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Szanowni Czytelnicy, 

Oddajemy w Państwa ręce niniejszą publikację będącą raportem z badań prowadzonych przez 

Stowarzyszenie Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) w ramach projektu „Polaka z Kazachem 

rozmowy – ABC repatrianta”. Raport stanowiąc wynik prac badawczych realizowanych w 2016 r. w 

polskich gminach, zawiera pogłębioną analizę procesu repatriacji widzianego oczami samych 

repatriantów, jak i przedstawicieli polskich gmin. 

Przeprowadzone badania wynikają z wieloletniego zaangażowania IWI we współpracę z 

organizacjami polonijnymi w Kazachstanie. Stowarzyszenie od 5 lat organizuje rokrocznie obozy dla 

młodzieży, spotkania, warsztaty i konferencje, prowadzi badania oraz kształci liderów organizacji 

polonijnych. Inicjatywy te są częścią większego projektu pod ogólną nazwą „Polaka z Kazachem 

rozmowy”, który zakłada wszelkie działania związane z promowaniem Kazachstanu w Polsce (i 

analogicznie Polski w Kazachstanie) oraz budowanie dialogu międzykulturowego między 

społeczeństwami obu krajów. Bezpośrednią inspiracją do przeprowadzenia niniejszych badań była 

realizacja projektu „Polaka z Kazachem Rozmowy: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, podczas 

którego zebrano informacje na temat potrzeb kazachstańskiej Polonii odnośnie repatriacji oraz 

adaptacji po przyjeździe do Polski.  

Niniejsze badania realizowane były w realizowane niezależnie od podejmowanych w 2016 roku prac 

nad projektem nowej ustawy. I choć do momentu wydania niniejszego raportu tj. do końca grudnia 

2016 r. ustawa nie została przyjęta, mamy głęboką nadzieję, że zgodnie z rozbudzonymi 

oczekiwaniami kazachstańskich Polaków, nowe warunki prawne ułatwią im powrót do ojczyzny, a 

zgromadzony materiał będzie praktycznym źródłem informacji i inspiracją do przygotowań powrotu 

do Polski. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym rozmówcom i respondentom, którzy 

poświęcili swój czas na udział w badaniu i wsparli nas w realizacji spotkań w gminach. Dziękujemy za 

Państwa przychylność, dzielenie się informacjami i doświadczeniami. Dziękujemy też badaczkom: 

Aleksandrze Gancarz, Katarzynie Ludka, Barbarze Migut i Elżbiecie Świdrowskiej za zaangażowanie i 

ciężką pracę badawczą, a także całemu zespołowi IWI zaangażowanemu w realizację projektu. Bez 

Państwa wsparcia przeprowadzenie tych badań nie byłoby możliwe – dziękujemy! 

Mamy nadzieję, że wyniki tego badania będą dla wszystkich przyszłych repatriantów przydatnym 

źródłem informacji o praktycznym wymiarze repatriacji oraz inspiracją do przygotowań powrotu do 

Polski. 

Zachęcamy także do odwiedzenia stron internetowych: www.repatriacja.iwi.org.pl – dedykowanej 

tematyce repatriacji oraz www.kazakhstan.iwi.org.pl – poświęconej projektowi „Polaka z Kazachem 

rozmowy”. 

 

W imieniu zespołu projektowego, 

Agnieszka Słomian 

Prezes Zarządu Instytutu Wschodnich Inicjatyw
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I. WPROWADZENIE 

Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki badań dotyczą wielu aspektów repatriacji widzianych z 

perspektywy polskich gmin, jak i repatriantów. Analiza sytuacji wiedzie czytelnika od procedur 

organizacji przyjazdu repatrianta, przez jego pierwsze zderzenie z Polską, kończąc na okresie 

przystosowywania się do nowych warunków życia. Badania pokazują bardzo praktyczną stronę 

repatriacji – z wieloma jej niuansami. 

Idea badań nad repatriacją narodziła się w 2015 roku, kiedy w ramach projektu „Polacy w 

Kazachstanie: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” zespół IWI przeprowadził wywiady wśród 

członków organizacji polonijnych w Kazachstanie. Wywiady z Polakami pokazały, że osobom 

zainteresowanym repatriacją brakuje podstawowej wiedzy i informacji o możliwościach, warunkach 

oraz o realiach osiedlania się i życia w Polsce. Wskazywano na potrzebę informacji praktycznych jak 

zorganizować przyjazd do Polski oraz jak wygląda proces osiedlania się w Polsce (np. jakie istnieją 

warunki lokalowe, jak wygląda sytuacja z szukaniem pracy, na ile repatriant może liczyć na pomoc 

państwa polskiego). Kazachstańscy Polacy wskazywali, że ważne są nie tyle informacje o 

możliwościach prawnych, ile o realnych warunkach w jakich żyją repatrianci – uzyskane u źródeł, 

czyli u samych repatriantów. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kazachstańskich Polaków 

zaplanowano więc przeprowadzenie prezentowanych badań, przygotowanie podręcznika dla 

przyszłych repatriantów oraz opracowanie materiałów audiowizualnych o dobrych praktykach u 

udanych przykładach repatriacji. Działania te stanowiły treść projektu IWI planowanego na 2016 r. 

Jednak zmieniająca się sytuacja polityczna w Polsce i związana z nią intensyfikacja prac nad nową 

ustawą o repatriacji spowodowały, że niektóre działania uległy modyfikacjom. Między innymi 

tworzenie poradnika zostało zaplanowane na kolejny krok kiedy wiadome będą nowe formalne 

zasady repatriacji.    

Prezentowany niżej raport jest efektem pracy sześcioosobowego zespołu pracowników i 

współpracowników IWI prowadzonych od czerwca do grudnia 2016 r.. W pierwszej części 

przedstawiona jest metodologia badań, następnie efekt analizy danych zastanych – czyli zarys tła 

historyczno-społecznego oraz opis istniejącego prawodawstwa i w trzeciej części – główna treść 

raportu, czyli wyniki badań. Te są prezentowane zgodnie z kolejnością poszczególnych etapów 

repatriacji – przez motywacje obu stron (gmin i repatriantów), poprzez przygotowania do przyjazdu 

lub do przyjęcia repatrianta, po moment jego przyjazdu i opis najważniejszych aspektów jego 

adaptacji. Raport prezentuje również podsumowanie zgromadzonych opinii na temat nowo 

tworzonego prawa, ale przede wiedzie do wniosków i rekomendacji dotyczących różnych aspektów 

procesu repatriacji.  
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II. OPIS I METODOLOGIA BADAŃ 

Celem prowadzonych badań było opisanie zjawiska repatriacji do Polski – zarówno pod względem 

istniejącej procedury, jak i późniejszej adaptacji repatriantów w polskiej rzeczywistości. Badaczom 

szczególnie zależało na uchwyceniu oczekiwań polskich gmin wobec systemu repatriacji oraz 

poznaniu potrzeb samych repatriantów w zakresie organizacji przyjazdu do Polski i późniejszej w 

niej adaptacji. Wyniki badań służyły sformułowaniu wniosków i rekomendacji skierowanych do 

wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w organizację procesu repatriacji.  

Podstawowe pytania leżące u podłoża realizowanych badań to: 

• Jak przebiega proces przyjmowania repatriantów przez polskie gminy – jakie są korzyści, 
wyzwania i trudności? Co zachęca, a co powstrzymuje gminy przed przyjmowaniem 
repatriantów? 

• Jak wygląda adaptacja repatriantów w polskich gminach?  

• Czego oczekują gminy a jakie są potrzeby repatriantów?  

• Co w dotychczasowym procesie repatriacji działało efektywnie, a co wymaga modyfikacji? 
  

Badania miały szeroki zakres – uwzględniona została zarówno perspektywa polskich gmin, jak i 

samych repatriantów. Zastosowano zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe, a na poziomie 

analizy wykorzystano triangulację metod badawczych, co pozwoliło na dogłębną analizę zjawiska. 

Badania ilościowe pozwoliły na ujęcie procesu repatriacji w szerszej skali – uwzględniały bowiem 

perspektywę zarówno gmin przyjmujących repatriantów, jak i tych gmin, które nie mają takich 

doświadczeń. Badania jakościowe umożliwiły zaś pogłębienie wiedzy i dotarcie do różnorodnych 

niuansów procesu repatriacji, a także pozwoliły na zderzenie opinii repatriantów z opinią 

pracowników polskich urzędów gmin oraz innych przedstawicieli społeczności lokalnych.  

Schemat przeprowadzonych badań wyglądał następująco:  
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METODY ILOŚCIOWE 

W ramach badania ilościowego zastosowano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), 

czyli ankietę internetową, którą wysłano do wszystkich urzędów gmin w Polsce (2478 urzędów)1. 

Otrzymano około 40 zwrotów maili, co oznacza, że ankieta dotarła do około 2440 urzędów gmin. W 

ostatnim tygodniu badania, w celu zwiększenia responsywności badanej grupy, kontaktowano się 

telefonicznie z gminami, które zgodnie z informacjami z bazy “RODAK” przyjęły repatriantów.  

Badanie przeprowadzono w dniach 25 lipca – 10 września 2016 r. Dane zebrano przy pomocy 

internetowego serwisu ankietka.pl. Ankieta składała się łącznie z 68 pytań w dwóch wariantach: dla 

gmin przyjmujących i nieprzyjmujących repatriantów. Ankieta dotyczyła takich kwestii jak:  

• motywacja do przyjęcia lub powody nieprzyjęcia repatriantów,  

• trudności i obawy związane z przyjmowaniem repatriantów,  

• formy i rodzaje oferowanego repatriantom wsparcia,  

• ocena istniejących procedur i prawodawstwa,  

• warunki adaptacji repatriantów w polskiej rzeczywistości  

• korzyści z przyjmowania repatrianta 

• oczekiwania wobec repatriantów i wobec państwa.  
 

                                                           
1
 Bazę teleadresową pozyskano z portalu http://administracja.mswia.gov.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ETAP 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH 

Desk research 

• analiza prawodawstwa  

• analiza dokumentów i raportów 

• analiza doniesień medialnych  

• analiza publikacji naukowych  

• analiza działań organizacji społecznych 

BADANIA ILOŚCIOWE  

URZĘDÓW GMIN 

• Web-ankieta wysłana do 2440 urzędów 
gmin w Polsce  

• 1508 gmin wzięło udział w badaniu  

• 789 gmin wypełniło w całości ankiety 
 

II ETAP 

BADANIA TERENOWE – STUDIUM PRZYPADKU 

• 5 studiów przypadku w 5 gminach w Polsce – województwo mazowieckie, małopolskie, 
śląskie i dolnośląskie 

• badanie w gminach różnej wielkości – wielkie, duże i średniej wielkości miasta oraz wieś 

• Każdy case składający się z 5 - 7 pogłębionych wywiadów, w sumie 29 wywiadów 

INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE Z EKSPERTAMI  

• 7 wywiadów pogłębionych – z naukowcami-badaczami, 
urzędnikami ministerialnymi, działaczami organizacji 
pozarządowych   



Gminy przyjmujące repatriantów proszono o opis realnej sytuacji, natomiast gminy niemające takich 

doświadczeń proszono o określenie istniejących w gminie możliwości i warunków dla przyjęcia 

repatriantów.  

Charakterystyka próby 

W badaniu łącznie udział wzięło 1508 gmin,

zakres udzielanych odpowiedzi 

różnym etapie), a badacze uznali, 

każdym etapie analizy uwzględniono wszystkich respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na dane 

pytanie. W lekturze przedstawianych niżej danych, 

liczebność populacji. 

Ankiety wypełniane były przez osoby pełniące różne funkcje, najczęściej 

kierownika referatu. 

Wśród gmin, które wzięły udział w badaniu (N=836)

gminy miejskie. Jest to niemal idealne odzwierciedlenie proporcji występujących w całym kraju (63% 

gminy wiejskie, 25% gminy miejsko

zbliżony do rozkładu typów gmin w populacji, badanie nie jest w pełni 

na brak adekwatności pod względem innych, ogólnokrajowych charakteryst

                                                          
2
 Wzięcie udziału w badaniu oznacza otworzenie ankiety, a z

na wszystkie pytania - łącznie 789 ankiety. 
repatriantów 343 gminy zrezygnowały z udziału w ankiecie
3
 Dla ułatwienia narracji określeniem „

określone pytanie, dlatego liczba ta różni się w zależności od pytania.
4
 Dane na 01.01.2016 r. za: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia
,7,13.html 

Kierownik/z-ca wydziału/referatu

Stanowisko samodzielne

Pracownik socjalny

Wójt, burmistrz, prezydent/w

Pracownik administracyjny

 

antów proszono o opis realnej sytuacji, natomiast gminy niemające takich 

doświadczeń proszono o określenie istniejących w gminie możliwości i warunków dla przyjęcia 

W badaniu łącznie udział wzięło 1508 gmin, przy czym całą ankietę wypełniło 789

 był bardzo różny (respondenci rezygnowali z udziału w badaniu 

a badacze uznali, że nawet częściowe wypełnienie ankiety jest wartościowe, to na 

uwzględniono wszystkich respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na dane 

przedstawianych niżej danych, należy więc zwracać uwagę na wskazaną 

były przez osoby pełniące różne funkcje, najczęściej przez sekretarza 

Wśród gmin, które wzięły udział w badaniu (N=836)3, niecałe 2/3 stanowią gminy wiejskie, a 12% to 

gminy miejskie. Jest to niemal idealne odzwierciedlenie proporcji występujących w całym kraju (63% 

jskie, 25% gminy miejsko-wiejskie oraz 12% gminy miejskie4). Mimo, że rozkład próby jest 

zbliżony do rozkładu typów gmin w populacji, badanie nie jest w pełni reprezentatywne

pod względem innych, ogólnokrajowych charakterystyk. 

                   
Wzięcie udziału w badaniu oznacza otworzenie ankiety, a za pełne ankiety zostały uznane te, które 

łącznie 789 ankiety. Na etapie odpowiedzi na pierwsze pytanie o deklarację, czy gmina przyjmowała 
repatriantów 343 gminy zrezygnowały z udziału w ankiecie - otrzymano zaś odpowiedzi od 1165 gmin

Dla ułatwienia narracji określeniem „wzięły udział w badaniu” będziemy określać liczbę gmin, które odpowiedziały na 
określone pytanie, dlatego liczba ta różni się w zależności od pytania. 

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r., GUS, Warszawa 201
tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym

203

168

82

28

23

9

4

6

14

12

Sekretarz

ca wydziału/referatu

Inspektor

Stanowisko samodzielne

Pracownik socjalny

Wójt, burmistrz, prezydent/w-ce

Pracownik administracyjny

Dyrektor OPS

Referent 

Podinspektor 

Inna

Funkcja osoby wypełniającej (N=792)
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antów proszono o opis realnej sytuacji, natomiast gminy niemające takich 

doświadczeń proszono o określenie istniejących w gminie możliwości i warunków dla przyjęcia 

789 gmin2. Ponieważ 

udziału w badaniu na 

jest wartościowe, to na 

uwzględniono wszystkich respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na dane 

zwracać uwagę na wskazaną 

przez sekretarza gminy lub 

 

niecałe 2/3 stanowią gminy wiejskie, a 12% to 

gminy miejskie. Jest to niemal idealne odzwierciedlenie proporcji występujących w całym kraju (63% 

). Mimo, że rozkład próby jest 

reprezentatywne ze względu 

które zawierały odpowiedzi 
etapie odpowiedzi na pierwsze pytanie o deklarację, czy gmina przyjmowała 

1165 gmin. 
wzięły udział w badaniu” będziemy określać liczbę gmin, które odpowiedziały na 

, GUS, Warszawa 2016  
terytorialnym-w-2016-r-
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W badaniu wzięły udział przede wszystkim 

do 20 tys. mieszkańców (57%). 

gminy do 5 tys. mieszkańców stanowią 25% wszystkich, a t

wszystkich gmin. W badanej próbie, j

całej populacji gmin powyżej 200 tys. mieszkańców jest zaledwie 0

próbie duże miasta powyżej 500 ty

ze względu na tendencje w przyjmowaniu repatriantów, które pokazują, że częściej takie 

doświadczenia mają gminy miejskie i duże aglomeracje miejskie

 Najwięcej ankiet pochodziło z województw

małopolskiego, natomiast najmniej z opolskiego i świętokrzyskiego

częściowo koresponduje z rozkładem liczby osiedlonych w Polsce 

województwa6. Regiony, w których mieszka najwięcej repatriantów w skali kraju to województwa 

mazowieckie, małopolskie, śląskie i dolnośląskie. 

