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REPATRIANT - KIM JEST?! 

Repatriant to osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Polski na podstawie 

wizy repatriacyjnej z zamiarem osiedlenia się na stałe (Art. 1 ust. 2). 

 Od 1 stycznia 2000 roku w Polsce działa Ustawa o repatriacji. Ustawa określa 

podstawy otrzymania polskiego obywatelstwa, prawa repatrianta jak również 

procedurę okazania pomocy repatriantom oraz członkom  ich rodzin. 

Zgodnie z art. 5 ww Ustawy, za osobę polskiego pochodzenia uznaje  się osobę 

deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie dwa warunki: 

- co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było 

narodowości polskiej (warunek ten uważa się za spełniony, jeśli ww. przodkowie 

potwierdzili swoją przynależność do Narodu Polskiego), 

-  wykaże się swój związek z polskością, w szczególności poprzez pielęgnowanie 

polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów. 

Decyzję o uznaniu wnioskodawcy za osobę polskiego pochodzenia podejmuje 

KONSUL w Ambasadzie lub Konsulacie Rzeczypospolitej w danym regionie. 

W drodze repatriacji obywatelstwo polskie może otrzymać również niepełnoletnie  

dziecko repatrianta. W przypadku, gdy repatriantem jest tylko jedno z rodziców, 

niepełnoletni może otrzymać obywatelstwo polskie tylko za zgodą drugiego z 

rodziców, wyrażoną w oświadczeniu złożonym przed konsulem. 

Osoba niepełnoletnia, która ukończy 16 lat, może otrzymać obywatelstwo wyrażając 

swoją  zgodę. Decyzję o uznaniu za repatrianta wydaje wojewoda. 

Wiza repatriacyjna (zgodnie z art. 8 ) nie może być wydana osobie, która: 

- już otrzymała wizę repatriacyjną, 

- repatriowała się z terytorium RP albo PRL na podstawie umów repatriacyjnych 

zawartych w latach 1944 - 1957 przez RP albo PRL z Białoruską SRR, Ukraińską 

SRR, Litewską SRR i ZSRR do jednego z państw będących stroną tych umów, lub 

- w czasie pobytu poza granicami RP działała na szkodę podstawowych interesów RP, 

lub 
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-   uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka. 

Wiza repatriacyjna (zgodnie z art. 9 ustawy) może zostać wydana osobom, które: 

 przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwały na stałe na terytorium obecnej 

Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki 

Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki 

Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.  

Zgodnie z art. 10 ustawy Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia inne 

państwa lub inne części Federacji Rosyjskiej, których obywatele polskiego 

pochodzenia będą mogli ubiegać się o wydanie wizy w celu repatriacji, zwłaszcza jeśli 

są oni dyskryminowani ze względów religijnych, narodowościowych lub 

politycznych. 

 

PROCEDURA REPATRIACYJNA 

Osoby, które mają zamiar ubiegać  się o wydanie wizy repatriacyjnej muszą złożyć  

wniosek o jej wydanie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

Konsulacie Rzeczpospolitej. Do wniosku trzeba dołączyć :  

• dwie aktualne fotografie o wymiarach 5 cm x 4 cm, przedstawiające osobę bez 

nakrycia głowy i ciemnych okularów,  

• dowody potwierdzające polskie pochodzenie, określone w art. 6 ustawy o 

repatriacji,  

• inne dowody potwierdzające okoliczności podane we wniosku o wydanie wizy 

repatriacyjnej.  

Również trzeba  przedstawić ważny  paszport (dzieci, które nie posiadają własnego 

paszportu powinny być wpisane do dokumentu paszportowego rodziców). Konsul 

sporządza fotokopię i dołącza ją do wniosku o wydanie wizy w celu repatriacji.  

Zgodnie z art. 6 dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być 

dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez 

władze byłego ZSRR, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub 

pradziadków, a w szczególności:  
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• polskie dokumenty tożsamości;  

• akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające 

związek z polskością;  

• dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, 

zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;  

• dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis 

informujący o narodowości polskiej;  

• dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis 

informujący o narodowości polskiej.  

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne 

dokumenty, a w szczególności:  

• dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierający wpis informujący o 

jej narodowości polskiej;  

• potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.  

Na podstawie  dokumentów, które przedstawił wnioskodawca oraz faktach ustalonych 

w trakcie rozmowy oraz innych posiadanych informacji konsul  ocenia, czy warunki, o 

których mowa w art. 5 ustawy są spełnione i wydaje decyzję o uznaniu albo odmowie 

uznania wnioskodawcy za osobę polskiego pochodzenia. Następnie przekazuje 

wniosek o wydanie wizy repatriacyjnej wraz z decyzją o uznaniu wnioskodawcy za 

osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu art. 5 ustawy o repatriacji do ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, w celu uzyskania zgody na wydanie wizy 

repatriacyjnej. Po uzyskaniu zgody konsul wydaje wizę repatriacyjną. Wiza jest 

wklejana do paszportu repatrianta i zachowuje ważność przez 12 miesięcy od dnia 

wydania. 

Konsul może wydać wizę  repatriacyjną jeżeli wnioskodawca przedstawi dowód 

potwierdzający posiadanie przez niego albo zapewnienie mu przez inne osoby lokalu 

mieszkalnego oraz  źródeł utrzymania w Polsce.  

Dowodami potwierdzającymi zapewnienie warunków do osiedlenia są najczęściej:  
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1. uchwała Rady Gminy zawierająca zobowiązanie do zapewnienia repatriantowi 

lokalu mieszkalnego, lub  

2. zaproszenie sporządzone w formie aktu notarialnego wystosowane przez tzw. 

osobę prawną, czyli np. przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, fundację, itp., lub przez 

najbliższą rodzinę (rodziców, rodzeństwo, dzieci), gwarantujące repatriantowi miejsce 

zamieszkania po przesiedleniu się do Polski.  

Dowodami potwierdzającymi posiadanie warunków do osiedlenia się w Polsce 

również mogą być:  

1. akt własności mieszkania w Polsce, 

2. umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości oraz posiadanie 

środków na jej zakup po przybyciu do RP, lub  

3. umowa najmu lokalu mieszkalnego lub umowa użyczenia lokalu 

mieszkalnego, stanowiące do niego tytuł prawny.  

Dowodami potwierdzającymi posiadanie w Polsce źródeł utrzymania są:  

• wynagrodzenie otrzymywane za pracę w Polsce;  

• emerytura lub renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;  

• inne środki finansowe (darowizny, pieniądze otrzymane ze sprzedaży 

mieszkania za granicą, stypendia) pozwalające repatriantowi na zapewnienie 

utrzymania sobie i rodzinie;  

• zobowiązanie osoby lub firmy zapraszającej repatrianta do zapewnienia mu 

utrzymania, pokrywania kosztów leczenia, ubezpieczenia itp., do chwili jego 

usamodzielnienia się.  

 

Repatrianci w wieku emerytalnym, którzy mają prawo do polskiej emerytury, nie 

muszą przedstawiać dowodu potwierdzającego posiadanie źródła utrzymania. W dniu 

1 stycznia 1999 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.). 
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, repatriantom w wieku emerytalnym uwzględnia się 

wszystkie okresy zatrudnienia za granicą i przyznaje się polską emeryturę. 

Osoby, przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w 

repatriacyjnej nabywają obywatelstwo z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy 

RP (fakt przekroczenia granicy potwierdza stempel kontroli granicznej). 

 

OBOWIĄZKI REPATRIANTÓW PO PRZYJEŹDZIE DO POLSKI : 

 

   - zarejestrować w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego swoje akty stanu 

cywilnego (urodzenia, ślubu itp.) wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza 

przysięgłego na język polski, 

    -zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego 

właściwego dla miejsca zamieszkania, aby otrzymać od wojewody poświadczenie 

obywatelstwa polskiego. Poświadczenie jest wydawane na podstawie paszportu z 

wklejoną wizą w celu repatriacji oraz po przedstawieniu odpisów aktów stanu 

cywilnego sporządzonych w polskim USC, 

   - złożyć w Urzędzie Miasta lub Gminy wniosek o wydanie dowodu osobistego, 

zameldować się na pobyt stały oraz wystąpić o nadanie numeru PESEL. 

CZŁONKOWIE RODZINY REPATRIANTA NIE POSIADAJĄCY 

POCHODZENIA POLSKIEGO 

Zasady pobytu cudzoziemców na terytorium RP określa ustawa o cudzoziemcach z 

dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 1175) o cudzoziemcach. Zgodnie z 

ustawą, cudzoziemiec (czyli każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego) może 

otrzymać:  

• zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, lub 

• zezwolenie na osiedlenie się  

na podstawie takiego zezwolenia ma prawo legalnie przebywać na terytorium Polski.  
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małżonkowi osoby ubiegającej się o wizę w celu repatriacji, nie będącemu osobą 

pochodzenia polskiego, udziela się zezwolenia na osiedlenie na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

Członkom rodziny repatrianta wydaje się  zezwolenie na osiedlenie lub odmowę 

takiego zezwolenia od Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców za pośrednictwem  konsula 

właściwego w miejscu pochodzenia. 

