

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu 

ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U. z 2002 r. Nr 67, 

poz.613). 

 