Tabela nr 1 Liczba gmin uczestniczących w badaniu ilościowym 

                                                          
5
 M. Sora: Repatriacja do Polski po 1990 r. 

2013, nr 2(34), s. 11. 
6
 Dane MSWiA/MSW; oprac. T. Janik za: M. Sora: 

 

W badaniu wzięły udział przede wszystkim gminy małe poniżej 5 tys. mieszkańców (28%) oraz od 5 

mieszkańców (57%). Rozkład ten jest zbliżony do struktury całej populacji Polski, gdzie 

gminy do 5 tys. mieszkańców stanowią 25% wszystkich, a te od 5 do 20 tysięcy stanowią 61%

W badanej próbie, jedynie nieco zawyżony jest odsetek udziału dużych miast

całej populacji gmin powyżej 200 tys. mieszkańców jest zaledwie 0,65%, podczas gdy w badanej 

próbie duże miasta powyżej 500 tys. mieszkańców stanowią 5% badanych gmin.

tendencje w przyjmowaniu repatriantów, które pokazują, że częściej takie 

doświadczenia mają gminy miejskie i duże aglomeracje miejskie5. 

ajwięcej ankiet pochodziło z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego i 

małopolskiego, natomiast najmniej z opolskiego i świętokrzyskiego. Taki rozkład odpowiedzi 

koresponduje z rozkładem liczby osiedlonych w Polsce repatriantów w 

rych mieszka najwięcej repatriantów w skali kraju to województwa 

mazowieckie, małopolskie, śląskie i dolnośląskie.  

gmin uczestniczących w badaniu ilościowym w podziale na województw

                   
Repatriacja do Polski po 1990 r. – uwarunkowania prawne, skala przyjazdów, obszar osiedlenia

Dane MSWiA/MSW; oprac. T. Janik za: M. Sora: Repatriacja do Polski po 1990 r. s. 14. 

62%
26%

12%

Typ gminy (N=836)

wiejska

miejsko-wiejska

miejska

28%

57%

10%

2%
2%

1%

Wielkość miejscowości (N=836)

Poniżej 5 tys. 
mieszkańców

Od 5 tys. do 20 tys. 
mieszkańców

Od 20 tys. do 50 tys. 
mieszkańców

Od 50 tys. do 100 tys. 
mieszkańców

Od 100 tys. do 500 tys. 
mieszkańców
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mieszkańców (28%) oraz od 5 

Rozkład ten jest zbliżony do struktury całej populacji Polski, gdzie 

e od 5 do 20 tysięcy stanowią 61% 

edynie nieco zawyżony jest odsetek udziału dużych miast – w 

podczas gdy w badanej 

s. mieszkańców stanowią 5% badanych gmin. Jest to zrozumiałe 

tendencje w przyjmowaniu repatriantów, które pokazują, że częściej takie 

 

mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego i 

Taki rozkład odpowiedzi 

repatriantów w podziale na 

rych mieszka najwięcej repatriantów w skali kraju to województwa 

województwa (N=836). 

uwarunkowania prawne, skala przyjazdów, obszar osiedlenia, „Studia BAS”, 

Od 5 tys. do 20 tys. 

Od 20 tys. do 50 tys. 

Od 50 tys. do 100 tys. 

Od 100 tys. do 500 tys. 
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WOJEWÓDZTWA 
LICZBA GMIN UCZESTNICZĄCYCH W 

BADANIU  
UDZIAŁ 

PROCENTOWY 

woj. mazowieckie 109 13 % 

woj. wielkopolskie 83 10 % 

woj. lubelskie 74 9 % 

woj. małopolskie 74 9 % 

woj. śląskie 63 8 % 

woj. podkarpackie 58 7 % 

woj. dolnośląskie 55 7 % 

woj. łódzkie 54 6 % 

woj. kujawsko-
pomorskie 

51 6 % 

woj. warmińsko-
mazurskie 

40 5 % 

woj. podlaskie 35 4 % 

woj. 
zachodniopomorskie 

33 4 % 

woj. pomorskie 30 4 % 

woj. lubuskie 29 3 % 

woj. świętokrzyskie 25 3 % 

woj. opolskie 23 3 % 

 

Wyniki przeprowadzonych badań, choć nie są w pełni reprezentatywne, to z uwagi na swój zakres i 

budowę próby, mogą w dużej mierze odzwierciedlać zjawisko repatriacji w skali kraju. Warto 

również zauważyć, że są to pierwsze badania prezentujące zjawisko repatriacji z perspektywy gmin w 

tak szerokim zakresie.  

METODY JAKOŚCIOWE 

A/ ANALIZA DANYCH ZASTANYCH – DESK RESEARCH  

Pierwszym etapem badań była analiza literatury przedmiotu – zarówno pod względem istniejącego 

prawa, prowadzonych badań i analizowanych problemów, jak i rodzaju realizowanych działań na 

rzecz repatriantów. Desk research obejmował również analizę doniesień medialnych i istniejącego 

dyskursu publicznego wokół tematyki repatriacji. Analizie poddano następujące materiały7:  

• ustawy i inne dokumenty prawne,  

• dokumenty i raporty analityczne, 

• doniesienia medialne – gazety krajowe i lokalne, portale tematyczne, strony Facebooka, 
programy telewizyjne i radiowe, 

• publikacje naukowe, 

• strony internetowe i publikacje organizacji pozarządowych.  
 

                                                           
7
 Szczegółowe zestawienie analizowanych materiałów – patrz załącznik nr 2 
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Efektem analizy desk research był raport, który stanowił niezbędne narzędzie w przygotowaniu 

kolejnych etapów badania. 

B/ STUDIUM PRZYPADKU 

Główną osią badań terenowych było przeprowadzenie studium przypadku w pięciu wybranych 

gminach w Polsce. Wybór takiego podejścia podyktowany był wielością specyficznych czynników, 

jakie wpływają na przebieg repatriacji w danej gminie. Sytuacja w gminach przyjmujących 

repatriantów jest tak zróżnicowana, że tylko ich dogłębna analiza pozwala na zrozumienie 

działających mechanizmów i czynników. Ponadto, ponieważ badania zakładały opisanie zjawiska 

repatriacji zarówno z perspektywy repatriantów, jak i przyjmującej ich gminy, uznano, że metoda 

studium przypadku będzie najbardziej efektywna.  

Ze względu na ograniczone zasoby czasowe i finansowe, ale także z uwagi na cele badania, studia 

przypadku przeprowadzono tylko w gminach przyjmujących repatriantów. Świadomie zrezygnowano 

z realizacji badań w gminach bez takich doświadczeń, bowiem uznano, że takie przypadki nie 

dostarczą użytecznych danych. Świadczyły o tym również wyniki badań ilościowych, które 

pokazywały, że gminy bez doświadczenia repatriacji nie mają ani wiedzy o tym zjawisku, ani często 

nawet nie rozważają możliwości przyjęcia repatrianta.  

Dobór gmin  

Dobór gmin do studium przypadku został dokonany w sposób celowy – z uwzględnieniem 

określonych kryteriów, opartych na wcześniejszej analizie danych zastanych oraz wstępnych 

wyników badań ilościowych. Kryteria uwzględnione w doborze gmin to:  

1) Regularność i liczba przyjętych repatriantów – wybrano jedną gminę przyjmującą wielu 

repatriantów (ok. 50 rodzin, czyli 160 osób), dwie gminy przyjmujące od wielu lat regularnie 

jedną lub dwie rodziny rocznie (6 i 13 rodzin, czyli około 30 osób) oraz dwie gminy, które 

przyjmowały repatriantów sporadycznie – około 3-4 rodzin na przestrzeni ostatnich 20 lat. 

Zakładano, że taki dobór gmin będzie umożliwiał poznanie różnorodnych doświadczeń i 

mechanizmów towarzyszących przyjmowaniu repatriantów do gminy.  

2) Województwo – wybrano województwa, w których w skali kraju osiedla się najwięcej 

repatriantów, czyli województwa: mazowieckie, małopolskie, śląskie i dolnośląskie8.  

3) Wielkość miejscowości – na podstawie analizy danych uznano, że istotnym czynnikiem 

wpływającym zarówno na sposób organizacji repatriacji, jak i potem na adaptację 

repatrianta jest wielkość miejscowości. Wybór tego kryterium podyktowany był również 

faktem, że wielkość miejscowości, do jakiej można przyjechać jest dla kazachstańskich 

Polaków istotnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji o repatriacji. Brak dostępnych 

danych ogólnokrajowych odnośnie liczby przyjmowanych repatriantów w zależności od 

wielkości miejscowości, spowodował, że przyjęto dobór czysto celowy. W efekcie wybrano 

jedno duże miasto wojewódzkie, 3 miasta powiatowe – z czego jedno to miasto średniej 

wielkości (ok. 180 tys. mieszkańców) oraz dwa mniejsze miasta (ok. 50-70 tys. mieszkańców). 

Dla pełnego obrazu jedną z wybranych gmin była gmina miejsko-wiejską.  

                                                           
8
 Dane MSWiA/MSW; oprac. T. Janik za: M. Sora: Repatriacja do Polski po 1990 r. s. 14. 
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4) Dane zgromadzone na podstawie doniesień medialnych, wyciągu z Bazy “RODAK” oraz 

informacji własnych – w wyborze gmin istotną rolę grały informacje zgromadzone w wyniku 

analizy doniesień medialnych, informacje otrzymane z MSWiA wskazujące listę gmin 

przyjmujących repatriantów w okresie 2001-2016 oraz informacje uzyskane w wyniku 

kontaktu bezpośredniego z gminami. Zgromadzone dane naniesiono na mapę Google, gdzie 

zebrano ok. 170 gmin, mających doświadczenie przyjęcia repatriantów. Źródła te dały 

wstępną wiedzę o sytuacji lokalnej, co zmniejszało prawdopodobieństwo nieudanego 

wyboru. W wyborze świadomie zrezygnowano z gmin lub rodzin, szeroko promowanych w 

mediach, a także z miejscowości, w których inicjatorem jest miejscowy aktywista. W tym 

drugim przypadku uznano, że jest to czynnik, który zbyt silnie wpływa na lokalną sytuację, by 

można było z niego wyciągać wnioski co do istniejących mechanizmów.  

Sposób realizacji studiów przypadku 

Każde studium zawierało następujące działania badawcze:  

• analizę dokumentów – regulacji prawnych, sprawozdań, stenopisów, raportów kontrolnych; 

• analizę stron internetowych oraz Biuletynów Informacji Publicznej urzędu gminy i innych 
jednostek gminnych; 

• analizę prasy lokalnej i doniesień medialnych; 

• wywiady pogłębione w terenie: 
o z przedstawicielem lub przedstawicielką urzędu gminy – osobą zajmującą się 

sprawami repatriacji w gminie, 
o z repatriantami,  
o z przedstawicielami instytucji otoczenia społecznego tj. organizacji mających kontakt 

z repatriantami, np. z przedstawicielem domu kultury/instytucji opieki 
społecznej/organizacji pozarządowej /domu kultury czy szkoły,  

o z pracodawcami, 
o z aktywnymi mieszkańcami; 

• drobne wywiady uliczne oraz telefoniczne. 
 

Ponieważ sytuacja w każdej gminie była odmienna, badacz na miejscu podejmował decyzję, co do 

liczby przeprowadzonych wywiadów, wyboru rozmówców oraz ostatecznego kształtu badania. Liczba 

wywiadów wahała się od 5 do 7 wywiadów w każdej gminie. Wywiady były realizowane w oparciu o 

wcześniej przygotowane scenariusze. Większość z nich została nagrana na dyktafon (z wyjątkiem 

dwóch rozmów, w których badani nie zgodzili się na nagrywanie).   

W dwóch przypadkach badacze zmuszeni byli do zmiany wybranej do badania gminy. W pierwszym 

przypadku, wytypowana gmina9 odmówiła udziału w badaniu, argumentując to brakiem wiedzy na 

temat repatriacji (gmina wcześniej przyjęła repatrianta, jednak było to wiele lat temu), a dodatkowo 

jedyna repatriantka mieszkająca w gminie odmówiła udzielenia wywiadu. W drugim przypadku 

weryfikacja informacji o przyjmowaniu przez gminę repatriantów możliwa była dopiero podczas 

wizyty w gminie. Z wywiadu z urzędnikiem okazało się, że większość sprowadzonych repatriantów 

wyjechało za granicę, a urzędnik odmówił kontaktowania się z pozostałą dwójką osób mieszkających 

                                                           
9
 Danych pochodzących m.in. bezpośrednio od gminy, która w mailingu informowała o chęci przyjęcia repatriantów w 

bieżącym roku 
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w gminie. Po realizacji na miejscu 2 wywiadów, badacz zmienił wybraną gminę na inną lokalizację 

spełniającą kryteria doboru.  

W efekcie, w ramach 5* studiów przypadku przeprowadzono następującą liczbę wywiadów: 

Tabela nr 2 Rozkład wywiadów realizowanych w ramach badań jakościowych w 5 gminach Polski 

RODZAJ BADANEGO LICZBA WYWIADÓW 

Pracownicy urzędów gmin  5 wywiadów (+1)* 

Pracownicy gminnych instytucji otoczenia (IOS) 
 

9 wywiadów: 

• 7 z pracownikami pomocy 
społecznej: OPS, MOPS, MOPR, 

DPS10, klub środowiskowy  

• 2 z kadrą szkolną 

Działacze lokalnych organizacji pozarządowych 4 wywiady 

Pracownik urzędu wojewódzkiego 1 wywiad 

Pracodawca 1 wywiad 

Aktywny mieszkaniec 1 wywiad (+1) 

Repatrianci 8 wywiadów, w tym dwie diady 

RAZEM 29 (31)* 
• liczby w nawiasie uwzględniają dodatkowe 2 wywiady przeprowadzone w miejscowości, w której przeprowadzono 
niepełne studium.  

Badani repatrianci to w większości osoby, które przyjechały do Polski w ciągu ostatnich trzech lat. 

Tylko jedna z respondentek jest repatriantką z lat 90. (była pierwszą zaproszoną przez gminę osobą 

w 1999 r.) Prawie wszyscy repatrianci to osoby, które przyjechały i osiedliły się w Polsce wraz ze 

swoją rodziną – zwykle dwupokoleniową. Część badanych rodzin to dorosłe małżeństwa, które 

przyjechały z rodzicami jednego małżonka, część to małżeństwa z dziećmi, a jeszcze inne to 

małżeństwa z dorosłymi, dwudziestoparoletnimi dziećmi. Wśród respondentów była również jedna 

repatriantka, która przyjechała do gminy sama, jednak wynikało to z nagłej zmiany sytuacji rodzinnej. 

Spośród ośmiu rodzin, tylko jedna pochodziła z Kirgistanu, natomiast reszta z Kazachstanu – głównie 

z typowo polskich wsi północnej części kraju. Repatrianci, z którymi były prowadzone rozmowy11, a w 

większości przypadków również członkowie ich rodzin pracują w gminach, które je zaprosiły. Wśród 

rozmówców była również jedna respondentka, która przyjechała do Polski na zaproszenie organizacji 

pozarządowej oraz przedsiębiorcy, a spośród pozostałych respondentów – część przyjechała na 

zasadzie łączenia rodzin (wg. zasad zaproszenia imiennego), a cześć w ramach zaproszenia bez 

wskazania imiennego – z bazy “RODAK”. W dwóch przypadkach w rodzinach były również osoby, 

które wcześniej kończyły w Polsce studia.   

C/ EKSPERCKIE WYWIADY POGŁĘBIONE  

Celem uzupełnienia informacji zgromadzonych w trakcie badań terenowych oraz celem uzyskania 

szerszego spojrzenia na kwestie repatriacji, starano się dotrzeć do osób zajmujących się badaniami 

naukowymi lub działającymi na rzecz repatriantów. Dobór respondentów był celowy uwzględniający 

doświadczenie ekspertów oraz ich aktualną afiliację. Zrealizowano w sumie 7 wywiadów.  

                                                           
10

 OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej, MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie, DPS - Dom Pomocy Społecznej 
11

 Z wyjątkiem jednej osoby, która przyjechała do gminy dwa miesiące temu. 
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Tabela nr 3 Rodzaje respondentów, z którymi realizowano wywiady pogłębione 

RODZAJ BADANEGO 
LICZBA 

WYWIADÓW 

Naukowcy-badacze 3 

Działacz organizacji pozarządowej 1 

Ministerialni urzędnicy państwowi 2 

Pracownik instytucji szkoleniowej 1 

RAZEM 7 

 

Powyższa charakterystyka respondentów jest nieco umowna, ponieważ część osób pełni podwójne 

funkcje społeczne – to, co jednak łączyło wszystkich respondentów to wieloletnie zajmowanie się 

kwestiami repatriacji. Wywiady prowadzone były w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz.  

Okoliczności przebiegu badań 

Badania przebiegały w spokojnej atmosferze, aczkolwiek istotnie naznaczone były atmosferą prac 

legislacyjnych nad nową ustawą o repatriacji. Stosunkowo dużo osób nie zgadzało się na nagrania 

(przy czym tylko jednym z odmawiających respondentów był repatriant), a niektórzy respondenci 

(zarówno eksperci, jak i respondenci w badanych gminach) wyrażali obawy, aby ich opinie nie zostały 

źle wykorzystane. Umówienie spotkań opóźniało się ze względu na zaangażowanie niektórych 

respondentów w działania legislacyjne. Pewne trudności zdarzały się przy pierwszym kontakcie z 

urzędami gmin, ponieważ osoby zajmujące się repatriacją były zmęczone kolejnymi kontrolami, 

wywiadami i spotkaniami związanymi z pracami nad nową ustawą o repatriacji. Niektórzy 

respondenci wyrażali też wątpliwość, co do zasadności prowadzenia badań w sytuacji planowanych 

zmian w prawie repatriacyjnym. W konsekwencji dużego upolitycznienia tematu, niektórzy 

respondenci wykazywali się również daleko idącą ostrożnością w udzielaniu informacji.  

Mimo początkowych trudności badaczom udało się namówić respondentów do udziału w badaniach. 

Rozmówcy byli bardzo przyjaźni i pomocni w organizacji innych spotkań w gminie. Repatrianci 

chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, nie wahając się krytykować warunki repatriacji do Polski.  