Cudzoziemcowi, członkowi rodziny repatrianta, który otrzymał zezwolenie na 

osiedlenie się, wydaje się wizę w celu przesiedlenia. Wiza jest ważna 12 miesięcy  od 

dnia wydania- w tym czasie powinien wyjechać do Polski. 

Zezwolenie na osiedlenie się  w RP wydawane jest na czas nieoznaczony. Karta jest 

ważna przez 10 lat od daty wydania, po upływie tego okresu podlega wymianie. 

Po dwuch latach od uzyskania zezwolenia na osiedlenie się cudzoziemcy mogą 

ubiegać się o nadanie obywatelstwa  Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególnych 

przypadkach  Prezydent Rzeczypospolitej Poskiej może nadać cudzoziemcowi 

obywatelstwo wcześniej. 

 

JAKĄ POMOC UDZIELAJĄ REPATRIANTOM 

 Dla repatriantów oraz członków ich rodzin przewiduje się następujaca finansowa 

pomoc : 

- częściowy zwrot kosztów podróży do Polski, 

- zasiłek na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w wysokości dwukrotnego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 

- zasiłek  na pokrycie kosztów związanych z nauką w Polsce przez małoletnie dzieci 

repatrianta, 

- osobom, które przybyły do Polski z terenów azjatyckich byłego ZSRR i poniosły 

koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia 
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się w RP udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie 

poniesionych kosztów. 

 

Ponadto: 

- Zapewnienie możliwości uczestniczenia w kursach nauki języka polskiego i 

adaptacji w społeczeństwie polskim. Dzięki kursom języka polskiego oraz kursom 

adaptacyjnym repatrianci doskonalą swoją znajomość języka ojczystego, poznają 

historię i kulturę polską oraz dowiadują się o przysługujących im prawach. Osobie, 

której wydano decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy w celu repatriacji konsul może 

zapewnić pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie języka polskiego. 

Formy, wysokość oraz tryb przyznawania pomocy dla repatrianta oraz członków jego 

rodziny określa jednostka samorządu terytorialnego. 

Repatriant ma prawo do: 

-polskiej emerytury dla osób w wieku emerytalnym; 

-zaliczenia wysługi lat pracy za granicą do wysokości tejże emerytury jak i wysokości 

zasiłku dla bezrobotnych; 

-uczestniczenia w organizowanych przez Urzędy Pracy zajęciach z zakresu 

przekwalifikowania zawodowego; 

            -preferencyjnego kredytu dla osób pragnących się usamodzielnić zawodowo, itp. 

 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE W  POLSCE 

 

Lista dokumentów, które repatriant/członek rodziny repatrianta powinien przywieźć 

do Polski: 

• Zawodowe:  

www.m
ult

ioc
ale

nie
.or

g.p
l



o świadectwo pracy, 

o zaświadczenie o ostatnim okresie zatrudnienia (konieczne do wykazania 

ciągłości pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy),  

o dyplomy zawodowe. 

• Szkolne:  

o dyplomy ukończonych szkół, 

o spis przedmiotów ukończonych w ramach studiów (potwierdzone przez 

uczelnię – konieczne przy nostryfikacji dyplomu), 

o zaświadczenie o ukończonych kursach języka polskiego (ze wskazaniem 

poziomu i liczby godzin,)  

o zaświadczenie o działalności w organizacjach polonijnych. 

• Zdrowotne:  

o wypisy ze szpitala, 

o kartę choroby (w przypadku chorób przewlekłych). 

• Osobiste:  

o odpis zupełny aktu urodzenia, 

o odpis zupełny aktu małżeństwa, a w przypadku rozwodu dokument 

potwierdzający datę, miejsce zawarcia związku małżeńskiego i datę, miejsce oraz 

nazwę instytucji, w której został przeprowadzony rozwód. 

Wszystkie dokumenty muszą być w oryginale i mieć tłumaczenie na język polski 

przez tłumacza przysięgłego. 

Gdzie wyrobić  polskie dokumenty ? 

• zarejestrować  w Urzędzie Stanu Cywilnego  (po miejscu zamieszkania) swoje  

dokumenty (akt urodzenia, małżeństwa itp.). Do wpisania przedstawia się oryginały 

wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego na język polski; 
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• zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu 

Wojewódzkiego, aby otrzymać od wojewody poświadczenie obywatelstwa polskiego. 

Poświadczenie jest wydawane na podstawie paszportu z wklejoną wizą w celu 

repatriacji oraz po przedstawieniu odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w 

polskim urzędzie stanu cywilnego;  

• złożyć w Urzędzie Miasta lub Gminy wniosek o wydanie dowodu osobistego, 

numeru PESEL  oraz zameldować się na pobyt stały. 

 

POMOC SPOŁECZNA 

Są trzy rodzaje zasiłków: zasiłek stały, okresowy i celowy, rozróżniają się tym, że są 

adresowane do osób o najniższych dochodach. 

Rodzaje zasiłków, kryterium dochodowe wysokości świadczeń i zasady ich 

waloryzowania określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2004 r., Nr 115, poz. 728, z późn. zm.). 

Zasiłki: 

Zasiłek stały przysługuje: 

• pełnoletniej osobie samotnej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na 

osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Zasiłek okresowy przysługuje: 

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego: 

• osobie samotnej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej; 
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• rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Zasiłek celowy: 

Zasiłek celowy może być przyznany m.in. na pokrycie części lub całości kosztów 

zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.  

  

 EMERYTURY I RENTY 

 

Repatrianci w wieku emerytalnym mają prawo do emerytury  z  Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS) właściwego ze względu na miejsce osiedlenia. Zasady nabycia 

emerytury są określone w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

Aby otrzymać emeryturę, repatriant powinien zgłosić się do Wydziału Rent i Emerytur 

miejscowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i okazać następujące dokumenty: 

• wypełniony wniosek o emeryturę, 

• polski dowód tożsamości (dowód osobisty), 

• poświadczenie obywatelstwa polskiego, 

• dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia za granicą. 

Repatrianci, którzy na mocy art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowani są w sposób szczególny. Okresy 

zatrudnienia repatriantów za granicą są uwzględniane przez państwo polskie i 

traktowane jako okresy składkowe. Jednakże nie można ustalić podstawy wymiaru 

emerytury repatrianta w oparciu o zarobki uzyskiwane za granicą.  

W związku z tym repatrianci otrzymują emeryturę w najniższej wysokości (zgodnie z 

przepisem art. 23 ww. ustawy).  
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Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych 

od 1 marca 2016 r.: 

- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

 882,56 zł 

-  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 676,75 zł 

 - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 

zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1059,07 zł 

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 

zawodową 812,10 zł 

 

Ten zapis nie dotyczy członków rodzin repatriantów, którzy nabywają obywatelstwo 

polskie w trybie innym niż przewidziany dla repatriantów, czyli na zasadach 

dotyczących cudzoziemców. 

Cudzoziemiec nie posiadający obywatelstwa polskiego może otrzymać świadczenia 

emerytalne po minimum5 latach odprowadzenia składek emerytalnych. 

Repatriantowi niezdolnemu do pracy ze względu na zły stan zdrowia przysługuje 

prawo otrzymania renty (okresowej lub stałej ) z ZUS. 

Świadczenia przedemerytalne: 

Świadczenie przedemerytalne to rodzaj świadczenia dla osób, które tracą źródło 

dochodu, mają duży staż pracy, ale nie nabyły jeszcze uprawnień do emerytury. 

Świadczenie przysługuje osobom bezrobotnym, które były zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, prowadziły działalność gospodarczą lub pobierały rentę z tytułu 

niezdolności do pracy, jeśli spełniają określone warunki.  

      Świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2016 r.  wynosi  1029,86 zł. 
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  WSPARCIE  BEZROBOTNYCH 

Repatriantowi, który po przybyciu do Polski pozostaje bez pracy przysługuje prawo do 

świadczeń dla osób bezrobotnych. Żeby  uzyskać to świadczenie repatriant musi  

zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna oraz 

udokumentować, że przed przybyciem do Polski był zatrudniony za granicą przez 

okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się. Prawo 

do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni 

od dnia zarejestrowania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Status bezrobotnego: 

Za bezrobotnego uznaje się osobę spełniającą poniższe kryteria: 

• niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do 

podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, bądź, jeśli jest osobą 

niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie 

tego wymiaru czasu pracy, 

• nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w 

systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, 

• zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, 

• poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Osoba w wieku do 18 lat nie może być uznana za osobę  bezrobotną. 

 Bezrobotnym nie jest osoba uprawniona m.in. do renty lub emerytury, świadczenia 

przedemerytalnego, zasiłku stałego czy świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby, które nie 

spełniają warunków do uzyskania statusu osoby bezrobotnej, a poszukują pracy (np. 

osoby zatrudnione, które chcą zmienić pracę lub podjąć dodatkowe zatrudnienie) 

mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, jako osoby poszukujące pracy.  

