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Zmiana ustawy o Karcie Polaka
Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Ustawa
dokonuj e szeregu zmian w dotychczasowych przepisach, wprowadzaj ąc nowe r ozwiązania
po stulowan e przęZPolaków ze Wschodu.

Z irucjatywy Komisji Łącznościz Poiakami za Clranicą 13 maja 2016 r. Sejm przyjął ustawę o
zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zostŃa opublikowana
I czerwca2016 roku i wejdzie w życie2 września2016 (po 3 miesiącach od dnia publikacji),
zaŚ niektóre przepisy wejdą w życie od 1 stycznia20I7 roku, Ustawa dokonuje szeregu zmian

w dotychczasowych przepisach, wprowadzając nowe rozwiązańa postulowanę przęz
polaków ze wschodu.

Biorąc pod uwagę syhrację na terenach niektórych państw byłego Związ\ca Sowieckiego, w
których mieszkają Polacy, ustawodawca zdecydował się wprowadzić szereg rozwiązań
ułatwiających podjęcie decyzji o osiedleniu się w Polsce. Posiadacze Karty Polaka będą
mogli otrzymac zez:wolenie na stały pobyt i kartę stałego pobylu za darmo. Otrzymując je
będą musieli jednak zwrocic Kartę Polaka. Osoby, które na podstawie posiadanej Karty
Polaka ofłzymająprawo do osiedlenia się na tęrenie Polski, otrzymują także prawo by po
roku od otrzymania karty stałego pobltu ubiegać się o uznanie za obywatela poiskiego.

CzłoŃowie rodziny posiadacza Karł Polaka, Lł&zy sami nie posiadają Karty otrzymac
wvęumożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie zzasadąłączeruarodzin

będą mogli

wystąpiĆ o pozwolenie na pobyt czaso,wy, który następnie uprawniał będzie na ogólnych
zasadach do uzyskania pobltu stałego.

Ponadto posiadacze Karry Polaka, którzy złożąwwzędzie wojewódzkim wniosek o
zezwolenie na stały pobyt, będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia pienięznego na
okres do 9 miesięcy - świadczenieto przyznawać i wypłacaó będzie starosta powiatu, na
terenie którego osoba zamieszkała. Świadczenie przysługiwaó będzie na kazdego członka
rodziny wnioskodawcy,przy czym w ciągu pierwszych trzechmiesięcy wnioskodawca i jego
małzonek otrrymają świadczeniew wysokości 50% minimalnego wynagrodzeruazapracę,
zaśnakażdę dziecko połowę tej kwoty, w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosió
60% ww. wysokości - czyli odpowiednio 30oń i 15% minimalnego wynagrodzefia,
Mozliwośćubiegania się o świadęzenię pienięzne przysługiwaćbędzie dopiero od 1 stycznia
2017 r.
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Świadczenie pienięzne 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
otrzymywaó będą innego rodzaju świadczenianie będą one wliczać ww. świadczenia do
uzyskiwanego dochodu. Mozliwośó odebrania świadczenia wynikaó będzie jedynie z
ewentualnego otrzymania odmowy ptzyznar77aplawa do stałego pobytu (możliwe jest to
jednak w bardzo ogranlczonychprzypadkach, np. gdy dana osoba stanowi zagrożente dla
b ezpte czeństwa p aństwa),

Ze względuna ograńczone mozliwości budzetowe świadczeruę pienięzne wypłacane będzie
do wyczerpania środków zaplanowanych w ręzęrwie budżetowej na ten cel. Szczegółowe
regulacje dotyczące zasad wypłacania świadczenia orazwzorów wniosku o jego przyznanlę
zostanąwydane ptzezMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściuw zycie
przepisów ustawy.
Drugą istotna zmianąw ustawie jestprzyznanie Radzie Ministrów uprawnienia do wskazania
wybranych wojewodów jako organów przyjmujących irozpatrujących wniosln o przyznańe
Karty Polaka od oblłvateli niektórych pństw. Przepisy te wejdą w zycie 1 stycznia 2077 r.,
wtedy tez Rada Ministrów wyda stosowne rozporządzenie. Aktualnie trwają prace analttyczne
mające na celu zdecydowanie, które urzędy wojewódzkie i wobec obywateli klorych pństw,
otrzymaj ą ww. uprawnieni e.

Nalezy stwierdzić, że poprzez opisane v,ryżej nrńany w ustawie Państwo Polskie tworzy
kompleksowy mechanizm wsparcia osiedlania się w Polsce osob polskiego pochodzęńa z
pństw byłego Związku Sowieckiego. Jednocześnie wszystkie mechartizmy wspierania i
podtrzymywania tozsamościnarodowej Polaków tam zamieszkńych oraz wspierania i
rozwoju ak§wności polskich mniejszości narodowych będą utrzymane. Opisane nowe
mechanizmy nie mają bowiem na celu zmiarry nastawienia Polski do podtrzymywania
poiskiej identyfikacji tych osob ale pozostawienie im wyboru pomiędzy dalszym
zamieszkiwaniem na ziemi ojców ze wsparcięmzę strony Pństwa Polskiego, a osiedleniem
się w Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowelizacj a ustawy wprowadza też szereg zlnian organizacyj nych dotyc zący chkwestii
procedur administracyjnych - większośćaktow wykonawczych wydawanych dotychczas
plzezPrczesaRady Ministrów lub Radę Ministrów wydawać będzie koordynujący pTacę
konsulów Minister Spraw Zagrarucznych. MSZ będzie tez odpowiadać za obsługę Rady ds,
Polakow na Wschodzie (organu odwoławczego w procedurze o przyznarlie Karty Polaka)
oTaz za prowadzenie przewidzianych w ustawie rejestrow Kart Polaka.

Z wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Poiaka mozna się zapoznaó czytając treśó
nowelizacji:
http //dzi erinikustaw. eov.
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