 

III. CO WIEMY O REPATRIACJI – czyli kontekst społeczno-historyczny12 

TERMIN “REPATRIACJA” 

Repatriacja etymologicznie oznacza powrót do ojczyzny, jednak takie rozumienie jest 

niewystarczające dla opisania ruchów migracyjnych kryjących się pod tym pojęciem. Nauki społeczne 

i humanistyczne wielorako określają zakres znaczeniowy repatriacji, a różni badacze dyskutują nad 

zasadnością używania terminu „repatriacja” proponując w zamian takie określenia jak: impatriacja, 

czyli uojczyźnienie13 lub ekspatriacja, czyli opuszczenie ojczyzny14. Jak zauważa dr Katarzyna Kość-

                                                           
12

 Podrozdziały Termin „repatriacja”, Rys historyczny – zesłania i deportacje, Historia repatriacji, Sytuacja prawna 
autorstwa Aleksandry Gancarz, członkini zespołu badawczego - autorki raportu desk research, redakcja: E. Świdrowska. 
13

 P. Hut: Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992-2000. Instytut Spraw Publicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 13. 
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Ryżko niejednoznaczność pojęcia powoduje, że nie jest ono wolne od czynników politycznych i 

światopoglądu osób go używających. Dlatego, nie chcąc opowiadać się po żadnej ze stron tych 

dyskusji, w niniejszym raporcie przyjęto szeroką definicję proponowaną przez Encyklopedię PWN. 

Powrót na stałe do kraju ojczystego osób, które z różnych przyczyn, zwykle niezależnych od ich woli 
(głównie w wyniku zmian terytorialnych i regulacji granic państw w następstwie konfliktów zbrojnych, na 
skutek przymusowych przemieszczeń ludności, uchodźctwa przed prześladowaniami, emigracji z powodów 
ekonomicznych) znalazły się poza granicami swego państwa i zamieszkały na terytorium innego państwa, 
tracąc zazwyczaj dotychczasowe obywatelstwo. Tak rozumiana repatriacja odnosi się nie tylko do osób, 
które same bezpośrednio doświadczyły wskazanych powyżej zdarzeń i obecnie wracają do ojczyzny, lecz 
również do ich zstępnych urodzonych już poza krajem, którzy chcą związać się z państwem swych przodków 
i na stałe w nim zamieszkać

15
. 

Dodatkowo w badaniach uwzględniono rozumienie repatriacji zgodnie z obowiązującą Ustawą o 

repatriacji z 2000 r., z której wynika, że: 

• repatriacja to sposób nabycia obywatelstwa polskiego,  

• repatriant to osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe16. 
 

Przedmiotem niniejszych badań jest współczesna repatriacja, czyli osiedlanie się w Polsce od 1992 r. 

osób polskiego pochodzenia. Przez współczesność rozumie się tu okres zapoczątkowany rozpadem 

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) 26 grudnia 1991 r. Zdarzenie to otworzyło 

drogę powrotu do ojczyzny osobom wielu narodowości – Niemcy wracali do Niemiec, Litwini na 

Litwę, Tatarzy krymscy na Krym itd.17. Powroty osób polskiego pochodzenia rozpoczęły się w 1992 r. i 

trwają do dziś. Ze względu na przedmiot badań i dostępność respondentów uwaga badawcza 

koncentruje się na repatriacjach ostatnich 10 lat tj. okresu 2006-2016. 

RYS HISTORYCZNY – ZESŁANIA I DEPORTACJE        

Aby zrozumieć genezę współczesnej repatriacji, trzeba poznać okoliczności, w jakich Polacy byli 

deportowani na Wschód i dlaczego najczęściej przyjeżdżają do Polski z Kazachstanu. Niniejszy zarys 

historyczny wyjaśnia, dlaczego współcześni repatrianci to w większości potomkowie osób 

deportowanych na Sybir18 w latach 30. XX wieku z terenów dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, a rzadziej 

ofiary wcześniejszych lub późniejszych zesłań czy akcji przesiedleńczych. 

                                                                                                                                                                                     
14

 Z.J. Winnicki, Fale migracji polskich na przestrzeni dziejów (uwagi) [w:] Repatriacja jako element polityki demograficznej 
Polski; Materiały z konferencji, Poznań 2004, s.7. 
15

 B. Kaczorowski (red.): Encyklopedia PWN. T. 23, Warszawa 2004, PWN, s. 274. 
16

 Art. 1, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, Dz.U. 2000 Nr 106 poz. 1118, 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001061118 (28.07.2016). 
17

 A. Kozłowski: Repatriacja jako element polityki migracyjnej, w zestawieniu z doświadczeniami innych państw. [w:] 
Repatriacja jako element polityki demograficznej Polski. Materiały z konferencji – Poznań 13-14 grudnia 2003 r.Poznań 
2004, s. 38.   
18

 Deportacja to zesłanie, przymusowe, połączone z pozbawieniem lub ograniczeniem wolności, przesiedlenie osób do 
innego rejonu kraju lub usunięcie ich poza granice państwa…. Słownik Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN „Wirtualny 
Sztetl” http://www.sztetl.org.pl/pl/term/45,deportacje/, dostęp: 28.07.2016. W literaturze zwyczajowo zesłaniami nazywa 
się przesiedlenia na Syberię w czasach caratu, a deportacjami - w czasach Związku Radzieckiego. Ponadto w literaturze 
historycznej zamiennie używa się terminów Syberia i Sybir na określenie miejsca zesłań, które wykraczają poza granice 
Syberii rozumianej jako kraina geograficzna. 
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Od XVII wieku Syberia była wielką kolonią karną Rosji, a później ZSRR. Masowe zsyłki Polaków w 

zaborze rosyjskim były konsekwencją nieudanych zrywów narodowych: 

● konfederacji barskiej w latach 1768-177219;  

● insurekcji kościuszkowskiej w latach 1794-1797r.20; 

● powstania listopadowego w 1830 r.21;  

● powstania styczniowego w latach 1863-1864 22. 

Jak donosi spis z 1897 r., w rezultacie zesłań i następujących po nich powrotów, w Azji Środkowej 

mieszkało 11 597 Polaków23. Część z nich odzyskało wolność po rewolucji 1917 roku, część powróciło 

do kraju na podstawie polsko-sowieckiego układu o repatriacji z 24 lutego 1921 r. Nie wszystkim się 

to udało, gdyż władze sowieckie utrudniały wyjazd przedstawicielom inteligencji, wykwalifikowanym 

pracownikom kolei i wielu innym specjalistom. Niektórzy Polacy pozostali w Azji Środkowej 

dobrowolnie i włączyli się w działalność rewolucyjną24.  

Po utworzeniu Gułagu 1918 roku obywateli sowieckich podejrzewanych o niesprzyjanie rewolucji 

osadzono w łagrach, ale nie ma precyzyjnych danych co do liczby Polaków wśród wszystkich 

zesłanych25.   

W okresie międzywojennym miały miejsce deportacje Polaków głównie z tzw. Marchlewszczyzny i 

Dzierżyńszczyzny – polskich rejonów autonomicznych utworzonych na terenie ukraińskiej i 

białoruskiej republiki sowieckiej. Deportacje tego okresu wymierzone były przede wszystkim w 

bogatych gospodarzy (kułaków), którzy nie chcieli się poddać kolektywizacji wsi. Łącznie w latach 30. 

z sowieckiej Ukrainy do różnych republik w głębi ZSRR mogło być wywiezionych nawet 120 tys. 

Polaków26. Władze Kazachskiej SRR postanowiły, że 12 tys. rodzin polskich i niemieckich 

przesiedlonych z Ukrainy zostanie umieszczonych w istniejących już kołchozach, a pozostałe 3 tys. 

stworzy tzw. „toczki”, czyli punkty w stepie, gdzie powstanie wieś zbudowana od zera. W efekcie 

część zesłanych Polaków zamieszkało w wielonarodowych i wieloetnicznych miejscowościach, a 

druga część zakładała wioski jedno- lub dwunarodowe (w miejscach, gdzie Polaków osadzano z 

Niemcami). 

                                                           
19

 Zesłanych ok. 10 tys. osób, większość wróciła w 1781 r. za: J. Buszko: Wielka historia Polski. Od niewoli do niepodległości. 
T. 8, Kraków 2000, s. 73. 
20

 Zesłanych ok. 20 tys. osób; brak danych o powrotach, za: Insurekcja kościuszkowska 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Insurekcja_ko%C5%9Bciuszkowska#Skutki, dostęp: 8.08.2016. 
21

 Przesiedlono 40 tys. rodzin szlacheckich z Litwy i Wołynia na Syberię i Zawołże
21

 oraz 5 tys. rodzin szlachty z Podola na 
Kaukaz; większość wróciła do Europy; za: M. Kukiel: Dzieje Polski porozbiorowe (1795-1921), Londyn 1993, s. 244. oraz 
Historia Polski. Kalendarium dziejów 1655-1887 „Rzeczpospolita”, Kraków 2010, s. 331.  
22

 Zesłano ok. 18,6 tys. mężczyzn, wielu po odbyciu kary zostało dobrowolnie w miejscu zsyłki z powodu konfiskaty majątku 
przez władze carskie lub założenia tam rodziny, za: J. Buszko: Wielka historia Polski..., s. 74. 
23

 J. Kamocki: Polski Kazachstan. „Niepodległość i Pamięć” 1996, nr 3/2 (6), s. 56.  
24

 M. Gawęcki: Polacy w strukturze etnicznej postsowieckiego Kazachstanu. [w:] S. Ciesielski, A. Kuczyński (red.): Polacy w 
Kazachstanie. Historia i współczesność, Wrocław 1996, s. 601. 
25

 S. Courtois i in.: Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999, s. 28.  
26

 K. Kersten (red.): Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich,, Warszawa 2000, s. 3-4.   
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Deportacje z Białoruskiej SRR przeprowadzone były znacznie później niż na Ukrainie – rozpoczęły się 

wiosną 1938 r. i można przypuszczać, że w tym okresie wywieziono w głąb ZSRR nie mniej niż 60 tys. 

Polaków27.  

Kolejną masową deportację przyniósł okres II wojny światowej. W latach 1940-1941 miały miejsce 

cztery fale deportacji ludności. Objęły one nie tylko Ukraińską i Białoruską SRR, lecz również 

włączone do ZSRR w czerwcu 1940 r. państwa bałtyckie: zamieszkiwaną licznie przez Polaków Litwę, 

a także Łotwę i Estonię28. Poniższa tabela prezentuje poszczególne fale deportacji: 

Fala 
Data akcji 

deportacyjnej 
Grupy deportowane 

Główne miejsce 
osiedlenia 

Liczba 
deportowanych 

W tym liczba 
deportowanych 

Polaków: 

I 9/10 II 1940 Osadnicy i leśnicy z 
rodzinami

29
  

Północne i wschodnie rejony 
ZSRR i Kazachska SRR 

139 794 Ok. 114 000 

II 13 IV 1940 
rodziny jeńców i 
uwięzionych przez 
NKWD 

Kazachska SRR 60 667 41 436 

III 28/29 VI 1940 

„bieżeńcy” (uchodźcy 
wojenni z zachodnich i 
centralnych 
województw Polski) 

Północne i środkowe rejonu 
ZSRR, Kraj Ałtajski i 
Krasnojarski, Jakucka ASRR 
oraz obwody: swierdłowski, 
omski, irkucki, nowosybirski, 
czelabiński 

80653 Max. 9 000 

IV 
maj-czerwiec 

1941 

mieszkańcy 
Wileńszczyzny, pd.-
wsch. i pn.wsch. Polski 

Kraj Ałtajski, Komi ASRR, 
obwód nowosybirski i 
Kazachska SRR 

36 553 min. 16 400 

Tabela nr 4 Fale deportacji, Źródło: A. Gancarz: Obcy w ojczyźnie przodków. Społeczeństwo polskie wobec repatriantów z 

Kazachstanu. [w:] W. Dzianisava, P. Juszkiewicz, A. Okuskaite (red.): Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Elipsa, 

Warszawa 2014, s. 114-126. 

Osoby wywiezione do łagrów w różnych częściach Syberii, po ogłoszeniu „amnestii” w sierpniu 1941 

r. odzyskały wolność i część z nich przyłączając się do armii gen. Andersa próbowała opuścić ZSRR – 

w 1942 r. Związek Radziecki opuściło ponad 115 tys. osób30. Akcja repatriacyjna rozpoczęła się 

dopiero w 1944 roku. 

 

 

                                                           
27

 T. Walichowski (red.): Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945, Warszawa 1989, s. 7. 
28

 Szerzej na ten temat: Sowieckie deportacje z krajów bałtyckich w 1941, audycje Polskiego Radia z cyklu „Dźwiękowy 
przewodnik po historii najnowszej”, 14.06.2016 http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1459754,Sowieckie-
deportacje-z-krajow-baltyckich-w-1941, dostęp: 8.08.2016. 
29

 Polscy osadnicy tzn. Ci, którzy nabyli ziemię w drodze parcelacji na wschodzie II RP; „leśnicy”, czyli osoby zatrudnione 
przy ochronie lasów prywatnych i państwowych. 
30

 M. Jarosiński: Ewakuacja Armii Polskiej ze Związku Sowieckiego http://dzieje.pl/aktualnosci/ewakuacja-armii-polskiej-ze-
zwiazku-sowieckiego, dostęp: 8.08.2016. 
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HISTORIA REPATRIACJI  

W literaturze przedmiotu wyodrębnia się trzy fale repatriacji.31 

I fala repatriacji: 1944-1948 

Pierwsza fala repatriacji była następstwem ustalenia powojennych granic. Na mocy umów 

międzynarodowych o obywatelstwie i wymianie ludności32 Polska Republika Ludowa przyjęła ponad 

1,5 mln osób, przy czym byli to obywatele II RP sprzed 17 września 1939 r. Polacy wysiedleni z 

ukraińskiej i białoruskiej SRR w latach 30. XX wieku nie mieli wówczas możliwości powrotu do 

ojczyzny. Rozmieszczaniem repatriantów zajmował się Państwowy Urząd Repatriacyjny. 

Repatriantów osiedlano głównie na tzw. Ziemiach Odzyskanych – w województwach: olsztyńskim i 

gdańskim (repatrianci z Litewskiej SRR), na Mazurach (repatrianci z Białoruskiej SRR), czy na Górnym 

lub Dolnym Śląsku (repatrianci z Ukraińskiej SRR). Spośród Polaków wywiezionych w czasie wojny w 

głąb ZSRR nieliczni wrócili do kraju (część zmarła na zesłaniu, część wyszła razem z armią gen. 

Andersa, a pozostałym władze sowieckie utrudniały powrót). Przypuszcza się, że w Litewskiej, 

Białoruskiej i Ukraińskiej SRR została połowa osób będących przed wojną obywatelami II RP33.  

II fala repatriacji: 1955-1959 

Druga fala repatriacji została zainicjowana przez polskie władze ze względu na pamięć o Polakach w 

głębi ZSRR, ale klimat polityczny spowodował, że objęto nią również ludność polską w zachodnich 

republikach radzieckich34. W latach 1955-1959 do Polski przyjechało 260 tys. osób, głównie z Kresów 

Wschodnich. Repatriacja z azjatyckich republik radzieckich była możliwa tylko na początku tego 

okresu, ponieważ obawiając się wyludnienia terenów wiejskich, władze ZSRR nagle i bezprawnie ją 

przerwały. Repatrianci tego okresu osiedlani byli w północnej i zachodniej Polsce, co było 

podyktowane chęcią ożywienia terenów poniemieckich. Czynnikiem ułatwiającym adaptację była 

możliwość zamieszkania blisko swojej rodziny, która osiedliła się w Polsce w latach 40. 

Dwie akcje repatriacyjne w czasach PRL objęły prawie 2 mln Polaków, głównie z Kresów Wschodnich. 

Jednak Polacy wywiezieni przed wojną z Ukraińskiej i Białoruskiej SRR zostali pozbawieni 

obywatelstwa polskiego w chwili deportacji, a więc w latach 40. Nie zostali objęci repatriacją, 

ponieważ nie spełniali warunku posiadania obywatelstwa polskiego do 17 września 1939 r. W latach 

50. repatriacja formalnie ich obejmowała, ale niewielu udało się opuścić Azję Środkową, ponieważ 

                                                           
31

 P. Hut: Warunki życia…s. 22. 
32

 Uchwała Rady Najwyższej ZSRR z 22 czerwca 1944 r. O prawie do obywatelstwa polskiego Polaków służących w szeregach 
Armii Polskiej w ZSRR lub w inny sposób czynnie pomagających w wyzwoleniu Polski; umowy o wymianie ludności zawarte 9 
i 22 września 1944 r. z rządami Ukraińskiej SRR, Białoruskiej SRR i Litewskiej SRR, umowa z 6 lipca 1945 r. pomiędzy rządem 
lubelskim i rządem ZSRR O prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowości polskiej i żydowskiej mieszkających 
w ZSRR i ich ewakuacji do Polski i o prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowości rosyjskiej, ukraińskiej, 
białoruskiej, Rusińskiej i litewskiej mieszkających na terytorium Polski i ich ewakuacji do ZSRR. Szerzej na ten temat: J. 
Czerniakiewicz: Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948. PWN, Warszawa 1987.  
33

 K. Piesowicz: Wielkie ruchy migracyjne w latach 1945-1950, część I. „Studia Demograficzne” 1998, nr 4 (94), s. 56. 
34

 Podstawę prawną drugiej fali repatriacji stanowiły: Uchwała Rady Ministrów Związku Sowieckiego O repatriacji z ZSRR do 
Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii i NRD, Korei i Chin obywateli tych krajów, którzy znajdują się w miejscach zesłania z 
28 kwietnia 1955 r. oraz Umowa między Rządem PRL a Rządem ZSRR w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR 
osób narodowości polskiej z 25 marca 1957 r. Podpisanie drugiego dokumentu spowodowało duży wzrost wniosków o 
repatriację z Kresów Wschodnich. M. Ruchniewicz: Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959, Warszawa 
2000, s. 69. 
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najpierw przepływ informacji o możliwości powrotu był utrudniany przez władze radzieckie, a 

później akcję przesiedleńczą raptownie wstrzymano, nie bacząc na brak podstaw prawnych. 