Dokumenty przedstawiamy podczas osobistej wizyty w urzędzie. Оkres pobierania 

zasiłku wynosi 6 miesięcy dla osób w wieku zdolnym do pracy. Wysokość 

świadczenia wylicza się na podstawie wysokości ostatnich  zarobków , w zależności 

od  okresu składkowego. 
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Wysokość zasiłku w 2016 roku  wynosi: 

1) w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku ( miesięcznie): 

664,90 zł (netto 583,06 zł) – 80%  

831,10 zł (netto 717,30 zł) – 100 % 

997,40 zł (netto 851,63 zł) – 120 % 

2) w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 

 522,10 zł (netto 468,11 zł) – 80 % 

652,60 zł (netto 572,87 zł) – 100 % 

783,20 zł (netto 678,71 zł) – 120 % 

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 

Ustawa o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji  przewiduje możliwość 

aktywizacji zawodowej repatrianta, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia 

pracy.  

Formy aktywizacji zawodowej: 

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez repatrianta.  

Repatriant może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych. Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć u właściwego z 

uwagi na miejsce zamieszkania starosty. Wysokość kwoty zwracanej na podstawie 

zawartej ze starostą umowy stanowi połowę kosztów związanych odnoszeniem 

kwalifikacji zawodowych, nie więcej jednak niż równowartość dwukrotnego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień 

zawarcia umowy. Kosztami podnoszenia kwalifikacji zawodowych są opłaty za naukę 

oraz opłaty za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego. 

2. Zatrudnienie repatrianta.  

Pracodawca, który zatrudni repatrianta w pełnym wymiarze czasu pracy, na minimum 

24 miesiące, może otrzymać od starosty zwrot części kosztów poniesionych na: 

o utworzenie stanowiska pracy (wyposażenie) – zwrot kosztów utworzenia 

stanowiska, 
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o przeszkolenie zawodowe repatrianta – zwrot kosztów przeszkolenia, w 

wysokości do trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 

o wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne – przez 12 

miesięcy, do wysokości minimalnego wynagrodzenia,  

Podstawę zwrotu kosztów stanowi umowa zawarta ze starostą.  

Łączna kwota wydatków związanych z aktywizacją zawodową repatrianta nie może 

przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Każdą z 

form aktywizacji zawodowej można zastosować jeden raz. 

Aktywizacja zawodowa może być realizowana w ciągu 5 lat od dnia nabycia przez 

repatrianta obywatelstwa polskiego. 

 

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE –ZUS 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą 

osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków 

chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w 

przepisach powszechnie obowiązujących. 

 

SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE 

Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu 

terytorialnego: 

Gmina , Samorząd powiatowy , Samorząd województwa  
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KARTA POLAKA 

(źródło: www.msz.gov.pl) 

 

13 maja 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz 

niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana 1 czerwca 2016 roku i wejdzie 

w życie 2 września 2016 (po 3 miesiącach od dnia publikacji), zaś niektóre przepisy 

wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku. Ustawa dokonuje szeregu zmian w 

dotychczasowych przepisach, wprowadzając nowe rozwiązania postulowane przez 

Polaków ze Wschodu. 

Posiadacze Karty Polaka będą mogli otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę 

stałego pobytu za darmo. Otrzymując je będą musieli jednak zwrócić Kartę Polaka. 

Osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się 

na terenie Polski, otrzymują także prawo by po roku od otrzymania karty stałego 

pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego. 

 Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty 

otrzymać będą mogli wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z 

zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie 

uprawniał będzie na ogólnych zasadach do uzyskania pobytu stałego. 

 Ponadto posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o 

zezwolenie na stały pobyt, będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia 

pieniężnego na okres do 9 miesięcy – świadczenie to przyznawać i wypłacać będzie 

starosta powiatu, na terenie którego osoba zamieszkała. Świadczenie przysługiwać 

będzie na każdego członka rodziny wnioskodawcy, przy czym w ciągu pierwszych 

trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadczenie w wysokości 

50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w 

kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60% ww. wysokości – czyli 

odpowiednio 30% i 15% minimalnego wynagrodzenia. Możliwość ubiegania się o 

świadczenie pieniężne przysługiwać będzie dopiero od 1 stycznia 2017 r. 

  1-3 miesiąc 4-9 miesiąc 

  % minimalnego kwota * % minimalnego kwota * 
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wynagrodzenia wynagrodzenia 

Wnioskodawca i 

małżonek 
50% 925 zł 30% 555 zł 

Dziecko 25% 462,50 zł 15% 277,50 zł 

*) wysokość kwoty świadczenia wyliczona na podstawie obowiązującego w 2016 r. minimalnego wynagrodzenia 

wynoszącego 1850 zł. 
 

Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w 

pierwszych miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych 

dochodów w tym okresie. Ponadto osoby, które na podstawie przepisów o pomocy 

społecznej otrzymywać będą innego rodzaju świadczenia nie będą one wliczać ww. 

świadczenia do uzyskiwanego dochodu. Możliwość odebrania świadczenia wynikać 

będzie jedynie z ewentualnego otrzymania odmowy przyznania prawa do stałego 

pobytu (możliwe jest to jednak w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana 

osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa). 

 Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane 

będzie do wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel. 

Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów 

wniosku o jego przyznanie zostaną wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji po wejściu w życie przepisów ustawy. 

 Drugą istotna zmianą w ustawie jest przyznanie Radzie Ministrów uprawnienia do 

wskazania wybranych wojewodów jako organów przyjmujących i rozpatrujących 

wnioski o przyznanie Karty Polaka od obywateli niektórych państw. Przepisy te wejdą 

w życie 1 stycznia 2017 r., wtedy też Rada Ministrów wyda stosowne rozporządzenie. 

Nowelizacja ustawy wprowadza też szereg zmian organizacyjnych dotyczących 

kwestii procedur administracyjnych – większość aktów wykonawczych wydawanych 

dotychczas przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów wydawać będzie 

koordynujący pracę konsulów Minister Spraw Zagranicznych. MSZ będzie też 

odpowiadać za obsługę Rady ds. Polaków na Wschodzie (organu odwoławczego w 

procedurze o przyznanie Karty Polaka) oraz za prowadzenie przewidzianych w 

ustawie rejestrów Kart Polaka. 
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 Ze wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Polaka można się zapoznać u źródła : 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1 
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕПАТРИАНТОМ? 

C 1 января 2000 года в Польше вступил в силу Закон о репатриации. Закон 

определяет основы для получения польского гражданства путем репатриации, 

права репатрианта, а также основы и процедуру предоставления помощи 

репатриантам и их семьям. 

РЕПАТРИАНТ - лицо польского происхождения, которое прибыло в Польшу на 

основании репатриационной визы с целью поселения на постоянное место 

жительства(C.14, пар.2). 

За лицo польского происхождения  считается лицо, которое исполняет  два 

условия : 

-хотя бы один из родителей или дедушка/бабушка либо прадедушка и 

прабабушка были польской национальности, 

-сохраняет знание польского языка, культивирует польские обычаи и традиции. 

Польское происхождение  признаётся лицу, которое имеет  польские корни и 

подтверждает свою польскую национальность; которое в прошлом имело 

польское гражданство (или хотя бы один из родителей или дедушка/бабушка 

либо прадедушка и прабабушка имели польское гражданство). Решение в 

делопроизводстве по этому вопросу принимает Консул. 

Путем репатриации польское гражданство приобретает также ребенок 

репатрианта. В случае если репатриантом является только один из родителей, 

несовершеннолетний ребенок может получить польское гражданство при 

согласии другого из родителей изложенного в форме заявления выраженного в 

присутствии Консула. 

Получение гражданства несовершеннолетним лицом, которому исполнилось 16 

лет, может иметь место исключительно при его согласии. Решение по этому 

вопросу принимает Воевода. 

           Лицу польского происхождения репатриационная виза нe выдаётся, если: 

- уже является репатриантом на основании упомянутого выше закона, 
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- репатриировались с территории Польши на основании репатриационных 

соглашений заключенных в 1944-1957 гг. между Польшей и бывшим СССР в 

одно из государств являющихся сторонами этих соглашений 

- за  границей действовало в ущерб основным интересам Польши, 

-  участвовало либо участвует в действиях нарушающих права человека.   

            Согласно Cт.9, репатриационная виза выдаётся лицу польского происхождения, 

которое перед вступлением в силу Закона о репатриации, постоянно проживало на 

территории сегодняшних республик Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, 

Кыргызстана, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и азиатической части 

Российской Федерации. Согласно ст. 10 закона Совет Министров может  принять 

решение о выдаче репатриационной визы лицам польской национальности, 

проживающих на указанных территориях, особенно если их преследуют на почве 

национальности, вероисповедания и по политическим причинам. 

 

ПРОЦЕСС  РЕПАТРИАЦИИ В ПОЛЬШУ 

Лицо, ходатайствующее о выдаче репатриационной визы, обращается в польское 

консульство по месту жительства в данной стране. Вместе с заявлением надо 

внести следующие документы 

- 2 актуальные фотографии, размером 5x4 см, без голового убора и тёмных 

очков, 

- документы,  подтверждающие факт польского происхождения согласно ст.6  

закона о репатриации, 

- другие документы, подтверждающие факт польского происхождения и 

указанные  в заявлении о предоставлении репатриационной визы. 

