
REKOMENDACJE

dla władz rządowych, samorządowych oraz organizacji za-
angażowanych w proces repatriacji przygotowane w ramach 
Konferencji Ewaluacyjnej „Re-Patria”

17 kwietnia 2018 roku w Domu Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
w Warszawie odbyła się Konferencja Ewaluacyjna „Re-Patria”. Konferencja 
została przygotowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współ-
pracy z Pierwszym Programem Polskiego Radia i Regionalnym Ośrodkiem 
Debaty Międzynarodowej w Warszawie.

Celem konferencji było podsumowanie działań prowadzonych przez władze 
rządowe i samorządowe dotyczące repatriacji oraz opracowanie zaleceń słu-
żących usprawnieniu dalszego procesu repatriacji.

W konferencji uczestniczyło ponad sto osób: przedstawicieli środowisk rzą-
dowych, samorządowych, pozarządowych, świata nauki i mediów oraz re-
patrianci, którzy wspólnie, w wyniku debaty wypracowali rekomendacje do 
realizacji przez instytucje i organizacje odpowiedzialne za prawidłowe wyko-
nanie i zamknięcie procesu repatriacji.



REKOMENDACJE

1. Wyznaczenie limitu czasowego do zakończenia repatriacji. Termin powinien być z jednej 
strony realny, z drugiej maksymalnie krótki, propozycja – do pięciu lat.

2. Podjęcie działań w celu podpisania umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa, 
systemu emerytalnego i mienia przesiedleńczego.

3. Poprawa koordynacji działań prowadzonych przez instytucje rządowe oraz regularna 
wymiana informacji między podmiotami działającymi na rzecz repatriantów (rządowymi, 
samorządowymi, pozarządowymi).

4. Transparentność procedury repatriacyjnej. Składający dokumenty powinien być na 
bieżąco informowany o statusie jego sprawy i etapie procedury repatriacyjnej / uznawania 
pochodzenia polskiego, z jednoczesnym określeniem terminu wyjazdu do RP. Wyjaśnienie 
sytuacji bazy danych Rodak.

5. Zwiększenie liczby pracowników konsulatów (konsulów i pracowników cywilnych) w krajach 
objętych ustawą o repatriacji, w szczególności w Kazachstanie i Federacji Rosyjskiej. 
Zwiększenie częstotliwości dyżurów konsularnych (w tym wyjazdowych).

6. Wsparcie organizacji pozarządowych działających w krajach pochodzenia zrzeszających 
repatriantów.

7. Zwiększenie liczby ośrodków repatriacyjnych z uwzględnieniem warunków ekonomiczno-
społecznych, decentralizacja placówek.

8. Prowadzenie akcji informacyjnej na temat repatriacji, w tym o warunkach i realiach życia 
w Polsce, rynku pracy, zasadach obyczajowych i kulturowych, zasadach funkcjonowania 
polskich instytucji, oraz opracowanie informatora w wersji papierowej i internetowej, który 
jest na bieżąco aktualizowany, wprowadzenie dyżurów online.

9. Zrównanie sytuacji repatriantów niezależnie od ich drogi repatriacyjnej, w tym rozszerzenie 
pomocy � nansowej na cele mieszkaniowe wobec repatriantów korzystających z innych 
sposobów repatriacji niż pobyt w ośrodku adaptacyjnym.

10. Usprawnienie procedury, w tym doprowadzenie do sytuacji, gdy wery� kacja dokumentów 
wymaganych w Polsce odbywa się w konsulatach, zaś opłaty nie są ponoszone przez 
repatriantów.

11. Wsparcie gmin prowadzących działania repatriacyjne, w tym prowadzenie szkoleń dla 
urzędników oraz � nansowanie wynagrodzenia dla osoby wspierającej rodzinę repatriantów.

12. Budowa społecznej świadomości, w tym prowadzenie kampanii społeczno-informacyjnej na 
temat repatriacji i jej przebiegu, w szczególności wśród grup młodych osób.

13. Zorganizowanie systemu stypendialnego dla młodzieży polskiej o szerszym zakresie, w tym 
wsparcie osób uczących się zawodów. System może współdziałać z lokalnymi samorządami 
i pracodawcami.

14. Wprowadzenie rozwiązań prawno-� nansowych ułatwiających egzystencję repatriantów: 
wypłatę środków � nansowych od pierwszego miesiąca przebywania na terenie RP 
w przypadku przebywania repatrianta w ośrodku adaptacyjnym, po wyrobieniu dowodu 
osobistego i założeniu konta bankowego.

15. Włączenie repatriantów do kolejnych prac w nowelizacji ustawy o repatriacji.

16. Wsparcie placówek edukacyjnych prowadzących działania adaptacyjne oraz uczących 
w Polsce języka polskiego dzieci repatriantów.



PROGRAM KONFERENCJI „RE-PATRIA”

Inauguracja konferencji

Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Wystąpienia Repatriacja w obliczu rzeczywistości

Bartosz Nieścior Dyrektor Biura Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Przedstawiciel Ministra w Radzie do Spraw Repatriacji
Ustawa o repatriacji i jej nowelizacje w latach 2017-2018 
Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji
Działalność Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji
Mateusz Stąsiek Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Realizacja ustawy o repatriacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Aleksandra Ślusarek Przewodnicząca Rady do Spraw Repatriacji przy Pełnomocniku Rządu, Prezes Związku Repatriantów RP, 
Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Działalność Rady do Spraw Repatriacji w latach 2017-2018
Dariusz Pietrucha Zastępca Burmistrza Miasta Marki
Repatriacja – wyzwanie dla samorządu terytorialnego
Michał Kisiel Dyrektor Domu Polonii SWP w Pułtusku, Kierownik Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów
Dom Polonii w Pułtusku. Ośrodek Adaptacyjny dla Repatriantów
Jan Malicki dr h.c. Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW
Repatriacja jako część składowa polityki wobec Polaków na Wschodzie oraz część polskiej polityki wschodniej
Michał Gryglewski Kierownik projektów badawczych, Danae sp. z o.o.
Przedstawienie wyników badania na temat postrzegania repatriacji w Polsce

Przerwa kawowa

Debata Co dalej z repatriacją?
Moderacja: Mariusz Paluszkiewicz Zastępca Dyrektora Domu Polonii SWP w Pułtusku, Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów

Henryk Kowalczyk Minister Środowiska, Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
autor nowelizacji ustawy o repatriacji
Marek Zieliński  Dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mateusz Stąsiek Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Robert Wyszyński dr Członek Rady do Spraw Repatriacji, Członek zarządu Związku Repatriantów RP, Członek Rady Krajowej 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Artur Warzocha Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Senat RP
Tatyana Koryakina Aplikant radcowski, w trakcie procedury repatriacyjnej
Anastazja Witek Repatriantka

Obiad

Prezentacja rekomendacji i dyskusja
Mariusz Paluszkiewicz Zastępca Dyrektora Domu Polonii SWP w Pułtusku, Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów

INFORMACJE
• Konferencja realizowana jest w ramach projektu Wielki Powrót zainicjowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów realizowanego 

przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Programem Pierwszym Polskiego Radia i Regionalnym Ośrodkiem Debaty 
Międzynarodowej w Warszawie.

• Więcej: www.wielkipowrot.wspolnotapolska.org.pl

10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 14.30

14.30 – 15.30

15.30 – 16.00