Po zakończeniu dwóch akcji repatriacyjnych szacuje się, że w ZSRR przebywało jeszcze 1 167 tys. 

Polaków35. Później repatriacja istniała już tylko formalnie. W ustawach uwzględniono repatriację 

jako sposób nabycia obywatelstwa, lecz w czasach PRL nikt nie korzystał z tej procedury. 

III fala repatriacji: 1992 do dziś 

Trzecia fala repatriacji nie jest akcją zorganizowaną masowo, jak w przypadku pierwszej i drugiej fali, 

lecz powolnym procesem sprowadzania rodzin indywidualnie. Ogólny chaos administracyjny lat 90. 

powodował, że dopiero w 1996 r. wydana została decyzja o ustanowieniu zasad polityki państwa w 

sprawach repatriacji36. O szczegółach mówią kolejne dwa podrozdziały.  

SYTUACJA PRAWNA  

Perturbacje lat 90. 

Zmiana ustroju i zmieniające się prawodawstwo długo nie przyniosło istotnych zmian w kwestii 

repatriacji. W pierwszej połowie lat 90. obowiązywały ustawy z lat 60.: Ustawa o obywatelstwie 

polskim z 1962 r. i Ustawa o cudzoziemcach z 1963 r. Choć zawierały one definicje repatrianta, to 

żaden dokument jednoznacznie nie określał warunków, na jakich można skorzystać z repatriacji lub 

uznać kogoś za repatrianta37. Pomimo licznych problemów, w latach 1992-1995 kilkadziesiąt osób 

polskiego pochodzenia pokonało bariery formalne i zamieszkało w Polsce. Kilka z nich, nie mogąc w 

żaden inny sposób zalegalizować swojego pobytu na terytorium Polski, zwróciło się o nadanie 

statusu uchodźcy38. Niejasności prawne skłoniły do powołania Międzyresortowego Zespołu ds. 

Repatriacji39, który w lipcu 1996 r. zaproponował tymczasowe rozwiązania prawne40. Zawierały one 

koncepcję repatriacji indywidualnej, w której gminy odgrywają kluczową rolę - warunkiem wszczęcia 

procedury repatriacyjnej było zaproszenie przez gminę cudzoziemca polskiego pochodzenia, 

wystawione na podstawie uchwały rady gminy, która musiała zawierać gwarancję: 

● mieszkania, 

● pomocy w znalezieniu stałej pracy, 

● zapewnienia środków utrzymania i pokrycia ewentualnych kosztów leczenia do momentu 

uzyskania samodzielności finansowej przez repatriantów. 

Osobom fizycznym i prawnym nie umożliwiono wystawiania zaproszeń dla osób polskiego 

pochodzenia, ponieważ zakładano, że jeśli zechcą oni zaprosić repatriantów i zapewnić im 

mieszkanie lub pracę, to będą mogli nakłonić radę gminy do podjęcia stosownej uchwały. W praktyce 

założenie to okazało się iluzoryczne: na tyle trudno było się doczekać na zaproszenia gmin, że osoby 

polskiego pochodzenia (głównie ze Wschodu) przyjeżdżały do Polski na zaproszenie rodziny lub 

                                                           
35

 Dane z 1970 r. P. Hut: Warunki życia…s. 36. 
36

 Decyzja z dnia 14 maja 1996 r. (Protokół posiedzenia RM nr 18/96).  
37

 P. Hut: Warunki życia…s. 47. 
38

 P. Hut: Warunki życia…s. 45. 
39

 Złożonego z przedstawicieli m.in. MSW i MSZ 
40

 Decyzja z dnia 14 maja 1996 r. (Protokół posiedzenia RM nr 18/96). 
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instytucji jako turyści, a następnie starały się o polskie obywatelstwo. Z drugiej strony zasady 

uzyskiwania potwierdzenia polskiego pochodzenia był nieprecyzyjne, a podejmowane przez 

konsulów decyzje często subiektywne. Priorytetowym obszarem objętym repatriacją miały być 

azjatyckie republiki dawnego ZSRR, co uzasadniano tym, że osoby polskiego pochodzenia z tych 

terenów są ofiarami represji i nie miały możliwości wcześniejszego powrotu do kraju41. 

W 1997 r., tymczasowe ustalenia zostały zastąpione zapisami Ustawy o cudzoziemcach42, które wraz 

z rozporządzeniami wprowadzały: 

● możliwość wystawiania zaproszeń przez osoby fizyczne i prawne; 

● zniesienie konieczności posiadania zaproszenia z Polski w celu wszczęcia procedury 

repatriacyjnej – można było je uzyskać kilka miesięcy po rozpoczęciu starań o repatriację; 

● pomoc z budżetu państwa i/lub samorządu na zagospodarowanie i utrzymanie w pierwszym 

roku pobytu oraz zasiłek szkolny dla dzieci; 

● uznanie, że obywatelstwo polskie w chwili przekraczania granicy nabywa osoba, która 

otrzymała wizę repatriacyjną oraz jej dzieci (jeśli taka jest wola rodziców), małżonek 

niepolskiego pochodzenia musi najpierw wystąpić o zezwolenie na pobyt na czas 

nieokreślony; 

● przekazanie wszystkich spraw związanych z repatriacją do MSWiA. 

 
Choć lata 90. przyniosły pewne regulacje kwestii repatriacji, to jednak całościowe prawo zostało 

uchwalone dopiero w 2000 r. Szacowano ówcześnie, że ok. 50 tys. osób polskiego pochodzenia 

zamieszkujących Kazachstan i inne azjatyckie republiki postradzieckie zechce przyjechać do Polski w 

ciągu 3 lat43. 

Obowiązujące prawo – ustawa o repatriacji 2000 roku 

Ustawa o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r.44 weszła w życie 1 stycznia 2001 r. i obowiązuje do 

dnia dzisiejszego45. Jej zapisy podtrzymują kluczową rolę gmin w przyjmowaniu osób polskiego 

pochodzenia oraz możliwość wystawiania zaproszeń przez osoby fizyczne i prawne. 

Ustawa ogranicza obszar objęty repatriacją do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, 

Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. 

Ponadto, kandydaci na repatriantów muszą wykazać, że mieszkali na stałe na tym terenie przed 

wejściem w życie Ustawy. Takie zapisy miały zahamować napływ Polaków z Kresów Wschodnich, 

gdzie mniejszość polska jest liczna i skąd napływu nowych obywateli najbardziej się obawiano46. 
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 Za: P. Hut: Warunki życia…s. 49-52. 
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 Art. 10. Ustawy o cudzoziemcach z 25 czerwca 1997 r. (Dz.U. nr 114, poz. 739).  
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 P. Hut: Warunki życia, s. 60. 
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 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, Dz.U. 2000 Nr 106 poz. 1118, 
 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001061118, dostęp: 28.07.2016. 
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 Tj. do końca 2016 r.. 
46

 Dla tej grupy utworzono oddzielne zapisy, ale dopiero w 2007 r. - Ustawę o Karcie Polaka. W stosunku do ustawy o 
repatriacji zapisy o Karcie Polaka, nie dają możliwości nabycia obywatelstwa, ale liczne przywileje ułatwiające przebywanie 
na terenie Polski - bezpłatną długoterminową wizę, bezpłatną naukę, prawo do podjęcia legalnej pracy bez zezwolenia na 
pracę. W 2016 r. wprowadzono również nowe dodatkowe rozwiązania ułatwiające podjęcie decyzji o osiedleniu się w 
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Ustawa o repatriacji definiuje repatrianta jako osobę polskiego pochodzenia, która przybyła do RP 

na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Za osobę polskiego 

pochodzenia uznaje się kogoś, kto: 

● deklaruje narodowość polską; 

● wykazuje związek z polskością; 

● jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej i 

potwierdziło swoją przynależność do narodu polskiego lub miało obywatelstwo polskie. 

Związek z polskością i przynależność do narodu polskiego potwierdza w szczególności pielęgnowanie 

polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów47. Poświadczeniem polskiego pochodzenia mogą być 

dokumenty przedwojennej administracji polskiej, Kościoła (zwłaszcza metryki chrztu) oraz Związku 

Radzieckiego. Raczej nie uwzględnia się zaświadczeń państw-sukcesorów byłego ZSRR. Ze względu na 

przypadki fałszowania, dokumenty trzeba złożyć w oryginale, aby możliwa była ich weryfikacja. Po 

wydaniu decyzji dokumenty są zwracane. 

W świetle Ustawy obywatelstwo w drodze repatriacji można uzyskać na cztery sposoby: 

1) na podstawie zaproszenia gminy, osoby fizycznej lub prawnej; 
2) samodzielnie znajdując w Polsce mieszkanie i źródło utrzymania (praca, emerytura, 

darowizna); 
3) ubiegając się o uznanie za repatrianta do 12 miesięcy od ukończenia studiów (jeśli 

kandydat spełnia normalne warunki repatriacji); 
4) ubiegając się o uznanie za repatrianta przez wojewodę na specjalnych warunkach, gdy 

repatriant pochodzi spoza terytorium objętego repatriacją, np. z Ukrainy, Białorusi, 
Litwy. 

 

Prace nad nową ustawą 

Świadomość, że istniejące prawodawstwo nie odpowiada na istniejące potrzeby i nie tworzy 

efektywnych mechanizmów repatriacji istnieje od ponad 10 lat. Krótko po wejściu w życie ustawy 

okazało się, że istniejący system jest niefunkcjonalny i nie powoduje, że osoby pochodzenia 

polskiego mogą wrócić do kraju. Prace nad nową ustawą powracały w różnych momentach, wśród 

których należy wymienić przede wszystkim wysiłki Macieja Płażyńskiego – ówczesnego prezesa 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, kontynuowane przez jego syna w ramach Obywatelskiego 

Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Powrót do Ojczyzny”.  Przez kolejne lata podejmowane były 

różne próby usprawnienia istniejącego systemu. Między innymi w październiku 2015 przez rząd PO-

PSL został ogłoszony program rządowy „Powrót do domu – wieloletni program rządowy dla 

repatriantów w latach 2016 – 2021”, zakładający zwiększenie ogólnej sumy przeznaczonej na 

procedurę repatriacyjną do 30 mln, zwiększenie dotacji dla samorządów chętnych przyjąć 

repatriantów, a także stworzenie i finansowanie indywidualnych programów adaptacyjnych dla 

przyjeżdżających repatriantów oraz objęcie aktywizacją zawodową małżonków repatriantów. 

Program ten nie został wdrożony ze względu na zmianę władzy w wyniku wyborów parlamentarnych 

                                                                                                                                                                                     
Polsce, m.in. zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu za darmo, możliwość ubiegania się o uznanie za obywatela 
polskiego po roku od otrzymania karty stałego pobytu. 
47

 Art. 5 Art. 1, 16 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, Dz.U. 2000 Nr 106 poz. 1118, 
 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001061118, dostęp: 28.07.2016. 
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i wygranej PiS. Od początku 2016 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pracuje nad projektem 

nowej uchwały, który choć formalnie jest tylko nowelizacją obowiązującej uchwały zmienia bardzo 

wiele jej zapisów. Według deklaracji różnych osób nowelizacja była szeroko konsultowana i tworzona 

na bazie wielu wywiadów i analiz. Wielu rozmówców uczestniczących w niniejszych badaniach 

wskazywało, że wokół ustawy panuje niezrozumiała atmosfera tajemniczości i niejasności (zetknęli 

się z tym również badacze, podczas realizacji badań). Od początku roku wielokrotnie przesuwano 

termin jej uchwalenia. Upubliczniona została 29 listopada 2016 roku w ramach procesu konsultacji – 

projekt został skierowany do 13 organizacji pozarządowych i jednego ośrodka analitycznego. Na 

konsultacje przewidziano 4 dni robocze, jednak po prośbie IWI termin dostarczenia komentarzy 

został przedłużony o kilka dni. Zespół badaczy i pracowników IWI dokonał pogłębionej analizy 

zapisów nowej ustawy i przesłał swoje komentarze inicjatorom ustawy48.Do momentu kończenia 

niniejszego raportu tj. grudnia 2016 nie były znane wyniki konsultacji, ani dalsze kroki w procedurze 

legislacyjnej.  

Nowa ustawa zakłada między innymi49:  

● zmodyfikowaną definicję repatrianta – projekt odchodzi od pojęcia polskiego pochodzenia na 

rzecz osoby narodowości polskiej: osoba narodowości polskiej, która sama, bądź której wstępni 

byli zesłani lub deportowani przez władze ZSRR, przebywająca od dnia 26 grudnia 1991 roku na 

terenie jego azjatyckiej części, a także jej małżonek i zstępni do czwartego pokolenia, którzy 

przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji, z 

zamiarem osiedlenia się na stałe.  

● większą koordynację procesu repatriacji poprzez utworzenie ciała centralnego Rady ds. 

Repatriacji; 

● tworzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów, gdzie repatriant będzie mógł mieszkać 

przez pierwszy rok pobytu w Polsce, w ośrodku planowana jest realizacja zajęć adaptacyjno-

integracyjnych oraz kursów języka polskiego;  

● Dofinansowanie repatrianta opuszczającego ośrodek poprzez pokrywanie kosztów najmu 

mieszkania do maksimum do 10 lat. Decyzję o przyznawaniu dofinansowania przyznawałaby 

Rada ds. repatriacji 

● Możliwość przydzielenia repatriantowi osoby wspierającej – decyzję o przydziale takiej osoby 

podejmuje wójt/burmistrz lub prezydent, na wniosek repatrianta. Pomoc osoby wspierającej ma 

być przydzielana w sytuacjach specyficznych – wynikających ze stanu zdrowia, podeszłego wieku, 

braku umiejętności adaptacyjnych  i niewładania językiem polskim w wystarczającym stopniu. 

 

                                                           
48

  Treść uwag i komentarzy do ustawy, wysłanych w ramach konsultacji społecznych można znaleźć na stronie 
internetowej IWI - www.repatriacja.iwi.org.pl 
49

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, 
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292550/katalog/12394008#12394008 dostęp [29.11.2016] 
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DZIAŁANIA NA RZECZ REPATRIANTÓW  

Od początku lat 90. różne podmioty społeczne podejmowały działania na rzecz pomocy Polakom na 

Wschodzie oraz przybywających do Polski repatriantom. W czasach transformacji kluczową rolę grało 

Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz organizacje kościelne takie jak Caritas, czy bezpośrednio 

parafie, dzięki którym rozpoczął się proces zapraszania i przyjazdu Polaków ze Wschodu. Intensywne 

działania lat 90. i pierwszych lat dwutysięcznych z czasem uległy osłabieniu i obecnie niewiele jest 

podmiotów, które zajmują się wielowymiarową pomocą repatriantom – od pomocy w organizacji 

przyjazdu przez wsparcie w procesie osiedlenia się w Polsce. Choć dużo jest podmiotów 

wspierających Polonię za granicami Polski, to wsparcie repatriantów w przyjeździe i osiedleniu się w 

Polsce należy raczej do niszowego obszaru działań organizacji. Podmiotami aktywnymi bezpośrednio 

w tym obszarze od lat 90. są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Związek Repatriantów RP, które 

oprócz bezpośredniej pomocy niesionej rodzinom chcącym przyjechać do Polski, prowadzą 

intensywne działania rzecznicze lobbując temat repatriacji na poziomie państwowym. Organizacją, 

która przez wiele lat do roku 2015 działała na rzecz nie tylko przyjazdu repatriantów do Polski 

(organizując m.in. przyjazdy osób z Kazachstanu w okresie świątecznym), ale prowadziła regularne 

działania wspierające repatriantów w adaptacji w polskim społeczeństwie (kursy adaptacyjne, kursy 

językowe, zawodowe, wsparcie psychologiczne, zajęcia dla dzieci) było Centrum Pomocy Uchodźcom 

i Repatriantom im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert Polskiej Akcji Humanitarnej. Inne podmioty takie jak 

Fundacja Semper Polonia (organizująca stypendia i naukę w Polsce dla przedstawicieli Polonii) czy 

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, choć od wielu lat wspierają rozwój Polonii na całym 

świecie, to ich działania nie zawierają bezpośrednio komponentu pomocy repatriantom.  

Efektem prowadzonych działań organizacji pozarządowych jest istnienie na rynku kilku poradników 

dla repatriantów oraz dla podmiotów zapraszających repatriantów, jednak materiały te są dosyć 

mało upowszechnione. Choć na rynku jest wiele publikacji dotyczących migrantów, to żadne z nich ni 

traktują o repatriantach. Brakuje też dosyć czytelnych i przyjaznych materiałów dla samych 

repatriantów, które umożliwiałyby szybką ich orientację w istniejących w Polsce procedurach50. 