Следует предоставить также действительные паспорта (дети не имеющие своих 

паспортов должны быть вписаны в паспорта родителей). Консул делает 

фотокопию документа с целью выдачи репатриационной визы. 
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Согласно ст.6 Закона о репатриации доказательствами, подтверждающими 

польское происхождение, могут быть документы, которые были выданы 

польскими государственными или церковными властями, а также властями 

бывшего СССР касающиеся заявителя или его родителей, дедушки/бабушки 

либо прадедушки и прабабушки, в особенности : 

- польские документы, удостоверяющие личность; 

- документы, удостоверяющие личность или другие ведомственные документы, 

содержащие запись о польской национальности; 

- документы, подтверждающие прохождение военной службы в Польской 

Армии, содержащие запись о польской национальности; 

- документы, подтверждающие факт депортации лиц из тюремного заключения, 

содержащие запись о польской национальности; 

- акты гражданского состояния или их выписки, либо свидетельства о крещении 

подтверждающие связь с польскими корнями 

а также 

- документы о реабилитации депортированного лица, содержащие запись о 

польской национальности; 

- документы, подтверждающие преследование лица из-за его польского 

происхождения. 

На основании представленных документов и фактов, установленных во время 

беседы с лицом внёсшим заявление на репатриацию, консул оценивает 

исполняются ли условия Ст. 5 и принимает  решение о признании  либо отказе в 

признании  за лицо польской национальности. 

Далее передаёт заявление о выдаче репатриационной визы вместе со свoим 

решением в Министерство Внутренних Дел, с целью предоставления визы. 

После получения положительного ответа выдаёт репатриационную  визу. Виза 

вклеивается в паспорт и является важной в течении 12 месяцев со дня выдачи. 
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Дла того чтобы консул мог выдать репатриационную визу, лицо, которое желает 

репатриироваться в Польшу должно представить доказательства, 

подтверждающее наличие собственныx, либо потдверждённое от иных лиц  

условия  для поселения (местожительство, источники содержания, возможность 

работы). Такими доказательствами являются : 

1. приглашение направленное польской территориальной административной 

структурой – Гминой, которая обязывается предоставить жилищные условия, 

либо 

2. приглашение в форме нотариального акта от тнз. юридичесого лица, нп. 

производства товарищества, фонда и тд., либо от наиближших членов семьи  

(родителей, брата, сестры, детей) гарантирующее место поселения после 

репатриации в Польшу. 

Доказательствами возможности поселения в Польше также могут быть : 

1. право собственности на квартиру 

2. договор залога на право покупки или продажи недвижимости после 

репатриации в Польшу либо 

3. договор аренды или ссуды (безвозмездного  использования) 

Доказательствами подтверждающими наличие финансовых источников 

являются: 

- зароботная плата в Польше, 

- пенсия или пособие из  Центра Общественного Страхования, 

- другие финансовые средства (дары, стипендия, деньги от продажи 

недвижимости за границей) позволяющие репатрианту содержать свою семью, 

- обязательство приглашающего лица или фирмы о содержании, лечении, 

страховании и тд. до момента независимого проживания. 

Репатриаты в пенсионнов возрасте не обязаны предоставлять доказательства 

финансовых источников. Согласно закону о пенсиях и пособиях, лицам в 
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пенсионном возрасте зачитывается полный стаж работы и признаётся пенсия 

(минимальная). 

После приезда в Польшу репатрианты должны: 

- зарегистрировать в местном ЗАГСе акты гражданского 

состояния:свидетельство рождения, бракосочетания и тд. 

- пройти регистрацию в Воеводском Управлении по делам иностранцев по месту 

проживания, чтобы получить подтверждение польского гражданстсва. Такое 

подтверждение выдаётся на основании  репатриационной визы  вклеенной  в 

паспорт, представленной вместе с новыми актами гражданского состояния, 

выданными уже в Польше, 

-внести заявление в городское или районное управление с просьбой о выдаче 

личного номера PESEL. 

 

СЕМЬЯ РЕПАТРИАНТА. СТАТУС ЧЛЕНОВ. 

 Правила регулирующие пребывание иностранцев на территории Польши 

описаны в Законе об иностранцах с 13 июня 2003 года. Каждый иностранец не 

имеющий польского гражданства может получить разрешение на: 

- пребывание на временный срок или 

-поселение. 

Супруг(а) репатрианта, не имеющий(ая) польского происхождения получает 

разрешение на поселение в Польше. 

Членам семьи репетрианта директор  Управления по делам иностранцев выдаёт 

разрешение на поселение через консула в данном крае. В консульстве выдаётся 

виза на переселение, которая является важной в течении 12 месяцев. 

 Разрешение на поселение выдаётся на неограниченное время. Карта пребывания  

(Karta Pobytu) имеет дату важности до 10 лет, а далее продлевается. 
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По 2 годах получения разрешения на постоянное поселение в Польше можно 

внести заявление на получение польского граждаства. 

 

КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ  РЕПАТРИАНТАМ 

Репатриантам и членам их семей предоставляется следующая помощь: 

-частично оплачивается приезд в Польшу, 

-оказывается финансовая помощь на устройство и проживание в размере 

двойной месячной зарплаты, 

-финансовая помощь для малолетних детей репатрианта на школьное обучение, 

-частичная финансовая помощь  из госбюджета для лиц, прибывших из 

азиатской части быв. Советского Союза, которые отремонтировали  квартиры на 

месте проживания в Польше. 

 А также: 

-предоставляется возможность посещать курсы польского языка и 

адаптироваться в новых условиях. Благодаря таким курсам,  репатрианты могут 

повысить уровень знания польского языка, могут получше узнать о культуре и 

истории  Польши. Лицам, которые уже получили  промессу на репатриационную 

визу могут попросить о финансирование таких курсов. 

О каждой форме помощи предоставляемой репатриантам решают 

административные единицы самоуправления. 

Репатриант имеет право на: 

-пенсию, будучи в пенсионном возрасте, 

-принятие участия в курсах повышения квалификации в Управлении по 

трудоустройству, 

-кредит на специальных условиях для начала  своего бизнеса. 
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ДОКУМЕНТЫ, НУЖНЫЕ В ПОЛЬШЕ 

- ТРУДОВАЯ КНИЖКА, 

-ДИПЛОМЫ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛ И ВУЗов, 

-СПИСОК ПРЕДМЕТОВ  ИЗ ВУЗа (подтверждённых в ВУЗе), 

-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОКОНЧАНИЯ КУРСОВ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА  

(количество часов и уровень), 

- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

- ВЫПИСКИ ИЗ БОЛЬНИЦ, 

- АНКЕТУ ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ, 

ЛИЧНЫЕ: 

- СВИДЕТЕЛЬСТВО РОЖДЕНИЯ, 

- СВИДЕТЕЛЬСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЯ, А В СЛУЧАЕ РОЗВОДА 

СВИДЕТЕЛЬСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЯ - И  СВИДЕТЕЛЬСТВО РОЗВОДА. 

надо иметь  документы – оригиналы с переводом от присяжного переводчика 

или  подтверждённые консулом. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Возможности получения социальной помощи описаны в Законе о социальной 

помощи с дня 12 марта  2004 года. 

Постоянное пособие полагается: 

- совершеннолетнему лицу, одинокому, нетрудоспособному  по поводу возраста, 

полностью или частично,  если его доходы не превышают минимальной ставки 

на одного человека, 
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-совершеннолетнему  лицу, члену семьи нетрудоспособному по поводу возраста, 

полностью или частично,  если его доходы не превышают минимальной ставки 

на одного человека в семье, 

Временное пособие полагается: 

-  особенно, в связи с долговременной болезнью, инвалидностью, утратой 

работы, возможностью получения пособия из других социальных источников: 

- одинокому лицу,  если его доходы не превышают минимальной ставки на 

одного человека, 

- семье, если  доход накаждого члена семьи, не превышает минимальной ставки 

на одного человека. 

Целевое пособие: 

- Целевое пособие признаётся на  нп.: частичное или полное покрытие расходов 

на покупку продуктов питания, лекарств и лечения, средств отопления, одежды, 

предметов домашнего хозяйства,  мелких  ремонтов  в квартире, а также,  

расходов на похороны.  

 

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ 

Репатрианты в пенсионнов возрасте имеют право на получении пенсии из 

Управления Социального Страхования (ZUS) по месту проживания. Все условия 

получения пенсий описаны в Законе о пенсиях и пособиях с дня 17 декабря 1998 

года. 

Чтобы получить пенсию надо обратиться в  в местный отдел по пенсиям и 

пособиям Управления Социального Страхования и предьявить следующие 

документы: 

- заявление, 

- польский документ удостоверяющий личность, 

-подтверждение о польском гражданстве, 
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- документы подтверждающие трудовой стаж за границей. 

Репатрианты, согласно Ст.6 пн.9 Закона о пенсиях и пособиях из Управления 

Социального Страхования имеют права на пенсии и пособия на особенных 

условиях. Польское государство признаёт трудовой стаж за границой . Однако, 

нет возможноти  определить адекватный эквивалент пенсии на основании 

зароботков за границей. 

Поэтому репарианты получают пенсию в минимальном размере (согласно ст.23 

закона). На  1 марта 2016 года размер минимальной пенсии составляет  882,56 

злотых  брутто. 

Это правило не касается членов семьи (нп.супруга), которые получают польское 

граждантсво инным путём, т.е. (согласно Закону о инотранцах) по истечении 5 

лет по поселении в Польше. 

 Иностранец не имеющий польского гражданства имеет право на получении 

пенсии по миниммум 5 годах трудового стажа (оплаты налогов). 

Нетрудоспособному репатрианту полагается пособие (временное или 

постоянное) из Управления  Социального Страхования. 

 Предпенсионное пособие 

Предпенсионное пособие- это пособие, которое могут получить лица, 

потерявшие источник доходов, имеющие трудовой стаж, но ещё не пенсионный 

возраст. Такое пособие полагается безроботным, которые работали на трудовой 

договор  о работе (Umowa o pracę), вели хозяйственную деятельность или 

получали пособие по поводу нетрудоспособности и подходят по условиям 

закона. 

На день 1 марта 2016 года предпенсионное пособие составляет 938 злотых 25 

грошей. 

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ 

Репатрианты, которые после приезда в Польшу являются безроботными, имеют 

право на пособие для безроботных. Чтобы получить такое пособие надо 

зарегистрироваться в Повиатовом Управлении по Трудоустройству, 
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предсттавить подтвеождение, что перед приездом в Польшу работал за границей  

не менее 365 дней в  течении последних 18  месяцев.  Право на пособие 

предоставляется каждому бероботному за каждый день в календаре по истечени 

7 дней от регистрации в Управлении. 

Статус безроботного 

 Безроботным считаются лица, которые исполняют следующие условия: 

- не работают и не  имеют какого либо  финансового источника за выполнение 

какой либо обязанности, являются трудоспособными с возможностью работы на 

полную ставку, либо  имеют инвалидную группу с возможностью работы на 

половину ставки, 

- не учатся в школе, за исключением обучающихся в школах для взрослых или в 

заочных , вечерних вузах либо экстерном, 

-зарегистрированы в Повиатовом Управлении по Трудоустройству, 

- ищут работу и  или возможность подработки. 

Лицо, которому менее 18 лет за безработоного не узнаётся. 

Безроботным не является лицо, имеющее право на пособия и пенсию, 

предпенсионное пособие, постоянное или  по состоянию здоровья. Лица, 

которые не имеют права на статус безроботного (нп. Работают, но хотят 

поменять место работы или найти дополнительную) могут зарегистрироваться 

как лица ищущие  работу. 

Все нужные  для регистрации  документы предьявляются лично. 

Пособие могут получать трудоспособные лица в течении 6 месяцев. Размер 

пособия  выщитывыется на основании размера последних зароботков, в 

зависимости от оплачивания налогов. 

Пособие сотавляет: 

1) 717,30 (100%) злотых в течении первых трёх месяцев по получению права 

на пособие. 
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2) 572,87 (100%) злотых в течении следующих трёх месяцев по получению 

права на пособие. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В законе о репатриации с дня 9 ноября 2000 года описываются условия помощи 

репатриантам в проффессиональной активизации, в ситуации когда 

самостоятельно не могут найти работу. Возможные формы активизации: 

1. Репатриант может попросить  возврат  оплаты за курсы повышения 

проффессиональных квалификации. Заявление вносится к старосте по месту 

жительства. Размер возврата оплаты может составлять половину затраченной 

суммы, однако не больше, чем двухмесячная средняя зарплата  в квартальных 

месяцах перед подписанием договора. За оплату подношения квалификации 

считаются оплата за учёбу, за свидетельство или за получение категории 

квалификации. 

2. Предложение работы для репатрианта. 

Работодатель, который берёт на работу репатрианта на полную ставку на 

минимум 24 месяца, может получить от старосты возврат части денежной 

суммы, которую предназначил на: 

- организацию места работы (или оборудование) ,  

- проффессиональное обучение репатрианта- возврат оплаты за 

проффессиональное обучение, в  размере не превышающим среднюю зарплату 

за 3 месяца,  

- зарплату, премии и налоги  за социальное страхование – на протяжении  12 

месяцев, однако в размере не превышающим среднюю зарплату, 

Возврат денежной суммы осуществляется на основании договора со старостой. 

Возврат оплаты, связанной с проффессиональной активизацией репатрианта не 

может превышать  одну среднюю зарплату. Каждую помощь связанную с 

актвизацией репатрианта  можно оказать лишь один раз.  
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 Указанная выше помощь может быть оказана в течении 5 лет от получения 

репатриантом польского гражданства. 

Социальное страхование (ZUS) 

Управление по социальному страхованию –это государственная единица, 

которая является юридическим лицом и занимается сбором налогов на 

социальное и здравохранительное страхование граждан, а также, 

распределением пособий( нп. пенсий, пособий, и тд.) на основании принятых 

законов. 

 

 

КАРТА ПОЛЯКА 

 

13 мая 2016 года Сейм в Польше принял поправки к Закону о Карте Поляка, а 

также изменил ряд других взаимосвязанных законов: о польском гражданстве, 

об иностранцах в Польше. 1 июня новый документ был опубликован в 

государственном вестнике и со 2 сентября 2016 года поправки к законам 

вступают в силу (через 3 месяца после официального опубликования). 

1. Получить Карту Поляка можно на территории Польши у воевод. К 2017 году 

будет определен перечень, в каком воеводстве, граждане каких стран имеют 

право получать карту поляка. 

2. Польская многократная виза на основании Карты Поляка выдается 

бесплатно. 

3. Постоянный вид на жительство в Польше на основании Карты Поляка 

выдается бесплатно (ранее было 640 злотых за рассмотрение заявления и 50 

злотых за выдачу карты побыту). 

4. Лицо, имеющее карту поляка, после обращения за постоянным видом на 

жительство в Польше может рассчитывать на денежное пособие. 

5. Иностранец, который получил постоянный вид на жительство на 

основании польского происхождения имеет право получить гражданство в 

Польше после 1 года непрерывного проживания (ранее было 2 года). 

www.m
ult

ioc
ale

nie
.or

g.p
l



Процедура предоставления польского гражданства для таких лиц обходится 

бесплатно. 

Размер денежного пособия для обладателей Карты Поляка. Владелец карты 

поляка и супруг на протяжении первых 3 месяцев получают от польского 

государства по 925 злотых, с 4 по 9 месяц – по 555 злотых. Если у супругов 

есть дети, то за каждого ребенка в первые 3 месяца положено 462,5 злотых, с 

4 по 9 месяц – 277,5 злотых. 

 

Несколько важных моментов по денежной помощи: 

- просить денежной поддержки может только владелец Карты Поляка, 

который перед этим обратился за постоянным видом на жительство в 

Польше; 

- денежная помощь не облагается налогом на доходы и не зависит от 

размеров заработка её получателя, выплаты фиксированные и не могут 

превышать 9 месяцев; 

- денежное пособие прекращают выплачивать после лишения постоянного 

вида на жительство (к примеру, после предоставления гражданства). 

Выплаты производятся до тех пор, пока в польском годовом бюджете есть 

деньги, заложенные на данную графу расходов. Обращаться за финансовой 

помощью можно только с 1 января 2017 года, так как в уже принятом на 2016 

год польском бюджете не предусмотрено такой графы расходов. 

 

Когда можно обращаться за видом на жительство. Для обладателей карты 

поляка или имеющих польское происхождение не имеет значение как долго 

они жили в Польше и жили ли вообще. После приезда в Речь Посполитую 

можно сразу обращаться за ПМЖ, но стоит учесть, что наличие занятости в 

Польше более положительно влияет на окончательное решение по вопросу. 
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ZAŁĄCZNIKI / ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

SKRÓTY UŻYWANE W POLSCE- СОКРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ПОЛЬШЕ 

RP – Rzeczpospolita 

PL – Polska / Польша (межд. сокр.) 

PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności/ Всеобщая Ел. 

Система идентификации населения (личный номер каждого человека) 

MSZ / МИД 

MSWi A / МВДел и Администрации 

NIP -  Numer Identyfikacji Podatkowej / личный идентификационный номер 

налогоплатильщика 

REGON - akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej, numer statystyczny podmiotu 

gospodarczego w powyższym rejestrze / идентификационный номер предприятий и 

организаций 

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy/ государственный реестр юридических лиц 

OC -odpowiedzialność cywilna, obowiązkowe ubezpieczenie /Страхование  

гражданской ответственности 

AC - ubezpieczenie autocasco /Страхование autocasco 

USC -Urząd Stanu Cywilnego /ЗАГС 

UDSC - Urząd do Spraw Cudzoziemców Управление по делам иностранцев 

ZUS -Zakład Ubezpieczeń Społecznych /Управление по социальному страхованию 

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia /Национальный Здравоохранительный фонд 

GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy /Центр социальной помощи в гмине (адм. ед.) 