Temat repatriacji rzadko też pojawia się w projektach zgłaszanych na konkurs w ramach programu 

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. W okresie 2012 – 2016 funkcjonowania otwartego 

konkursu, projekty związane z pomocą repatriantom pojawiły się tylko w ostatnim 2016 roku – 

spośród zgłoszonych 4 projektów, dofinansowanie otrzymały 2 organizacje. Podobnie w konkursie 

organizowanym w 2016 roku przez Fundację Wolność i Niepodległość (konkurs „Bliżej Polski. 

Regranting”), tylko jeden projekt dotyczył bezpośrednio kwestii repatriacji. Równocześnie podmioty, 

mające doświadczenia bezpośredniej pracy z osobami osiedlającymi się w Polsce wskazują, że w 

kategoriach projektowych repatrianci są trudną do skategoryzowania grupą docelową – bowiem, z 

jednej strony potrzebują często wsparcia analogicznego do migrantów, a nie będąc migrantami nie 

mogą być odbiorcami projektów finansowanych ze źródeł europejskich (programy EFI – Europejski 

Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich na lata 2007-13). Takie okoliczności istotnie 
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 Szczegółowy spis istniejących materiałów zawiera załącznik nr  1 
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ograniczają działania organizacji pozarządowych. Aktualny program FAMI Krajowego Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji umożliwia takie finansowanie, jednak nadal wśród tytułów projektów nie można 

znaleźć takich dotyczących repatriantów.  

W różnych miejscach Polski powstają też nieduże lokalne organizacje zakładane lub współtworzone 

przez samych repatriantów – takie jak: Byczyńskie Stowarzyszenie na rzecz Repatriacji, Pomorskie 

Stowarzyszenie Repatriantów, Stowarzyszenie Repatriantów „Ojczysty Dom”, Dolnośląskie 

Stowarzyszenie dla Repatriantów „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie „Con Amore”, Stowarzyszenie 

Polaków Repatriowanych z Kazachstanu na ziemię lubelską, Komitet Pomocy Rodakom z 

Kazachstanu w Mławie itp. Jednak spora część z nich funkcjonuje dosyć krótko, a dostępne 

informacje o ich działaniach są bardzo ograniczone. Analiza stron internetowych różnych instytucji 

lokalnych pokazuje, że nawet w gminach, gdzie przyjmowanych jest sporo przyjezdnych, temat 

repatriacji praktycznie nie istnieje wśród obszarów działań lokalnych organizacji społecznych.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że temat repatriacji nie jest rozpowszechniony wśród podmiotów 

trzeciego sektora. Z jednej strony istnieje kilka organizacji, które od początku transformacji angażują 

się w działania rzecznicze celem modyfikacji uregulowań prawnych. Z drugiej strony, szereg 

podmiotów podejmuje różnorodne działania na rzecz wsparcia środowisk polonijnych za granicami 

Polski. Ale w całym tym obrazie działania bezpośrednio na rzecz repatriantów przebywających w 

Polsce są niemal niewidoczne (kilka realnie istniejących inicjatyw realizowanych m.in. przez Fundację 

Multiocalenie czy Fundację Leny Grochowskiej opisano w Załączniku nr 151). Co więcej wydaje się, że 

sytuacja nie uległa zmianie od 2006, kiedy to badacze Frelak i Hut pisali:   

Dotąd nie powstała ogólnopolska organizacja, której misją byłaby pomoc repatriantom i na której 
spoczęłaby odpowiedzialność za integrację osób osiedlonych. Jak zauważył jeden z ankietowanych, 
Wspólnota Polska lub Polska Akcja Humanitarna, angażujące się we wspieranie osiedleńców nie są 
organizacjami powołanymi do tego zadania, a działalność ta stanowi jedynie ich zadania dodatkowe. 
Brakuje także zaangażowania ze strony instytucji o zasięgu ogólnopolskim. Wymowna jest ambiwalencja 
hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego, choć poszczególne parafie realizują własne programy 
pomocy[Przykładem aktywnego zaangażowania w sprawy repatriacyjne są działania ks. M. Galeja z parafii 
pw. Bogurodzicy Maryi z warszawskich Jelonek.]. Z kolei działalność organizacji harcerskich nie koncentruje 
się bezpośrednio na pomocy rodzinom osiedlonym w kraju, choć warto odnotować przeprowadzoną przez 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w roku 2005 akcję pomocy polskim rodzinom na Białorusi.

52
 

 

 

 

 

                                                           
51

 Patrz załącznik nr .1 
52

 J. Elrick, J. Frelak, P. Hut: Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie. ISP, Warszawa 2006, s 24 



IV. REPATRIACJA W LICZBACH, c

DANE ZASTANE  

Zjawisko repatriacji, jak każde inne zjawisko ruchów migracyjnych, jest trudne do uchwycenia 

liczbowo, głównie z powodu braku szczegółowych informacji. Istniejące dane urzędowe p

określić skalę zjawiska, przy czym obarczone są błędem niedokładności. To, na czym można bazować 

to liczba wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczba wiz w celu przesiedlenia się 

członkom rodzin repatriantów, nieposiadającym polskiego p

obciążone pewnym błędem, ponieważ część repatriantów wraca do kraju zamieszkania, część 

wyjeżdża na Zachód, podczas gdy inni choć posiadają wizy repatriacyjne to ostatecznie osiedlają się 

między innymi na Ukrainie czy w Ros

przypadki jednostkowe w skali kraju, to uznaje się, że liczba wydanych wiz i osób które przybyły na 

nich do Polski, jest przybliżoną liczbą osób osiadłych w Polsce

zaczęto gromadzić w 1996 r., a w ich usystematyzowaniu pomogła baza „Rodak” utworzona 1 maja 

2001 r., jednak niewiele jest szczegółowych danych dotyczących całego zjawiska. 

Starania o repatriację 

Dane dotyczące liczby wydanych wiz repatriacyjnych oraz li

rosnące w latach 90. zainteresowanie, które osiągnęło swój szczyt w okresie 2000 

okresie przyjęcia i wejścia w życie nowej ustawy) 

repatriację lub pobyt stały w ramach repatriacji.

zainteresowanie to było niższe, ale nadal dość wysokie 

2003. Natomiast kolejne lata przyniosły ogromny spadek zainteresowania 

213 wniosków, a w 2015 – zaledwie 160.

 

Źródła: Dane z okresu 2001-2015: Roczniki Demograficzne 2007, 2013
życia i proces adaptacji repatriantów…, 
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REPATRIACJA W LICZBACH, czyli o jakiej skali mówimy? 

Zjawisko repatriacji, jak każde inne zjawisko ruchów migracyjnych, jest trudne do uchwycenia 

liczbowo, głównie z powodu braku szczegółowych informacji. Istniejące dane urzędowe p

określić skalę zjawiska, przy czym obarczone są błędem niedokładności. To, na czym można bazować 

to liczba wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczba wiz w celu przesiedlenia się 

członkom rodzin repatriantów, nieposiadającym polskiego pochodzenia. Dane te są co prawda 

obciążone pewnym błędem, ponieważ część repatriantów wraca do kraju zamieszkania, część 

wyjeżdża na Zachód, podczas gdy inni choć posiadają wizy repatriacyjne to ostatecznie osiedlają się 

między innymi na Ukrainie czy w Rosji. Jednak ponieważ, jak dowodzą badacze, są to raczej 

przypadki jednostkowe w skali kraju, to uznaje się, że liczba wydanych wiz i osób które przybyły na 

nich do Polski, jest przybliżoną liczbą osób osiadłych w Polsce53. Dane liczbowe dotyczące repatriacji

zaczęto gromadzić w 1996 r., a w ich usystematyzowaniu pomogła baza „Rodak” utworzona 1 maja 

2001 r., jednak niewiele jest szczegółowych danych dotyczących całego zjawiska. 

Dane dotyczące liczby wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczby pozwoleń na osiedlenie pokazują 

rosnące w latach 90. zainteresowanie, które osiągnęło swój szczyt w okresie 2000 

okresie przyjęcia i wejścia w życie nowej ustawy) – rocznie składano wtedy ponad 1000 wniosków o 

ły w ramach repatriacji. W pierwszych latach po przyjęciu ustawy 

zainteresowanie to było niższe, ale nadal dość wysokie – rzędu 600-800 wniosków w latach 2002

2003. Natomiast kolejne lata przyniosły ogromny spadek zainteresowania – w 2014 roku wpłynęło 

zaledwie 160. 

2015: Roczniki Demograficzne 2007, 2013-2015, Dane za okres 1996-2000 za:
życia i proces adaptacji repatriantów…, dz.cyt., s. 80-81. , źródło danych: Informacja o stosowaniu 

                   
Warunki życia i proces adaptacji repatriantów…, dz.cyt., s. 84. oraz Kość-Ryżko, Wykorzenieni
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Zjawisko repatriacji, jak każde inne zjawisko ruchów migracyjnych, jest trudne do uchwycenia 

liczbowo, głównie z powodu braku szczegółowych informacji. Istniejące dane urzędowe pozwalają 

określić skalę zjawiska, przy czym obarczone są błędem niedokładności. To, na czym można bazować 

to liczba wydanych wiz repatriacyjnych oraz liczba wiz w celu przesiedlenia się – wydawanych 

ochodzenia. Dane te są co prawda 

obciążone pewnym błędem, ponieważ część repatriantów wraca do kraju zamieszkania, część 

wyjeżdża na Zachód, podczas gdy inni choć posiadają wizy repatriacyjne to ostatecznie osiedlają się 

ji. Jednak ponieważ, jak dowodzą badacze, są to raczej 

przypadki jednostkowe w skali kraju, to uznaje się, że liczba wydanych wiz i osób które przybyły na 

. Dane liczbowe dotyczące repatriacji 

zaczęto gromadzić w 1996 r., a w ich usystematyzowaniu pomogła baza „Rodak” utworzona 1 maja 

2001 r., jednak niewiele jest szczegółowych danych dotyczących całego zjawiska.  

czby pozwoleń na osiedlenie pokazują 

rosnące w latach 90. zainteresowanie, które osiągnęło swój szczyt w okresie 2000 – 2001 (czyli w 

rocznie składano wtedy ponad 1000 wniosków o 

W pierwszych latach po przyjęciu ustawy 

800 wniosków w latach 2002-

w 2014 roku wpłynęło 

 

2000 za: P. Hut: Warunki 
Informacja o stosowaniu ustawy z dn. 25 czerwca 

Wykorzenieni…, s. 29 
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1997 r. o cudzoziemcach w zakresie repatriacji w roku 2000, 
s. 5. Dane za okres 1996 – 1997 obejmują tylko liczbę wniosków o wizy repatriacyjne, bez wniosków o pobyt stały (cz
wnioski małżonków osób repatriowanych). 

Wśród osób chętnych do przyjazdu do Polski w ramach repatriacji, proporcjonalnie rośnie liczba 

przyjeżdżających do Polski małżonków osób repatriowanych, niemających polskiego pochodzenia. 

Odsetek takich osób w latach 90. nie stanowił nawet 10%, natomiast w roku 2015 osiągnął już 

poziom 29%. Związane jest to z następującą wymianą pokoleń 

pochodzeniu i równocześnie większą liczbą sytuacji, gdy kolejne pokolenia osób o polskim 

pochodzeniu, starają się o przyjazd do Polski ze swoimi małżonkami niepolskiego pochodzenia.

Analiza liczby wydanych wiz repatriacyjnych w stosunku do liczby wniosków pokazuje, że od 2005 

roku liczby te są podobne. Uwzględniając jedn

pierwszych lat dwutysięcznych napływ wniosków był bardzo wysoki (szacowane jest, że do 2000 roku 

złożono ok. 3345 wniosków o wizę

nieefektywny – ciągle bardzo duża liczba 

promesy wizy repatriacyjnej, czyli obietnicy jej wystawienia).Istniejące dane nie pozwalają na 

jednoznaczne określenie tej liczby, jednak w debacie publicznej pojawiają się informacje o liczbach 

od 2 do 3 tys. osób oczekujących na repatriację. 

Liczba osób przybyłych 

Realną liczbę osób, które przybyły do Polski na przestrzeni lat 1997 

Tendencje są identyczne, jak w przypadku wniosków o wizy 

liczby repatriantów (1000 i 832 osoby), a kolejne lata to istotnie malejąca liczba osób 

przyjeżdżających w ramach repatriacji. 
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 Dane za: Rocznik Demograficzny - TABL. 34 (213). 
podaje Hut, który wskazuje, że w okresie 1996 
repatriacyjnej (1070 to osoby, które otrzymały wizę repatriacyjną, 208 osób otrzymało zgodę na pobyt stały 
repatriantów, a na wizę nadal oczekiwało 1619 osób. Różnice są efektem chaosu i niedokładnych danych gromadzonych w 
latach 90. 
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1997 r. o cudzoziemcach w zakresie repatriacji w roku 2000, Departament Obywatelstwa, Wydział ds. Repatriacji MSWiA, 
1997 obejmują tylko liczbę wniosków o wizy repatriacyjne, bez wniosków o pobyt stały (cz

wnioski małżonków osób repatriowanych).  

Wśród osób chętnych do przyjazdu do Polski w ramach repatriacji, proporcjonalnie rośnie liczba 

przyjeżdżających do Polski małżonków osób repatriowanych, niemających polskiego pochodzenia. 

atach 90. nie stanowił nawet 10%, natomiast w roku 2015 osiągnął już 

Związane jest to z następującą wymianą pokoleń – z malejącą liczbą osób o polskim 

pochodzeniu i równocześnie większą liczbą sytuacji, gdy kolejne pokolenia osób o polskim 

odzeniu, starają się o przyjazd do Polski ze swoimi małżonkami niepolskiego pochodzenia.

Analiza liczby wydanych wiz repatriacyjnych w stosunku do liczby wniosków pokazuje, że od 2005 

roku liczby te są podobne. Uwzględniając jednak fakt, że na przełomie lat dziewięćdziesiątych 

napływ wniosków był bardzo wysoki (szacowane jest, że do 2000 roku 

złożono ok. 3345 wniosków o wizę54) widać, że system ściągania osób polskiego pochodzenia jest 

ciągle bardzo duża liczba wniosków oczekuje na rozpatrzenie (większość w formie 

promesy wizy repatriacyjnej, czyli obietnicy jej wystawienia).Istniejące dane nie pozwalają na 

jednoznaczne określenie tej liczby, jednak w debacie publicznej pojawiają się informacje o liczbach 

3 tys. osób oczekujących na repatriację.  

Realną liczbę osób, które przybyły do Polski na przestrzeni lat 1997 – 2015 wskazuje poniższy wykres. 

Tendencje są identyczne, jak w przypadku wniosków o wizy – rok 2001 i 2002 to czas pr

liczby repatriantów (1000 i 832 osoby), a kolejne lata to istotnie malejąca liczba osób 

przyjeżdżających w ramach repatriacji.  

                   
TABL. 34 (213). REPATRIACJA DO POLSKI W LATACH 1997

podaje Hut, który wskazuje, że w okresie 1996 – 2000, 3120 osób w różnym stopniu uczestniczyło w procedurze 
repatriacyjnej (1070 to osoby, które otrzymały wizę repatriacyjną, 208 osób otrzymało zgodę na pobyt stały 

dal oczekiwało 1619 osób. Różnice są efektem chaosu i niedokładnych danych gromadzonych w 
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Departament Obywatelstwa, Wydział ds. Repatriacji MSWiA, 
1997 obejmują tylko liczbę wniosków o wizy repatriacyjne, bez wniosków o pobyt stały (czyli 

Wśród osób chętnych do przyjazdu do Polski w ramach repatriacji, proporcjonalnie rośnie liczba 

przyjeżdżających do Polski małżonków osób repatriowanych, niemających polskiego pochodzenia. 

atach 90. nie stanowił nawet 10%, natomiast w roku 2015 osiągnął już 

z malejącą liczbą osób o polskim 

pochodzeniu i równocześnie większą liczbą sytuacji, gdy kolejne pokolenia osób o polskim 

odzeniu, starają się o przyjazd do Polski ze swoimi małżonkami niepolskiego pochodzenia. 

Analiza liczby wydanych wiz repatriacyjnych w stosunku do liczby wniosków pokazuje, że od 2005 

t dziewięćdziesiątych i 

napływ wniosków był bardzo wysoki (szacowane jest, że do 2000 roku 

) widać, że system ściągania osób polskiego pochodzenia jest 

wniosków oczekuje na rozpatrzenie (większość w formie 

promesy wizy repatriacyjnej, czyli obietnicy jej wystawienia).Istniejące dane nie pozwalają na 

jednoznaczne określenie tej liczby, jednak w debacie publicznej pojawiają się informacje o liczbach 

 

2015 wskazuje poniższy wykres. 

rok 2001 i 2002 to czas przyjazdu dużej 

liczby repatriantów (1000 i 832 osoby), a kolejne lata to istotnie malejąca liczba osób 

REPATRIACJA DO POLSKI W LATACH 1997-2006. Inne nieco dane 
2000, 3120 osób w różnym stopniu uczestniczyło w procedurze 

repatriacyjnej (1070 to osoby, które otrzymały wizę repatriacyjną, 208 osób otrzymało zgodę na pobyt stały – małżonkowie 
dal oczekiwało 1619 osób. Różnice są efektem chaosu i niedokładnych danych gromadzonych w 
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Wśród osób przyjeżdżających do Polski nadal dominują osoby z polskim pochodzeniem 

(przyjeżdżający na podstawie wizy), a małżonkowie o niepolskim pochodzeniu stanowią obecnie ok. 