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy /Центр социальной помощи в городе 
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OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej Центр социальной помощи 

PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Центр социальной помощи в 

повиате (адм. eд.) 

UM - Urząd Miejski/ городское управление 

UW - Urząd Wojewódzki/ воеводское управление 

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy/ воеводское управление по трудоустройству 

NSA - Naczelny Sąd Administracyjny /Верховный административный суд 

ZOZ - Zakład Opieki Zdrowotnej /учреждение медицинского обслуживания 

BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / безопасность и гигиена работы 

VAT  - Value Added Tax, Podatek od wartości dodanej/ Нало́г на доба́вленную 

сто́имость НДС 

 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE- ВЭБ-СТРАНИЦЫ НЕКОТОРЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Oficjalna strona Prezydenta RP   www.prezydent.pl 

Oficjalna strona MSZ   www.msz.gov.pl 

Na stronie MSZ internetowej są podane dane teleadresowe wszystkich placówek 

dyplomatycznych Polski oraz przedstawicielstwa innych krajów na terenie 

Rzeczpospolitej./ На вэб-странице польского МИДа можно найти все ареса и 

телефоны Польских посольств, а также, посольств других стран в Польше.  

Oficjalna strona MSWiA  www.msw.gov.pl 

 Urzędy gmin   www.gminy.pl 

Urzędy pracy   http://www.urzedy-pracy.dic.pl/ 

Oficjalna strona  ZUS     www.zus.pl 

Oficjalna strona  NFZ      www.nfz.gov.pl 
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ŚWIĘTA I DNI WOLNE OD PRACY 

Dni wolne od pracy to: 

1 stycznia - Nowy Rok, 

6 stycznia - Święto Trzech Króli, 

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy (Święto ruchome), 

Poniedziałek Wielkanocny (Święto ruchome), 

1 maja - Międzynarodowe  Święto Pracy, 

3 maja - Święto Narodowe  Trzeciego Maja, 

 Pierwszy dzień Zielonych Świątek (Święto ruchome),  

 Boże Ciało (Święto ruchome) ,  

 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 

 1 listopada - Wszystkich Świętych,  

 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 

 25 grudnia - Boże Narodzenie,  

 26 grudnia - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Uwaga!  W tych dniach wszystkie instytucje, urzędy, duże supermarkety , sklepy  oraz 

punkty obsługi  klienta są zamknięte. Wyjątkiem są małe sklepiki na osiedlach lub 

stacjach benzynowych, które mogą być czynne, jeżeli o tym zdecydują właściciele. 

Transport miejski kursuje według świątecznego rozkładu jazdy (czyli rzadziej)./ 

Внимание! В эти праздничные дни все организации, управления, большие 

супермаркеты и магазины, а также, пункты обслуживания клиентов (типа 

парикмахерская, аптека и тд.) закрыты. Исключением являются маленькие 
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микрорайонние магазинчики или магазинчики при бензоколонках, которые  

могут быть открыты. 

 

 

 

W SYTUACJACH ALARMOWYCH- В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СЛУЧАЯХ 

Z telefonu stacjonarnego można dzwonić/ можно позвонить со стационарного тел.: 

 

• 999: Pogotowie/ Скорая помощь 

• 998: Straż Pożarna/ Пожарная помощь 

• 997: Policja/ Полиция 

•994: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne/Помощь водно- канализационной службы 

• 993: Pogotowie Ciepłownicze/  Помощь службы обслуживания систем отопления 

            • 992: Pogotowie Gazowe/  Помощь службы газо-снабжения 

• 991: Pogotowie Energetyczne/  Помощь энергетической службы 

• 988: Telefon Zaufania/ Телефон доверия 

• 986: Straż miejska/ Городской патруль 

• 981: Pomoc drogowa/ Дорожная помощь 

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer 

kierunkowy miasta, na przykład: 22 – 997 - aby połączyć się z posterunkiem policji w 

Warszawie. W budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z 

telefonami alarmowymi.  Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który 

można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie 

przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Niemniej w 
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sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer 

odpowiedniej jednostki. 

Если Вы хотите звонить с сотового телефона,  перед  номером нужной службы 

следует набрать телефонный код города, например 22-997 если хотите 

позвонить в полицию в Варшаве. Если Вы звоните из телефонной будки, звонок 

является бесплатным. Есть возможность позвонить на общий  номер для 

чрезвычайных ситуаций :112, без тел. кода службы.  Оператор сам переключит 

Вас на нужной номер. Но в ситуациях чрезвычайных лучше звонить прямо. 

 

 

 PRZYDATNE KONTAKTY ORGANIZACJI: 

 

FUNDACJA “MULTIOCALENIE”  

Fundacja zajmuje poradnictwem dla cudzoziemców/ Фонд помогает беженцам, 

иностранцам и репатриантам. 

Adres: 00-364 Warszawa 

ul. Wilcza 35/41 lok 29 (II piętro)  

Telefon  +48 22 635 08 98 

Adres e-mail: info@multiocalenie.org.pl 

Strona www: http://www.multiocalenie.org.pl 

STOWARZYSZENIE  ,,WSPÓLNOTA POLSKA,, 

Ul. Krakowskie Przedmieście 64 

00-322 Warszawa 

tel. centrali: (+48 22) 556 90 00 

FUNDACJA ,, POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE,, 
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00-467 Warszawa, ul. Jazdów 10A 

tel.: +48-22-628-55-57, +48-22-622-07-77 

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 

Aleja Solidarności 77  

00 - 090 Warszawa   

http://www.brpo.gov.pl 

Infolinia Obywatelska/ Телефон гражданского доверия: 800 676 676 

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  

Plac Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa 

tel. +48 22 55 60 800; e-mail uokik@uokik.gov.pl  

Żeby sprawdzić czy firma pracodawcy rzeczywiście  istnieje, można sprawdzić  w 

bazie/ можно проверить действительно ли зарегистрирована фирма работодателя 

в базе : 

REGON (www.stat.gov.pl/regon) lub KRS (www.krs-online.com.pl) 

 

Państwowa Inspekcja Pracy – poradnictwo z prawa pracy Госинспекция по правам 

трудоустройства                                              www.pip.gov.pl 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej        www.mpips.gov.pl 

Urząd do Spraw Cudzoziemców                       www.udsc.gov.pl 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   www.nauka.gov.pl 

 

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – Urząd do Spraw Cudzoziemców – ВОЕВУДСКИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ-Управления по делам иностранцев 
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 

Urząd do Spraw Cudzoziemców 

Wydział do spraw cudzoziemców mazowieckiego urzędu wojewódzkiego:  

00-263 Warszawa, ul. Długa 5.  

Godziny przyjęć: 

Pon.10.00–17.30, wtorek, czwartek, piątek 8.00-15.00, środa – nieczynne. 

Sprawy dotyczące cudzoziemców – tel. (+48) 0-22 60 175 14, Fax: 601-74-19 

www.udsc.gov.pl 

Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie 

Adres : ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, pokój Nr 203, piętro II 

pon.: 9.00 – 17.00, wtorek – piątek: 8.00 – 16.00 

Delegatura Placówka Zamiejscowa w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie 

Adres : ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock, pokój Nr 210, piętro II 

pon.: 9.00 – 17.00, wtorek – piątek: 8.00 – 16.00 

Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie 

Adres : ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, pokój Nr 261, piętro II 

pon. – piątek: 10.00 -15.30 

Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie 

Adres : ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, sala nr 14 parter 

pon.: 9.30 – 17.00, wtorek – piątek: 8.30 – 15.30 
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Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie 

Adres : ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka, pokój Nr 46 B, parter 

tel. 029 760-55-70, pon.: 9.00 – 15.30, wtorek – piątek: 8.00 – 15.30 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Sekretariat: pok. 0151 

tel.:  71 340 66 55,  71 340 67 02, fax.:  71 340 66 85 

www.duw.pl 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 

tel. 81-74-24-308, fax. 81-74-24-309 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

tel. 81-74-24-426, fax. 81-74-24-432 

www.lublin.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

Ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Pokoje 41, 46, 47, 49, 50, 51, 51A, 51B 
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tel. (0-17)  867-10-46, 867-10-47, 867-10-49, 867-10-50, 867-10-51, 867-10-55, 867-

10-68 

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie 

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno 

Pokój 5 tel. (0-13) 43-72-857 tel. (13) 43-72-870, 43-72-800 (centrala) 

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu 

ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl 

Pokój 1 tel. (0-16) 678-20-35 , (16) 678-26-80, 678-50-51 (centrala) 

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu 

Ul.1Maja 4a, 39 – 400 Tarnobrzeg 

Pokój 706 

tel. (0-15) 822-15-95, wew. 366.Tel. (15) 822-61-34, 822-15-95 (centrala) 

WOJEWÓDZTWO ŚWIETOKRZYSKIE 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

sekretariat: pok. 509, bud. C2 

tel.: +48 (41) 342 12 37, fax: +48 (41) 342 14 33, 342 14 66 

www.kielce.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 

Wydział Spraw Obywatelskich Cudzoziemców 

Kraków, ul. Przy Rondzie 6 (parter, sala obsługi cudzoziemców) 
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tel. 12 39 21 804, fax. 12 42 23 019 

Informacja w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców: 12 39 21 804 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

Ul. Jagiellońska 25, tel. (32) 207-77-77 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 

Sekretariat Wydziału – pokój 327 

tel. (32) 20 77 326; (32) 20 77 328, (32) 20 77 299, (32) 20 77 400 

fax. (32) 20 77 327 

pn.-pt. 7:30-15:30 

czwartek 7:30-18:00 

www.katowice.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

Opolskie Urząd Wojewódzki 

Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, III piętro, pok. 324, 324B,325,327 

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa: 

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek 7.45 – 16.30 

wtorek – piątek 7.45 – 15.00 

www.wso.opole.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  
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pl. Wolności 17, p.16 

61-739 Poznań 

tel.: 61 854 17 21, fax.: 61 854 18 43 

www.poznan.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Oddział Cudzoziemców, parter, pok.33. 

tel. (095) 7 115 709, (095) 7 115 554 

www.luw.pl 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

tel. (52) 349-79-13, fax. (52) 349-72-94 

www.bydgoszcz.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

tel. (0-58) 301 15 33, (0-58) 3077334, pok. 99D  I p. 

www.uw.gda.pl 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE 
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Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin 

Tel., fax.: +48 91 43 03 500 

Składanie wniosków dotyczących spraw Cudzoziemców odbywa się  w pokoju nr 91 

(Biuro paszportowe). 

PRZEDŁUŻENIE WIZY: Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, 

poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.30, pokój nr 91( Biuro paszportowe) 

tel. 091 430 37 68, fax. 091 422 57 

Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP: Od 

wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek w godzinach od 8.00 do 

16.30, pokój nr 91( Biuro paszportowe) 

tel. 091 430 37 28, fax. 091 422 57 12 

www.szczecin.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

Urząd Wojewódzki w Olsztynie 

10-575 Olsztyn, Al. Marszałka  J. Piłsudskiego 7/9 

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i 

Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 

informuje, że stanowiska ds. cudzoziemców zapewniają obsługę  klientów w 

godzinach:  

Poniedziałki od 10.00 do 18.00; 

Wtorki-piątki od 10.00 do 15.00 

Tel. centrala-(89)-52 32 200 

www.uw.olsztyn.pl 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 
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Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 

Ul. Mickiewicza 3, 15-213, Białystok 

Oddział do Spraw Cudzoziemców i Rejestracji Zaproszeń Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców przeniesiony został na II kondygnację. Klienci 

przyjmowani są w pokoju 103. 

tel. 0-85 743-94-32, 0-85 7439251, fax 0-85 743-94-44 

www.bialystok.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 .Tel. +48 (42) 664-10-01 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Infolinia: 0 801 456-457 

Wnioski należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w Oddziale Cudzoziemców, ul. 

Piotrkowska 103, I piętro, pokój 11-12 w godzinach: 

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-15:45, 

Wtorek: 10.00-17:45. 

Pokój 11, 12 – przyjmowanie wniosków, 

pokój 17 – udzielanie informacji, wydawanie wniosków i dokumentów (zaproszenia, 

karty pobytu, decyzje), dostarczanie brakujących dokumentów, 

pokój 18 – informacja na temat prowadzonych postępowań administracyjnych. 

Kontakt telefoniczny: 

(042) 664-17-22 – informacja 

(042) 664-17-50 – pokój przyjęć 

(042) 664-17-51 – pokój przyjęć 
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(042)6641711 – informacja na temat prowadzonych postępowań administracyjnych 

(042)6641781- informacja na temat prowadzonych postępowań administracyjnych 

Fax. (042) 664-17-56 

www.uw.lodz.pl 

CERKWIE I MECZETY-ЦЕРКВИ И МЕЧЕТИ 

 

Ze względu na to, że część osób polskiego pochodzenia  na Wschodzie obecnie 

wyznaje prawosławie, podajemy adresy czynnych cerkwi w największych miastach 

Polski. Dla osób wyznania muzułmańskiego są również adresy meczetów./ Так как 

часть лиц с польским происхождением является православными, предлагаем 

адреса церквей в Польше. Для мусульман адреса мечетей. 

CERKWIE: 

WARSZAWA 

Prawosławna Katedra Metropolitalna Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny – 

świątynia prawosławna . Al. “Solidarności” 52. 

Cerkiew św. Jana Klimaka – świątynia prawosławna. Ul. Wolska 140. 

Cerkiew Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy – kaplica 

Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie ,ul. Paryska 27. 

Cerkiew św. Trójcy – kaplica prawosławna , ul. Podwale 5. 

Cerkiew św. Michała Archanioła – kaplica prawosławna, al. “Solidarności” 52. 

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie – konkatedra 

greckokatolicka ul. Miodowa 16. 

LUBLIN 

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny mieści się przy Alei Warszawskiej. 

Cerkiew pw. Św. Niewiast Niosących Wonności na cmentarzu przy ul. Lipowej. 
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Cerkiew katedralna pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego – cerkiew parafialna w 

dekanacie Lublin. 

POZNAŃ 

Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja, ul. Marcelińska 20. 

ŁÓDŹ 

Cerkiew św. Aleksego (obecnie rzymskokatolicki kościół garnizonowy pw. św. 

Jerzego), ul. Jerzego 9. 

Cerkiew św. Olgi , Ul. Piramowicza 12. 

Sobór św. Aleksandra Newskiego , ul. Kilińskiego 56. 

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny , ul. Telefoniczna 4. 

KRAKÓW 

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego , ul. Wiślna 11. 

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, w kamienicy Jordanowskiej przy 

ul. Szpitalnej 24. 

WROCLAW 

Cerkiew św. Cyryla i Metodego, Ul. Św. Jadwigi 14. 

MECZETY: 

WARSZAWA.  

Centrum Kultury Islamu. Ul. Wiertnicza 103. 

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej na Ochocie. Meczet. Ul Niska 25/43 

            POZNAŃ. Meczet – ośrodek islamu z meczetem, zlokalizowany przy ul. 

Biedrzyckiego 13 (Górczyn). Pod tym adresem mieści się także Stowarzyszenie Studentów 

Muzułmańskich w Polsce, założone w latach 80. XX w. i Centrum Kulturalno-Oświatowe. 
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GDAŃSK. Meczet – jest jedynym posiadającym minaret. Meczet znajduje się w 

dzielnicy VII Dwór przy ulicy Abrahama 17a. 

Meczet w KRUSZYNIANACH – drewniany meczet tatarski znajdujący się we wsi 

Kruszyniany. Czwarty czynny meczet znajduje się we wsi Bohoniki. 

 

 

WARTO ZOBACZYĆ-СЛЕДУЕТ УВИДЕТЬ 

 

WE WROCLAWIU 

 

Panorama Racławicka 

Oddział Muzeum Narodowego, Nul. Purkyniego 11. Panorama Racławicka we 

Wrocławiu to ogromne malowidło, o wymiarach 15 x 114 m i to pierwsze i jedyne 

zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju. 

Muzeum Narodowe, Plac Powstańców Warszawy 5 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu istnieje od 1948 roku. W muzeum znajduje się 

jedno z najcenniejszych w Polsce i Europie kolekcji sztuki średniowiecznej.W jego 

zbiorach znajdują się również kolekcja sztuki polskiej XVII-XIX wieku oraz kolekcja 

polskiej sztuki współczesnej – jedna z najbogatszych i najcenniejszych w kraju, liczy 

ponad 20 tysięcy eksponatów. 

Muzeum Miejskie Wrocławia, Sukiennice 14/15 

Wirtualny Spacer po Ratuszu: www.mmw.pl/vr/ratuszvr.html 

Wrocławska fontanna, przy Hali Stulecia , ul. Wystawowa 1. 

Fontanna oferuje multimedialne widowisko. Woda wystrzeliwana jest na wysokość 

ok. 40 metrów. Na ekranie wodnym o powierzchni ponad 700 m 2 będzie można 

oglądać artystyczne animacje wzbogacone dźwiękami wody i muzyki. 
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Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim 

Ogród Japoński, położony w Parku Szczytnickim w rejonie Hali Ludowej przy ul. 

Mickiewicza, jest jednym z niewielu śladów po Wystawie Światowej z 1913 roku. 

Przygotowany i urządzony przez największego wówczas japonistę – entuzjastę, 

hrabiego Fritza von Hochberga, przy udziale japońskiego ogrodnika Mankichi Arai. 

Atrakcją jest część południowa ogrodu nawiązująca do japońskich ogrodów 

przydomowych, z domkiem – pawilonem typu Sukija oraz strzyżonymi żywopłotami i 

fragmentem ogrodu kamienno – trawiastego. 

BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej , ul. Wita Stwosza 32. 

BWA Wrocław istnieje od roku 1962. Jest największym zespołem galerii Wrocławia. 