15% wszystkich przybyszy, podczas gdy w pierwszych latach dwutysięcznych 

10%. 

 

W szacunkach, co do ogólnej liczby repatriantów, którzy przyjechali do Polski, należy r

pamiętać o osobach uznanych za repatrianta przez wojewodę.

studenci, którzy ubiegają się o uznanie za repatrianta będąc już osiedlonymi w Polsce. Jak pokazuje 

poniższy wykres, mechanizm uznania funkcjonował w pierwszych 

rocznie otrzymywało uznanie), natomiast od 2003
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Wśród osób przyjeżdżających do Polski nadal dominują osoby z polskim pochodzeniem 

izy), a małżonkowie o niepolskim pochodzeniu stanowią obecnie ok. 

tkich przybyszy, podczas gdy w pierwszych latach dwutysięcznych odsetek ten był rzędu 

W szacunkach, co do ogólnej liczby repatriantów, którzy przyjechali do Polski, należy r

pamiętać o osobach uznanych za repatrianta przez wojewodę. Są to w przeważającej mierze 

studenci, którzy ubiegają się o uznanie za repatrianta będąc już osiedlonymi w Polsce. Jak pokazuje 

poniższy wykres, mechanizm uznania funkcjonował w pierwszych latach ustawy (ok. 300 osób 

rocznie otrzymywało uznanie), natomiast od 2003 są to zupełnie znikome liczby. 
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Wśród osób przyjeżdżających do Polski nadal dominują osoby z polskim pochodzeniem 

izy), a małżonkowie o niepolskim pochodzeniu stanowią obecnie ok. 

odsetek ten był rzędu 

W szacunkach, co do ogólnej liczby repatriantów, którzy przyjechali do Polski, należy również 
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Reasumując według danych urzędowych, do końca 2015 roku do Polski przybyło 8333 osób, z czego 

5520 osobom wydano wizy repatriacyjne, a 1062 zostały

członkowie rodzin repatriantów. Z tej ogólnej liczby 5242 przybyło w okresie 2001

latach 90. W przeważającej mierze są to repatrianci z Kazachstanu (2923 osób), Ukrainy (1238 osób), 

Białorusi (611 osób) i Federacji Rosyjskiej (460 osób). Pozostałe kraje pochodzenia to Uzbekistan 

(132 osoby), Litwa (53) Mołdowa (33) i Gruzja (36), natomiast osoby z pozostałych krajów to w skali 

20 lat zupełnie pojedyncze przypadki. 

* Opracowanie własne w oparciu o Roczniki 

Kazachstanu. Charakterystyka i główne problemy adaptacyjne,
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 Rocznik Demograficzny 2016 
56

 W rocznikach istnieje niejasność i niespójność danych odnośnie 
Niespójność istnieje zarówno między tablicami (np. tabl. 46 i 47 w Roczniku 2016), jak i między kolejnymi wydaniami 
rocznika. Dlatego w poniższym wykresie ogólna liczba wydanych wiz (5528) różni się od ogólnej liczby wiz podawanej 
wcześniej (5220), których źródłem jest również Rocznik Demograficzny 
tabl. 47 – 5554. 
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Reasumując według danych urzędowych, do końca 2015 roku do Polski przybyło 8333 osób, z czego 

5520 osobom wydano wizy repatriacyjne, a 1062 zostały uznane za repatrianta

członkowie rodzin repatriantów. Z tej ogólnej liczby 5242 przybyło w okresie 2001

latach 90. W przeważającej mierze są to repatrianci z Kazachstanu (2923 osób), Ukrainy (1238 osób), 

osób) i Federacji Rosyjskiej (460 osób). Pozostałe kraje pochodzenia to Uzbekistan 

(132 osoby), Litwa (53) Mołdowa (33) i Gruzja (36), natomiast osoby z pozostałych krajów to w skali 

20 lat zupełnie pojedyncze przypadki.  

oczniki Demograficzne 2013, 2014, 2015, 2016 (tabl. 47) oraz raport 

Kazachstanu. Charakterystyka i główne problemy adaptacyjne, Grzymała-Kazłowska A., Grzymała-Moszczyńska

                   

niespójność danych odnośnie ogólnej liczby wydanych wiz w okresie 1997
istnieje zarówno między tablicami (np. tabl. 46 i 47 w Roczniku 2016), jak i między kolejnymi wydaniami 

rocznika. Dlatego w poniższym wykresie ogólna liczba wydanych wiz (5528) różni się od ogólnej liczby wiz podawanej 
t również Rocznik Demograficzny - tabl. 46 Rocznika 2016 wskazuje liczbę 5220 wiz a 
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Reasumując według danych urzędowych, do końca 2015 roku do Polski przybyło 8333 osób, z czego 

uznane za repatrianta55. Reszta osób to 

członkowie rodzin repatriantów. Z tej ogólnej liczby 5242 przybyło w okresie 2001-2015, reszta zaś w 

latach 90. W przeważającej mierze są to repatrianci z Kazachstanu (2923 osób), Ukrainy (1238 osób), 

osób) i Federacji Rosyjskiej (460 osób). Pozostałe kraje pochodzenia to Uzbekistan 

(132 osoby), Litwa (53) Mołdowa (33) i Gruzja (36), natomiast osoby z pozostałych krajów to w skali 

 

oraz raport Repatrianci z 

Moszczyńska H.
56

.  

wiz w okresie 1997-2015. 
istnieje zarówno między tablicami (np. tabl. 46 i 47 w Roczniku 2016), jak i między kolejnymi wydaniami 

rocznika. Dlatego w poniższym wykresie ogólna liczba wydanych wiz (5528) różni się od ogólnej liczby wiz podawanej 
tabl. 46 Rocznika 2016 wskazuje liczbę 5220 wiz a 
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Zarówno przed, jak i po uchwaleniu ustawy najwięcej repatriantów osiedlało się w województwach, 

gdzie znajdują się większe aglomeracje miejskie, tj. dolnośląskim, mazowieckim, małopolskim i 

śląskim, najmniej w świętokrzyskim. Według Mateusza Sory wynika to z większej podaży lokali 

komunalnych, łatwiejszego dostępu do rynku pracy, większej anonimowości, dzięki czemu przybycie 

uprzywilejowanych imigrantów ze Wschodu nie budzi negatywnych emocji i jest akceptowalne 

społecznie57. Wiele polskich miast systematycznie przyjmuje repatriantów. Należą do nich: 

Warszawa, Katowice, Bytom, Będzin, Chorzów, Racibórz, Szczecin, Białogard, Borne Sulinowo, 

Kraków, Zduńska Wola, Lublin, Wrocław. 

Województwo 
Liczba repatriantów osiedlonych na terenie poszczególnych 

województw w okresie 2001 - 2015 

woj. mazowieckie 916 

woj. dolnośląskie 613 

woj. małopolskie 541 

woj. śląskie 475 

woj. opolskie 359 

woj. łódzkie 319 

woj. zachodniopomorskie 311 

woj. pomorskie 305 

woj. podlaskie 303 

woj. lubelskie 256 

woj. wielkopolskie 203 

woj. lubuskie 148 

woj. podkarpackie 144 

woj. kujawsko-pomorskie 134 

woj. świętokrzyskie 74 

woj. warmińsko-mazurskie 68 
Tabela nr 5 Własne opracowanie na podstawie: M. Sora: Repatriacja do Polski po 1990 r. – uwarunkowania prawne, 

skala przyjazdów, obszar osiedlenia. „Studia BAS” 2013, nr 2(34), s. 11. (okres 2001-2012) oraz Rocznik Demograficzny 

2016 (okres 2012 – 2015) 

Baza „RODAK” jako źródło informacji o skali i cechach repatriacji  

Źródłem informacji o repatriantach jest również baza „Rodak” utworzona na podstawie Ustawy o 

repatriacji z 2000 r. Baza jest systemem ewidencji, w którym rejestruje się:  

1. osoby oczekujące na repatriację, które otrzymały promesy wiz repatriacyjnych, 

2. lokale mieszkalne proponowane przez gminy, które wystawiły zaproszenia bez imiennego 

wskazania. 

Na podstawie bazy dokonywany jest przez urzędników MSWiA dobór odpowiedniej gminy – dobór 

uwzględnia z jednej strony wiedzę o sytuacji rodziny oczekującej na repatriację, a z drugiej – 

informacje otrzymane od gmin w ankiecie nt. istniejących w gminie możliwości (warunki lokalowe i 

zatrudnieniowe).  

                                                           
57

 M. Sora: Repatriacja do Polski po 1990 r. – uwarunkowania prawne, skala przyjazdów, obszar osiedlenia. „Studia BAS” 
2013, nr 2(34), s. 11.  
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W ramach realizowanych badań, zwrócono się do MSWiA o dane statystyczne dotyczące zarówno 

zarejestrowanych w bazie osób, jak i informacje o gminach, które zgłosiły chęć przyjęcia 

repatriantów. Otrzymano liczbę uchwał przekazanych przez gminy w latach 2001 – 2016. Wyniki tego 

zestawienia widoczne są w ostatniej kolumnie tabeli nr 6. Choć za wiarygodniejsze należy uznawać 

dane podawane przez M. Sorę i P.Huta, to porównanie danych z różnych lat pokazuje ich niespójność 

(a ich źródłem jest zawsze MSWiA). 

Statystyki przytoczone przez Pawła Huta58 w 2005 r. świadczą o tym, że gminy chętniej zapraszają 

repatriantów ze wskazaniem imiennym niż za pośrednictwem bazy „“RODAK””. Dodatkowa dotacja 

nie jest dla nich wystarczającą zachętą. Potwierdzają to dane z lat 2001-2012 zgromadzone przez 

Mateusza Sora. Jak widać w tabeli 6, jedynie w latach 2004, 2006, 2007 gminy chętniej decydowały 

się na zapraszanie niewskazanych imiennie repatriantów. 

Tabela nr 6  Zaproszenia dla repatriantów zgłoszone do bazy „RODAK” w latach 2001-2012 

 
 

Źródło: dane MSWiA/MSW; oprac. T. Janik. Za: M. Sora: Repatriacja do Polski po 1990 r. – 

uwarunkowania prawne, skala przyjazdów, obszar osiedlenia. „Studia BAS” 2013, nr 2(34), s. 15. 

Dostępne doniesienia liczbowe przytaczane w oparciu o bazę „“RODAK”” budzą spore wątpliwości – 

są niedokładne i niespójne, zarówno jeśli chodzi o liczbę gmin przyjmujących repatriantów, jak i 

liczbę osób znajdujących się w bazie.  

 

                                                           
58

 P. Hut: Struktura bazy danych „Rodak”. „Polityka Społeczna” nr 9, 2005, http://www.ipiss.com.pl/wp-
content/uploads/downloads/2012/10/ps_9_2005_p_hut.pdf (15.07.2016). 

 Dane za: Mateusz Sora  
„Repatriacja do Polski po 1990 r.” 

Dane z MSWiA 
otrzymane przez IWI 

ROK 
Liczba zaproszeń gmin 

dla niewskazanych 
imiennie repatriantów 

Liczba zaproszeń gmin dla 
wskazanych imiennie 

repatriantów 

Liczba uchwał o 
zaproszeniu, jakie 

wpłynęły do MSWiA 

2001 0 8 7 

2002 11 b.d. 10 

2003 25 b.d. 15 

2004 27 20 21 

2005 22 26 13 

2006 25 16 15 

2007 26 9 15 

2008 18 26 14 

2009 8 7 8 

2010 22 30 12 

2011 9 17 7 

2012 8 23 8 

2013   8 

2014   8 

2015   11 

2016   20 

RAZEM 192 182 201 (239) 
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Jeśli chodzi o liczbę gmin, to istniejące dane wskazują, że:  

● Od 2001 do 2012 r. w bazie było 201 ofert gmin oraz 2 oferty domów pomocy społecznej 

(DPS)59. Rozkład napływu ofert gmin w kolejnych latach prezentuje powyższa tabela.   

● W lipcu 2012 roku w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów: Polityka Migracyjna Polski – 

stan obecny i postulowane działania60 wskazywana jest liczba 199 ofert gmin i 40 ofertach 

domów pomocy społecznej, które napłynęły od czasów wejścia w życia uchwały 2000 r. 

● Dane zaś otrzymane w październiku 2016 roku z MSWiA– wskazują, że przez cały okres (od 

2001 r.) do bazy napłynęło 201 uchwał gmin (od 123 gmin), albo jeśli bazować na wyliczeniach 

M.Sory i dodać do nich okres 2013-2016 oznaczałoby to, że do bazy do 2016 roku napłynęło 239 

ofert z gmin. 

Podobnie niejasne i niespójne są dane, co do liczby osób zarejestrowanych w bazie „RODAK”: 

● dane z 4.12.2012 r. głoszą, że w bazie zarejestrowane były 2842 osoby – dane przytaczane przez 

E.Kość-Ryżko za pismem Sekretarza Stanu MSW61; 

● dane z końca lipca 2012 – zarejestrowanych 2800 osób - dokument uchwalony przez Radę 

Ministrów: Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania;   

● dane na dzień 21.11.2013 r. głoszą, że liczba ta wynosiła 2625 osób  – raport NIK62. 

Liczby osób zarejestrowanych i oczekujących na przyjęcie w bazie „RODAK” pojawiają się też w 

różnych wypowiedziach medialnych w dyskursie na temat zasadności usprawnienia systemu 

repatriacji. Wiarygodność tych danych jest jednak wątpliwa, bowiem nikt nie powołuje się na źródła 

swoich informacji – w zależności od źródła i wypowiadających się osób mowa jest o liczbie rzędu 

2500 – 3000 osób oczekujących w bazie „RODAK”. 

O niskiej efektywności systemu związanego z bazą „RODAK” świadczy zestawienie liczby osób 

przyjeżdżających do Polski z liczbą tych, którzy skorzystali z systemu63. Pokazuje ono, że w okresie 

2005 – 2008 odsetek osób, które przyjechały do Polski za pośrednictwem bazy „RODAK” stanowił  od 

23 do 35% wszystkich przyjeżdżających, a w 2009 roku spadł nawet do 13%.  

                                                           
59

 M. Sora: Repatriacja do Polski po 1990 r. – uwarunkowania prawne, skala przyjazdów, obszar osiedlenia. „Studia BAS” 
2013, nr 2(34), s.15. 
60

 MSW, Departament Polityki Migracyjnej, lipiec 2012, Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, 
https://bip.mswia.gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html,dostęp [12.09.2016] 
61

 Kość-Ryżko K.E.: Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu. Studium etno-
psychologiczne. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2014, s. 29. 
62

 Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie, NIK, Warszawa 
2014 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-repatriacji-i-osiedlaniu-sie-w-polsce-cudzoziemcow-polskiego-
pochodzenia.html [dostęp: 29.07.2016]. 
63

 Grzymała-Kazłowska A., Grzymała-Moszczyńska H. Repatrianci z Kazachstanu. Charakterystyka i główne problemy 
adaptacyjne, 2013 



Opracowanie własne, na podstawie źródeł MSWiA, opracowanych przez A. Brzozow
Grzymała-Moszczyńska H., Repatrianci z Kazachstan…

Jeśli chodzi o dane szczegółowe dotyczące osób zarejestrowanych w bazie RODAK, to w istniejących 

opracowaniach nie można znaleźć informacji dotyczących sytuacji obecn

oczekujących na przyjazd do Polski opisał w 2001 roku Paweł Hut i są to jedyne tak dogłębne analizy. 

Inne dane, to prezentowana przez K. Kość

Stachańczyka do Marszałek Sejmu RP

pochodzenia osób znajdujących się w bazie „RODAK” na dzień 4.12.2012 roku. 

Dane te, w zestawieniu z przywoływanymi liczbami wydanych wiz pokazują, że podobnie dominują 

osoby z Kazachstanu, natomiast proporcjo

z Uzbekistanu, a także pojawiają się osoby z innych krajów Azji Centralnej (Kirgistan, Turkmenistan, 

Tadżykistan), których nie ma w ogólnopolskich zestawieniach

jednoznaczne tezy z czego może to wynikać. Jest możliwe, że swoją rolę grają tu czynniki lokalne 

m.in. pogłębiający się kryzys w Tadżykistanie, w efekcie którego część osób stara się o status 

uchodźcy.  

                                                          
64

 http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/lpg_20121211_d5/$file/lpg_20121211_d5.pdf

77

95

98

63

27

17

23

16

8

4 183

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba repatriantów i członków ich rodzin przybyłych do Polski poprzez 

wobec ogólnej liczby przybyłych repatriantów w latach 2005

 

Opracowanie własne, na podstawie źródeł MSWiA, opracowanych przez A. Brzozowską, za: 
Repatrianci z Kazachstan…, s.39  

Jeśli chodzi o dane szczegółowe dotyczące osób zarejestrowanych w bazie RODAK, to w istniejących 

opracowaniach nie można znaleźć informacji dotyczących sytuacji obecn

oczekujących na przyjazd do Polski opisał w 2001 roku Paweł Hut i są to jedyne tak dogłębne analizy. 

to prezentowana przez K. Kość-Ryżko zestawienia na bazie listu ministra Piotra 

Stachańczyka do Marszałek Sejmu RP64, jednak dotyczą one tylko rozkładu wykształcenia i kraju 

pochodzenia osób znajdujących się w bazie „RODAK” na dzień 4.12.2012 roku.  

Dane te, w zestawieniu z przywoływanymi liczbami wydanych wiz pokazują, że podobnie dominują 

osoby z Kazachstanu, natomiast proporcjonalnie w bazie „RODAK” jest więcej osób zarejestrowanych 

z Uzbekistanu, a także pojawiają się osoby z innych krajów Azji Centralnej (Kirgistan, Turkmenistan, 

Tadżykistan), których nie ma w ogólnopolskich zestawieniach wydanych wiz.  Trudno jednak stawiać 

ednoznaczne tezy z czego może to wynikać. Jest możliwe, że swoją rolę grają tu czynniki lokalne 

m.in. pogłębiający się kryzys w Tadżykistanie, w efekcie którego część osób stara się o status 

                   
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/lpg_20121211_d5/$file/lpg_20121211_d5.pdf
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za: Grzymała-Kazłowska A., 

Jeśli chodzi o dane szczegółowe dotyczące osób zarejestrowanych w bazie RODAK, to w istniejących 

opracowaniach nie można znaleźć informacji dotyczących sytuacji obecnej. Strukturę osób 

oczekujących na przyjazd do Polski opisał w 2001 roku Paweł Hut i są to jedyne tak dogłębne analizy. 

Ryżko zestawienia na bazie listu ministra Piotra 

tyczą one tylko rozkładu wykształcenia i kraju 

Dane te, w zestawieniu z przywoływanymi liczbami wydanych wiz pokazują, że podobnie dominują 

nalnie w bazie „RODAK” jest więcej osób zarejestrowanych 

z Uzbekistanu, a także pojawiają się osoby z innych krajów Azji Centralnej (Kirgistan, Turkmenistan, 

Trudno jednak stawiać 

ednoznaczne tezy z czego może to wynikać. Jest możliwe, że swoją rolę grają tu czynniki lokalne 

m.in. pogłębiający się kryzys w Tadżykistanie, w efekcie którego część osób stara się o status 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/lpg_20121211_d5/$file/lpg_20121211_d5.pdf 

Liczba repatriantów i członków ich rodzin przybyłych do Polski poprzez 

wobec ogólnej liczby przybyłych repatriantów w latach 2005-2009

Liczba repatriantów 
przesiedlonych dzięki bazie 
RODAK

Liczba członków rodzin 
repatriantów przesiedlonych 
dzięki bazie "RODAK" 

Liczba przybyłych repatriantów 
bez pośrednictwa bazy RODAK



 
Jeśli chodzi o wykształcenie osób z bazy „RODAK”

oczekujących na przyjazd jest stosunkowo sporo osób o wykształceniu wyższym i średnim 

zawodowym, to trudno na ich podstawie rokować na ile osoby mają szansę w odnalezieniu się na 

polskim rynku pracy.  

Ostatnie dane, które warto przywołać to poziom środków publicznych przeznaczanych na ten cel. 

Środki z budżetu państwa przekazywane na „Pomoc dla repatriantów” nie są małe, lecz 

niewydolność systemu powoduje, że założone rezerwy nie są rok rocznie wykorzystywane. W 

dyskursie obecne są argumenty, że to wina gmin, które nie są chętne do przyjmowania repatriantów, 

zaś gminy wskazują, że wciąż zbyt dużo kosztów leży po ich stronie. Rozkład planowanych i 

wydawanych środków prezentuje poniższa tabela: 

Tabela nr 7 Planowane i

* Kwota 34 592 000 została zablokowana decyzją Rady Ministrów. 
Źródło: dane MSWiA/MSW; oprac. T. Janik. Za: M. Sora: 
1990 r. – uwarunkowania prawne, skala przyjazdów, obszar osi
BAS” 2013, nr 2(34), s. 16.

5%

6%

3%

2%

9%

niepełne podstawowe

niepełne średnie

niepełne wyższe

podstawowe

średnie ogólne 

średnie zawodowe

zawodowe

wyższe 

brak danych 

brak wykształcenia

Wykształcenie osób 
zarejestrowanych w bazie 

"RODAK" Stan na  4.12.2012 r.

 

 

Jeśli chodzi o wykształcenie osób z bazy „RODAK”, to choć dane te pokazują, że wśród osób 

oczekujących na przyjazd jest stosunkowo sporo osób o wykształceniu wyższym i średnim 

zawodowym, to trudno na ich podstawie rokować na ile osoby mają szansę w odnalezieniu się na 

, które warto przywołać to poziom środków publicznych przeznaczanych na ten cel. 

Środki z budżetu państwa przekazywane na „Pomoc dla repatriantów” nie są małe, lecz 

niewydolność systemu powoduje, że założone rezerwy nie są rok rocznie wykorzystywane. W 

kursie obecne są argumenty, że to wina gmin, które nie są chętne do przyjmowania repatriantów, 

zaś gminy wskazują, że wciąż zbyt dużo kosztów leży po ich stronie. Rozkład planowanych i 

wydawanych środków prezentuje poniższa tabela:  

Planowane i faktyczne wydatki na wsparcie repatriantów (w zł)

000 została zablokowana decyzją Rady Ministrów.  
Źródło: dane MSWiA/MSW; oprac. T. Janik. Za: M. Sora: Repatriacja do Polski po 

uwarunkowania prawne, skala przyjazdów, obszar osiedlenia. „Studia 
BAS” 2013, nr 2(34), s. 16. 

10%

10%

11%

21%

23%

9%

Wykształcenie osób 
zarejestrowanych w bazie 

Stan na  4.12.2012 r.

264
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205
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49
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9

9

9
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, to choć dane te pokazują, że wśród osób 

oczekujących na przyjazd jest stosunkowo sporo osób o wykształceniu wyższym i średnim 

zawodowym, to trudno na ich podstawie rokować na ile osoby mają szansę w odnalezieniu się na 

, które warto przywołać to poziom środków publicznych przeznaczanych na ten cel. 

Środki z budżetu państwa przekazywane na „Pomoc dla repatriantów” nie są małe, lecz 

niewydolność systemu powoduje, że założone rezerwy nie są rok rocznie wykorzystywane. W 

kursie obecne są argumenty, że to wina gmin, które nie są chętne do przyjmowania repatriantów, 

zaś gminy wskazują, że wciąż zbyt dużo kosztów leży po ich stronie. Rozkład planowanych i 

faktyczne wydatki na wsparcie repatriantów (w zł) 

 

Repatriacja do Polski po 
„Studia 

1946

Osoby zarejestrowane w bazie 
"RODAK "

według kraju pochodzenia 
Stan na  4.12.2012 



DANE UZYSKANE Z BADAŃ  

Jak widać z poprzedniego rozdziału 

problemów badaczom, głównie ze względu na brak danych lub ich niespójność. Warto przy tym 

zauważyć, że choć prezentowane badania 

są pierwszymi, które tak szeroko 

Wcześniej przeprowadzono tylko 2 badania gmin 

wysłana do wszystkich gmin, spośród których w badaniu wzięło udział 1645 gmin, ale spośród nich 

tylko 57, czyli 3.5% miało doświadczenia przyjmowania

badanie przeprowadziło MSWiA w 2012 roku, w województ

opolskim - ankietę przesłano do 503 gmin, z czego odpowiedzi udzieliło 295 samorządów (czyli 58,6%

gmin z tych regionów), ale spośród nich tylko 64 gminy miały doświadczenia przyjęcia repatriantów. 

W przeprowadzonym badaniu ilościowym spośród

repatriantów w latach 2000-2016

te obejmują znacznie większą grupę gmin niż 

odpowiedzi od 57, a MSW od 64 gmin przyjmujących repatriantów

W badanej grupie gmin, które przyjęły repatriantów istniała nadreprezentatywność gmin miejskich 

(trzykrotnie więcej niż w całej próbie badawczej) oraz znacznie mniejszy odsetek gmin wiejsk

62% w całej próbie do 25% wśród gmin przyjmujących. 

w latach 2000

Typ gmin przyjmujących repatriantów  N= 133

 

Jak widać z poprzedniego rozdziału – ujęcie zjawiska repatriacji w skali kraju przysparza wiele 

problemów badaczom, głównie ze względu na brak danych lub ich niespójność. Warto przy tym 

prezentowane badania nie mogą być uznane za reprezentatywne

tak szeroko ujmują zjawisko repatriacji przez pryzmat gmin. 

Wcześniej przeprowadzono tylko 2 badania gmin – jedno przez NIK w 2013 r. 

wysłana do wszystkich gmin, spośród których w badaniu wzięło udział 1645 gmin, ale spośród nich 

tylko 57, czyli 3.5% miało doświadczenia przyjmowania repatriantów w okresie 2009

badanie przeprowadziło MSWiA w 2012 roku, w województwach łódzkim, śląskim, świętokrzyskim, 

ankietę przesłano do 503 gmin, z czego odpowiedzi udzieliło 295 samorządów (czyli 58,6%

spośród nich tylko 64 gminy miały doświadczenia przyjęcia repatriantów. 

badaniu ilościowym spośród gmin, które wzięły udział w badaniu (N=1165) 

2016 przyjmowało 237 gmin (20%). Oznacza to, że swoją skalą badania 

te obejmują znacznie większą grupę gmin niż badania realizowane do tej pory (

odpowiedzi od 57, a MSW od 64 gmin przyjmujących repatriantów).  

 

W badanej grupie gmin, które przyjęły repatriantów istniała nadreprezentatywność gmin miejskich 

(trzykrotnie więcej niż w całej próbie badawczej) oraz znacznie mniejszy odsetek gmin wiejsk

62% w całej próbie do 25% wśród gmin przyjmujących.    

Tak
20%

Nie
80%

Czy Państwa gmina przyjęła 
w latach 2000-2016 repatriantów? 

(N= 1165)

wiejsk
25%

miejsko-
wiejska

38%

miejska
37%

Typ gmin przyjmujących repatriantów  N= 133

34 

jęcie zjawiska repatriacji w skali kraju przysparza wiele 

problemów badaczom, głównie ze względu na brak danych lub ich niespójność. Warto przy tym 

nie mogą być uznane za reprezentatywne w skali kraju, to 

zjawisko repatriacji przez pryzmat gmin.  

jedno przez NIK w 2013 r. – ankieta została 

wysłana do wszystkich gmin, spośród których w badaniu wzięło udział 1645 gmin, ale spośród nich 

repatriantów w okresie 2009-2013. Drugie 

wach łódzkim, śląskim, świętokrzyskim, 

ankietę przesłano do 503 gmin, z czego odpowiedzi udzieliło 295 samorządów (czyli 58,6% 

spośród nich tylko 64 gminy miały doświadczenia przyjęcia repatriantów.  

gmin, które wzięły udział w badaniu (N=1165) 

. Oznacza to, że swoją skalą badania 

badania realizowane do tej pory (NIK otrzymał 

 

W badanej grupie gmin, które przyjęły repatriantów istniała nadreprezentatywność gmin miejskich 

(trzykrotnie więcej niż w całej próbie badawczej) oraz znacznie mniejszy odsetek gmin wiejskich – z 
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Wśród gmin przyjmujących repatriantów większy niż w całej próbie jest odsetek gmin średniej 

wielkości – od 20 do 50 tys. mieszkańców (30% gmin przyjmujących) oraz istotnie mniejszy odsetek 

gmin małych do 20 tys. – 51% wobec 85% w całej próbie. Należy zauważyć, że wszystkie wielkie 

miasta z próby (5 miast powyżej 500 tys. mieszkańców) były gminami, które przyjmują repatriantów.  

Rozkład gmin przyjmujących repatriantów według województw prezentuje poniższa tabela. Należy 

pamiętać, że dane te opierają się na odpowiedzi tylko 56% gmin przyjmujących repatriantów (133 

spośród 237) – tyle bowiem gmin wypełniło pytanie metryczkowe. Rozkład odpowiedzi gmin 

przyjmujących jest częściowo zbieżny z danymi ogólnopolskimi zgromadzonymi przez Mateusza Sorę 

na podstawie danych z MSWiA, obejmującymi liczbę rodzin przyjętych przez gminy w okresie od 

2000 do 2012 r.65. W badanej próbie wśród gmin przyjmujących najwięcej odpowiedzi było z 

województwa małopolskiego, co może być podyktowane faktem, że siedziba organizatora badań – 

IWI mieści się w Krakowie. Województwo mazowieckie jest częściowo niedoreprezentowane – w 

skali kraju jest bowiem województwem, które przyjmuje najwięcej repatriantów, podczas gdy w 

badanej próbie jest czwartym z kolei. Z drugiej zaś strony wysoka jest reprezentacja województwa 

wielkopolskiego (w badanej próbie – drugie w kolejności wśród gmin przyjmujących, podczas gdy w 

danych ogólnokrajowych – pozycja jedenasta), jak również województwa lubelskiego, które w skali 

kraju jest czwarte co do liczby przyjmowanych rodzin repatrianckich, a w badanej próbie – plasuje się 

na ósmym miejscu. Zapewne rolę grały tu czynniki czysto losowe i subiektywne jak choćby chęć 

urzędników gmin do wypełnienia ankiety.  

Zakres badań nie pozwala jednak na snucie jednoznacznych wniosków, z czego taki rozkład wynika , 

ale jest duże prawdopodobieństwo że jest to wynik działania czynników losowych takich jak chęć do 

wypełnienia ankiety. 
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Tabela nr 8 Rozkład gmin przyjmujących repatriantów według województw w próbie badawczej (N=133) 

Województwo 
Rozkład gmin przyjmujących 

repatriantów w próbie 
N=133 

Województwa według 
liczby przyjętych rodzin 

repatriantów wg. 
M.Sora

66
 

woj. małopolskie 11% 
DRUGIE  

12% 

woj. wielkopolskie 11% JEDENASTE 

woj. dolnośląskie 10% 
TRZECIE 

12% 

woj. mazowieckie 10% 
PIERWSZE 

20% 

woj. śląskie 10% SZÓSTE 

woj. zachodniopomorskie 8% DZIEWIĄTE 

woj. kujawsko-pomorskie 7% DWUNASTE 

woj. lubelskie 6% 
CZWARTE 

7% 

woj. podkarpackie 6% CZTERNASTE 

woj. łódzkie 5% PIĄTE 

woj. opolskie 4%  

woj. podlaskie 4%  

woj. lubuskie 3%  

woj. pomorskie 3%  

woj. warmińsko-mazurskie 3%  

woj. świętokrzyskie 1%  

 

Przeprowadzone badanie wskazuje na tendencje, obserwowane we wcześniejszych analizach 

badaczy67, które wskazywały, że najwięcej repatriantów osiedliło się w województwach, gdzie 

znajdują się duże aglomeracje miejskie, tj. dolnośląskim, mazowieckim, małopolskim, śląskim, a 

najmniej w świętokrzyskim. Dotyczyło to czasu zarówno przed, jak i po uchwaleniu ustawy w 2000 r.. 

Według autora analiz – Mateusza Sory wynika to z wysokiej podaży lokali komunalnych, łatwiejszego 

dostępu do rynku pracy oraz większej anonimowości, dzięki czemu przybycie uprzywilejowanych 

imigrantów ze Wschodu nie budzi negatywnych emocji i jest akceptowalne społecznie.  

Powyższe dane pokazują, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż większe gminy, a szczególnie 

gminy miejskie mają więcej doświadczeń w przyjmowaniu repatriantów niż gminy wiejskie. Wydaje 

się, że trafne tutaj są wyjaśnienia M.Sory, który analizują rozkład liczby repatriantów w różnych 

województwach – I choć jest to zgodne z doniesieniami innych badań68, to jednak wniosków tych nie 

należy uogólniać na całą populację Polski.  

W przeprowadzonych badaniach ankietowych próbowano uchwycić skalę zjawiska repatriacji pod 

kątem liczby przyjmowanych repatriantów. Badania terenowe pokazały dużą niedbałość osób 
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wypełniających ankiety. Choć gminy jednoznacznie pytano o liczbę przyjmowanych repatriantów w 

podziale na kraje ich pochodzenia, jak i na

liczbę osób – liczbę rodzin69. W sytuacji, gdy było to jednoznaczne (tj. kiedy respondenci dopisywali 

słowo “rodzina”), podawana liczba

rodzina to 4 osoby. Dodatkowo, podawane dane 

dokumentami uchwał. W związku z powyższym 

traktować jako szacunkowe i podchodzić do nich z dużą dozą ostrożności. Ze zgro

wynika, że w okresie 2000-2016, 121 

Pomimo iż wyniki te są orientacyjne, wyraźnie widać tendencję opisywaną przez innych badaczy

wśród repatriantów dominują osoby z Kazachstanu, a następnie z

nie uwzględniono tych gmin, które zadeklarowały przyjęcie repatriantów z Armenii, Czech, Litwy, 

Łotwy, Mołdawii oraz Niemiec ze względu na brak korespondującej zadeklarowanej liczby przyjętych 

osób.  