Dysponuje trzema niezależnymi obiektami o wyspecjalizowanych profilach 

programowych. Prezentuje współczesną sztukę polską i europejską, prowadzi również 

działania edukacyjne, dokumentacyjne i promocyjne oraz realizuje wystawy w innych 

galeriach w kraju i za granicą. 

 

W LUBLINIE 

Zamek Lubelski – Muzeum Lubelskie 

ul.Zamkowa 9  

www.zamek-lublin.pl 

Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Radziszewskiego 11 

Państwowe Muzeum na Majdanku , Droga Męczenników Majdanka 67 

Muzeum Aptekarstwa , Grodzka 5a 

Muzeum Lubelskie w Lublinie, Zamkowa 9 

Galeria “Przy Bramie” Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych ,ul. Grodzka 34 

Brama Krakowska – Muzeum Historii Miasta Lublina , Plac Łokietka 3 

Kaplica Trójcy Św., Zamkowa 9 
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Pałac Czartoryskich 

Obecnie w Pałacu Czartoryskich znajduje się siedziba Lubelskiego Towarzystwa 

Naukowego oraz Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej. 

Ratusz – Urząd Miasta Lublin (dawny kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej), Plac 

Łokietka 1 

Nowy Ratusz – siedziba Urzędu Miasta powstał w miejscu zniszczonego pożarem 

kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej i klasztoru karmelitów bosych. 

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej i klasztor karmelitów bosych został 

wybudowany w latach 1610-1619, według projektu architektów Jakuba Balina i 

Jakuba Tremanzela w stylu renesansu lubelskiego. Bryła świątyni była trójnawowa, z 

węższym skierowanym na północ prezbiterium, do którego przylegały: chór zakonny, 

skarbiec i refektarz. 

 

W ŁODZI 

Archikatedra pw. Św. Stanisława Kostki 

ul. Piotrkowska 273 .Wyniosła świątynia stojąca w obrębie dawnego Rynku 

Fabrycznego, obecnie placu Jana Pawła II, to najważniejszy ośrodek życia religijnego 

łódzkich katolików. Centralne Muzeum Włókiennictwa i Skansen Łódzkiej 

Architektury Drewnianej 

ul. Piotrkowska 282. Centralne Muzeum Włókiennictwa jest najstarszym i 

największym muzeum w tej części Europy. Zbiory muzeum obejmują wszystko, co 

pozostaje w związku z włókienniczym procesem produkcyjnym – od surowca, przez 

techniki i technologie włókiennicze do produktów włókienniczych o różnym stopniu i 

technice przetworzenia. 

Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego 

ul. Kilińskiego 54. Jest najstarszą i najładniejszą łódzką cerkwią katedralną. Znajduje 

się w pobliżu dworca Fabrycznego. Cerkiew p. w. Św. Aleksandra Newskiego 
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powstała w 1884 roku. Bogate wnętrze posiada piękny ikonostas oraz stare ikony i 

metalowe sztandary procesyjne. 

Pałac Izraela Poznańskiego 

ul. Ogrodowa 15. Ta budowla tpozostaje chyba najbardziej znanym pała¬cem Łodzi. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Gdańska 13 

Muzeum Sztuki, Więckowskiego 36 

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, ul. Pomorska 16 

Muzeum Historii Miasta Łodzi, Ogrodowa 15 

Muzeum Miasta Łodzi utworzone zostało w 1975 roku, a jego siedzibą jest obiekt 

zabytkowy tzw. Pałac Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15. 

 W KRAKOWIE 

Zamek Królewski na Wawelu 

Ekspozycje w Zamku Królewskim: 

Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Prywatne Apartamenty Królewskie, Groby 

Królewskie, Skarbiec Koronny i Zbrojownia, Dzwon Zygmunt, Sztuka Wschodu, 

Muzeum Katedralne, Wawel Zaginiony 

Wieża Mariacka 

zwana również Wieżą Straży, Budzielną, Alarmową lub Hejnalicą – jest jedyną na 

świecie, z której od przeszło sześciuset lat przez całą dobę co godzina trębacz gra 

hejnał na cztery strony świata. Można wspiąć się po 239 schodkach na wysokość 54 

metrów. Trębacz mariacki potrzebuje na to dwie i pół minuty. 

Fortyfikacje: 

BRAMA FLORIAŃSKA, ARSENAŁ MIEJSKI, BASZTA PASAMONIKÓW, 

BASZTA STOLARSKA, BASZTA CIESIELSKA, TWIERDZA KRAKÓW 
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Zabytki Kazimierza 

Krakowskie kopce 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35 

Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1 

Zamek Królewski na Wawelu, Wawel 5 

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jagiellońska 15 

Muzeum Regionalne “Rydlówka”, Tetmajera 28 

 

W WARSZAWIE 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

www.1944.pl 

Muzeum Powstania Warszawskiego jest wyrazem hołdu warszawiaków wobec tych, 

którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Mieści się w dawnej elektrowni 

tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z początku XX w. u zbiegu ulic 

Przyokopowej i Grzybowskiej na Woli. 

Ul. Grzybowska 79 

ZAMEK KRÓLEWSKI 

Dawna rezydencja królów Polski i siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Okres rozkwitu Zamek przeżył w epoce klasycyzmu (XVIII w.) w czasach panowania 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zniszczony w czasie II wojny światowej przez 

Nazistów został odbudowany staraniem całego narodu. Muzeum wyposażono m.in. w 

uratowane z Zamku dzieła sztuki i elementy dawnego wyposażenia oraz obrazy 

Rembrandta. 

Adres: pl. Zamkowy 4 
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www.zamek-krolewski.pl 

Muzeum Łazienki Królewskie 

Muzeum Łazienki Królewskie, Zespół Pałacowo-Ogrodowy obejmuje park (76 ha 

przyrody w centrum miasta) oraz liczne obiekty zabytkowe. Park powstał po 

przekształceniu dawnego dziko rosnącego lasu, gdzie „przetrzymywano” w 

naturalnych warunkach zwierzynę. 

Adres: ul. Agrykoli 1   www.lazienki-krolewskie.pl 

Salonik Chopinów – Oddział Muzeum Fryderyka Chopina 

ul. Krakowskie Przedmieście 5 (budynek ASP) 

www.nifc.pl 

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 

Muzeum mieści się w jedenastu odbudowanych po wojnie staromiejskich 

kamienicach: ośmiu od strony Rynku Starego Miasta i trzech przy ulicy 

Nowomiejskiej. Obejmuje również trzy zabytkowe dziedzińce. W swoich zbiorach 

posiada m.in.: eksponaty archeologiczne, malarstwo, grafikę, ikonografię, rzeźby, 

rzemiosło artystyczne, numizmatykę, plany i rysunki. 

Adres: Rynek Starego Miasta 28/42 

www.mhw.pl 

Zamek Ujazdowski 

Jazdów to jedno z najstarszych miejsc w Warszawie. Znajdował się tutaj historyczny 

gród, skąd książę mazowiecki przeniósł dwór na Stare Miasto. Obecnie w Zamku 

swoją siedzibę ma Centrum Sztuki Współczesnej. 

Ul. Jazdów 2 

Pałac na Wyspie 

Pałac, usytuowany na sztucznej wyspie, był letnią rezydencją króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. W lecie odbywały się tutaj słynne obiady czwartkowe. 
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Ul. Agrykoli 1 

Pałac w Wilanowie 

Jeden z najważniejszych zabytków polskiej kultury narodowej – rezydencja Jana III 

Sobieskiego. Dzięki staraniom późniejszych właścicieli Wilanowa – Potockich – w 

1805 roku otwarte zostało tu jedno z pierwszych muzeów w Polsce. 

Ulica Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

Bazylika Mniejsza pw. Świętego Krzyża 

Ulica Krakowskie Przedmieście 3 

www.swkrzyz.pl 

Cmentarz Powązkowski 

Cmentarz jest najbardziej znaną zabytkową nekropolią. Cały teren cmentarza objęty 

jest ścisłą ochroną konserwatorską. Spoczywa tu wielu wybitnych Polaków. Na 

cmentarzu również jest cześć kaukaska, gdzie są pochowane przedstawiciele narodów 

kaukaskich, którzy rozkazem Marszałka Piłsudskiego zostali przyjęte na służbę do 

Wojska Polskiego i pełnili służbę na ziemi polskiej. 

Ulica Powązkowska 14 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 

Jeden z najstarszych salonów wystawowych i największa galeria sztuki współczesnej 

w Polsce. 

pl. Małachowskiego 3 

www.zacheta.art.pl 

Będąc w Warszawie na pewno odwiedźcie piękne warszawskie pomniki, polecamy : 

Kolumnę Zygmunta III Wazy (na placu Zamkowym), Pomnik Syrenki (na Rynku 

Starego miasta), Pomnik Fryderyka Chopina (w Łazienkach Królewskich), Grób 

Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego, Pomnik Powstania Warszawskiego na 
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placu Krasińskich , Pomnik Małego Powstańca na ulicy Podwale (przy Barbakanie) i 

wiele innych. 
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