W deklaracjach liczby repatriantów osiedlonych w gminie w poszczególnych latach zaobserwować 

można tendencję zmniejszającej się liczby przyjeżdżających repatriantów, z istotnym tąpnięciem w 

okresie 2011-201372. Natomiast w ostatnich latach 2014
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 Przyczynę należy widzieć głównie w niskiej uważności i niedbałości respondentów 
liczbie repatriantów, natomiast respondenci albo dopisywali słownie „rodzina” albo odpowiadali mając na myśli liczbę 
rodzin. O ile w pierwszym wypadku łatwo było
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 O wyraźnym spadku liczby przyjeżdżających repatriantów w okresie 2010 
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Turkmenistanu

Azerbejdżan

Białoruś

Tadżykistan

Kirgistan

Gruzja

Federacja Rosyjska

Uzbekistan

Ukraina

Kazachstan

Liczba przyjętych repatriantów wg. kraju zamieszkania 
oraz liczba gmin, która ich przyjęła (N=157)

 

hoć gminy jednoznacznie pytano o liczbę przyjmowanych repatriantów w 

podziale na kraje ich pochodzenia, jak i na określone lata, niektórzy respondenci deklarowali jako 

. W sytuacji, gdy było to jednoznaczne (tj. kiedy respondenci dopisywali 

liczba została przeliczona na liczbę osób – umownie przyjęto, że 1 

na to 4 osoby. Dodatkowo, podawane dane ilościowe nie zawsze korespondowały z istniejącymi 

dokumentami uchwał. W związku z powyższym dane liczbowe dotyczące repatriantów należy 

traktować jako szacunkowe i podchodzić do nich z dużą dozą ostrożności. Ze zgro

2016, 121 badanych gmin przyjęło 1158 repatriantów

Pomimo iż wyniki te są orientacyjne, wyraźnie widać tendencję opisywaną przez innych badaczy

wśród repatriantów dominują osoby z Kazachstanu, a następnie z Uzbekistanu i Ukrainy.

nie uwzględniono tych gmin, które zadeklarowały przyjęcie repatriantów z Armenii, Czech, Litwy, 

Łotwy, Mołdawii oraz Niemiec ze względu na brak korespondującej zadeklarowanej liczby przyjętych 

zby repatriantów osiedlonych w gminie w poszczególnych latach zaobserwować 

można tendencję zmniejszającej się liczby przyjeżdżających repatriantów, z istotnym tąpnięciem w 

Natomiast w ostatnich latach 2014-2016 widać tendencję wzrostową
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O wyraźnym spadku liczby przyjeżdżających repatriantów w okresie 2010 – 2012 wskazuje również M.Sora, za: M. Sora: 
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hoć gminy jednoznacznie pytano o liczbę przyjmowanych repatriantów w 

określone lata, niektórzy respondenci deklarowali jako 

. W sytuacji, gdy było to jednoznaczne (tj. kiedy respondenci dopisywali 

umownie przyjęto, że 1 

nie zawsze korespondowały z istniejącymi 

dotyczące repatriantów należy 

traktować jako szacunkowe i podchodzić do nich z dużą dozą ostrożności. Ze zgromadzonych danych 

gmin przyjęło 1158 repatriantów70. 

Pomimo iż wyniki te są orientacyjne, wyraźnie widać tendencję opisywaną przez innych badaczy71, że 

Uzbekistanu i Ukrainy. Na wykresie 

nie uwzględniono tych gmin, które zadeklarowały przyjęcie repatriantów z Armenii, Czech, Litwy, 

Łotwy, Mołdawii oraz Niemiec ze względu na brak korespondującej zadeklarowanej liczby przyjętych 

 

zby repatriantów osiedlonych w gminie w poszczególnych latach zaobserwować 

można tendencję zmniejszającej się liczby przyjeżdżających repatriantów, z istotnym tąpnięciem w 

2016 widać tendencję wzrostową.  

pytania jednoznacznie mówiły o 
liczbie repatriantów, natomiast respondenci albo dopisywali słownie „rodzina” albo odpowiadali mając na myśli liczbę 

uwzględnić i przeliczyć podawane liczby, o tyle drugi typ działań 
zaobserwowany podczas badań pokazuje, że dane liczbowe trzeba traktować bardzo orientacyjnie.  

je. 
Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z 

2012 wskazuje również M.Sora, za: M. Sora: 
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Liczba przyjętych repatriantów wg. kraju zamieszkania 

Liczba repatriantów

Liczba gmin



Z powyższego wykresu widać również, że osoby przyjeżdżające do Polski, to osoby głównie w wieku 

produkcyjnym, a na przestrzeni lat maleje liczba osób starszych wracających do Polski (w okresie 

2000-2005 emeryci i renciści stanowili 16% wszystkich przy

przyjeżdżających dzieci utrzymuje się na przestrzeni lat na poziomie 

ostatniego okresu, kiedy zmalał do 15%. 

Dla porównania rozkład liczby przyjętych osób w gminach ucz

prezentuje poniższa tabela. Warto zauważyć, że choć we wszystkich badanych gminach były 

przypadki zapraszania rodzin jeszcze w latach 90., to wszędzie dominującą grupą były osoby w wieku 

produkcyjnym, natomiast emeryci

Tabela nr 9 

• W przypadku gminy4 dane są szacunkowe, bowiem repatrianci napływali do miasta, niezależnie 

od urzędu gminy i nie ma dokładnych danych o ich liczbie oraz liczebności ich rodzin (osoby 

sprowadzone przez przedsiębiorców).

Taki przekrój demograficzny przyjmowanych

Polski to osoby potencjalnie mogące wesprzeć rynek pracy (ok. 66% wszystkich repatriantów w 

badanej próbie) oraz ich dzieci, które stanowią potencjalną grupę produkcyjną w przyszłości (kolejne 

288

90

54

2000-2005 2006

Ilu repatriantów zamieszkało w Państwa gminie w 

 
LICZBA RODZIN/OSÓB 

REPATRIANTÓW

GMINA5 13 rodzin / 40-44 osób

GMINIA1 6 rodzin + 2 osoby / 
27 osób 

GMINA3 3 rodziny / 13 osób 

GMINA4 5 rodzin + 4 osoby 
 

 

Z powyższego wykresu widać również, że osoby przyjeżdżające do Polski, to osoby głównie w wieku 

produkcyjnym, a na przestrzeni lat maleje liczba osób starszych wracających do Polski (w okresie 

2005 emeryci i renciści stanowili 16% wszystkich przyjeżdżających, obecnie 13%). Odsetek 

przyjeżdżających dzieci utrzymuje się na przestrzeni lat na poziomie 20-24% procent, z wyjątkiem 

ostatniego okresu, kiedy zmalał do 15%.  

Dla porównania rozkład liczby przyjętych osób w gminach uczestniczących w badaniach jakościowych 

prezentuje poniższa tabela. Warto zauważyć, że choć we wszystkich badanych gminach były 

przypadki zapraszania rodzin jeszcze w latach 90., to wszędzie dominującą grupą były osoby w wieku 

produkcyjnym, natomiast emeryci stanowią niewielką liczbę wśród wszystkich przyjmowanych.  

Tabela nr 9 Rozkład liczby i typu repatriantów w badanych gminach 

dane są szacunkowe, bowiem repatrianci napływali do miasta, niezależnie 

od urzędu gminy i nie ma dokładnych danych o ich liczbie oraz liczebności ich rodzin (osoby 

sprowadzone przez przedsiębiorców). 

przyjmowanych repatriantów pokazuje, że repatrianci przyjeżdżający do 

Polski to osoby potencjalnie mogące wesprzeć rynek pracy (ok. 66% wszystkich repatriantów w 

ci, które stanowią potencjalną grupę produkcyjną w przyszłości (kolejne 
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38

53

54
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28

2006-2010 2011-2013 2014-2016

Ilu repatriantów zamieszkało w Państwa gminie w 
poszczególnych latach? (N=107)

emerytów 

niepełnoletnich

osób w wieku 
produkcyjnym

LICZBA RODZIN/OSÓB 
REPATRIANTÓW 

LICZBA OSÓB W 
WIEKU 

PRODUKCYJNYM 
EMERYCI DZIECI

44 osób 20 osób 4 osoby 16-20 osób

6 rodzin + 2 osoby /   1 osoba  

3 rodziny / 13 osób  10 osób 1 osoba 2 osoby

min. 19 osób* 0 osób 5 osób

38 

 

Z powyższego wykresu widać również, że osoby przyjeżdżające do Polski, to osoby głównie w wieku 

produkcyjnym, a na przestrzeni lat maleje liczba osób starszych wracających do Polski (w okresie 

jeżdżających, obecnie 13%). Odsetek 

procent, z wyjątkiem 

estniczących w badaniach jakościowych 

prezentuje poniższa tabela. Warto zauważyć, że choć we wszystkich badanych gminach były 

przypadki zapraszania rodzin jeszcze w latach 90., to wszędzie dominującą grupą były osoby w wieku 

wśród wszystkich przyjmowanych.   

dane są szacunkowe, bowiem repatrianci napływali do miasta, niezależnie 

od urzędu gminy i nie ma dokładnych danych o ich liczbie oraz liczebności ich rodzin (osoby 

repatriantów pokazuje, że repatrianci przyjeżdżający do 

Polski to osoby potencjalnie mogące wesprzeć rynek pracy (ok. 66% wszystkich repatriantów w 

ci, które stanowią potencjalną grupę produkcyjną w przyszłości (kolejne 

emerytów 

niepełnoletnich

osób w wieku 
produkcyjnym

DZIECI KRAJ PRZYBYCIA 

20 osób KAZACHSTAN – 
11 rodzin 
UZBEKISTAN – 2 
rodziny  

KAZACHSTAN 

2 osoby KAZACHSTAN 

5 osób KAZACHSTAN 
UKRAINA 



39 

 

22%)73. Co więcej, większość przyjętych repatriantów osiedliła się na stałe w gminach, które ich 

zaprosiły, a jeśli zmieniły miejsce zamieszkania to głównie ze względu na małżeństwo. Wielu 

repatriantów z badanych gmin zakorzeniło się na stałe w polskiej rzeczywistości – dzieci chodzą do 

szkoły, dorośleją, zawierają małżeństwa i rodzi się nowe pokolenie.  
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Warszawa 2014, s. 202. 



V. DLACZEGO, czyli kilka słów o motywacji i obawach

PERSPEKTYWA GMIN  

„DLACZEGO PRZYJMUJEMY REPATRIANTÓW

Urzędnicy gmin zapytani o motywację do przyjęcia repatriantów, najczęściej wskazują na względy 

moralne – traktują zapraszanie repatriantów jako obowiązek moralny

najczęściej podają też dodatkowe przyczyny takie 

ustawy z 2000 r., przykład innych gmin oraz chęć dawania przykładu innym. 

respondentów wskazuje również na 

repatrianta (22 gminy) lub też, które dążyły do połączenia rodzin

bardzo niewiele gmin traktuje repatriację jako sposób na problemy demograficzne czy na sytuację 

na rynku pracy, co odbiega od argumentów podejmowanych w dyskursie publicznym oraz w 

wypowiedziach polityków74.  

                                                          
74 Reszka P.: Polacy kategorii 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/polacy
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Podobne tendencje obserwowane były podczas badań terenowych. Przedstawiciele gmin czy 

inicjatorzy zapraszania repatriantów wskazywali na kilka równoległych powodów podjęcia decyzji o 

przyjęciu repatrianta: 

1) obowiązek moralny / powinność państwa polskiego 

To powód podawany przez niemal wszystkich. Jest to zwykle podstawowy, a czasem jedyny i główny 

argument na rzecz repatriacji. W badanych gminach taki powód leżał przede wszystkim u podłoża 

repatriacji podejmowanych w latach 90. i do dzisiaj jest bardzo mocno obecny. Umożliwienie 

powrotu do ojczyzny Polakom, którzy żyją “tam” nie z własnej woli, uważane jest za obowiązek nie 

tylko przez włodarzy gmin, ale i urzędników, inicjatorów zapraszania repatriantów, lokalnych 

działaczy czy mieszkańców. Przedstawiciele gmin zwracają na to uwagę w mediach, a podobne 

argumenty pojawiają się w dokumentach i wystąpieniach inicjujących pracę nad uchwałami o 

repatriacji. Czasami pojawia się też argument „zadośćuczynienia”. 

No jakieś zadośćuczynienie za te krzywdy powinniśmy im nieść. [instytucja otoczenia, gmina5] 

Na sesji było wystąpienie takie ładne, patriotyczne radnego – mówił o tym, jaki tam los spotkał Polaków i 
teraz, że my mamy taki moralny obowiązek pomocy w zestawieniu jeszcze z tym, co zrobiło państwo 
niemieckie dla swoich rodaków. Że tutaj jesteśmy z tyłu i powiedzmy miasto mimo też jakiś swoich 
trudności powinno wziąć udział w takiej akcji. [urzędnik, gmina4] 

2) historia regionu / wspólnota dziejów przesiedleńców 

Na terenach, które zamieszkuje duża liczba rodzin osób przesiedlonych z Kresów Wschodnich do 

przyjęcia repatriantów skłania poczucie wspólnoty dziejów i zrozumienie dla trudnych losów 

rodzinnych. Lokalna historia oraz wschodnie korzenie mieszkańców i włodarzy miasta podawane są 

jako powód przyjaznego podejścia do repatriantów i podjęcia idei repatriacji.  

Rada Miejska podjęła to wyzwanie i polityka miasta szła w kierunku, że będziemy przyjmować w trybie 
ustawy o repatriacji te osoby niewskazane imiennie. [Między innymi dlatego, że…] Tutaj, na naszym terenie 
dość dużo osób z tamtych terenów jest osiedlonych

75
. Są też i rodziny i nawet i kwestia połączenia tych 

rodzin, ale jest ogólnie tutaj, w mieście taki dobry klimat dla repatriacji. Między innymi wynika to z tego, że 
tutaj sporo osób jest z terenów wschodnich osiedlonych. [urzędnik, gmina4] 

3) łączenie rodzin  

Idea łączenia rodzin leży również u podłoża wielu repatriacji. Jest to zarówno łączenie osób, które 

jakiś czas temu wróciły do Polski w ramach trzeciej fali repatriacji (tj. po 1992 r.) z tymi, które zostały 

na Wschodzie [gminy1,2,3], jak również łączenie osób, które po latach rozłąki znajdują swoich 

krewnych w Polsce [gmina3]. 

Umożliwienie łączenia rodzin jest traktowane jako niepodważalny argument moralny – silnie 

powiązany z obowiązkiem zadośćuczynienia krzywdom historii. Motywacja łączenia rodzin jest 

zwykle powodem stosowania procedury zapraszania imiennego i często jest efektem 

bezpośredniego kontaktu osoby lub rodziny zainteresowanej repatriacją z władzami gminy. 
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 Respondentka mówiąc „o tych terenach” ma na myśli tereny Kresów Wschodnich, z których sporo osób przesiedlonych 
zostało na ziemie zachodnie, a z drugiej strony duża część rodzin została deportowana w głąb Związku Radzieckiego i 
stanowi grupę dzisiejszych potencjalnych repatriantów. 
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Motywacja ta dominowała w repatriacji lat dziewięćdziesiątych oraz w pierwszych latach 

dwutysięcznych, choć i obecnie argument ten jest traktowany priorytetowo. Idea łączenia rodzin jest 

też często powodem osiedlenia się kolejnych rodzin w okolicznych gminach. Dla decydentów w 

gminie ważnym argumentem na rzecz przyjmowania kolejnych członków rodziny są dobre 

doświadczenia współpracy z repatriantami już sprowadzonymi do gminy – daje to pewien poziom 

gwarancji, że zapraszana rodzina też jest godna zaufania. 

Postanowiliśmy pomóc (...) żeby łączyć rodziny, bo też taki jest cel, robi się to ze względów różnych, [ale] 
byłoby to straszne, gdyby Ci co są tutaj, pokazują jak im się dobrze żyje, nie mogli nic zrobić dla tych, co 
zostali [w Kazachstanie]. [urzędnik, gmina1] 

4) odpowiedź na nastroje polityczne  

Wśród powodów podjęcia się repatriacji wskazywano również na istniejące nastroje polityczne – 

panujący w danym okresie klimat polityczno-społeczny bezpośrednio wpływał na podjęcie tematu 

repatriacji. Były to przede wszystkim dwa momenty:  

● repatriacje w latach 90. bywały bezpośrednią odpowiedzią na inicjatywę i działania Marszałka 

Andrzeja Stelmachowskiego oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które zachęcały do 

przyjmowania repatriantów. 

Z czego to się wzięło? No Marszałek Stelmachowski zaapelował do wszystkich rodzin w gminie, żeby wzięli 
przynajmniej jedną rodzinę. I tu się zaczęły te rozmowy. [urzędnik, gmina4] 

Odnośnie początków to mogę powiedzieć, że te nasze działania były jakby odpowiedzią na inicjatywę 
między innymi Stowarzyszenia Wspólnota Polska jeszcze wtedy żyjącego prof. Stelmachowskiego (...) była 
to taka postać, która rozpoczęła tę całą batalię o powrót, o zrobienie wszystkiego, co byłoby możliwe, aby 
nasi rodacy, których wysiedlono [wrócili] No i wtedy między innymi ówczesny prezydent i jego zastępca 
podjęli taką inicjatywę, aby miasto mogło się włączyć (...) – to było w 1994 roku.[urzędnik, gmina1] 

● koniec 2015 roku i rok 2016 naznaczone były oczekiwaniem na nową ustawę o repatriacji. 

Docierające do niektórych gmin informacje o wzmożonych pracach legislacyjnych, powodowały, 

że jedne gminy wstrzymywały uchwały o repatriacji, a inne wręcz przeciwnie – podejmowały 

uchwały, by być przygotowanym do przyjęcia repatriantów podług nowych zasad. Ze względu na 

przeciągające się prace legislacyjne, niektóre gminy realizowały podjęte uchwały przyjmując 

repatriantów [gmina4], inne zaś wstrzymały realizację uchwał do momentu wejścia w życie 

nowej ustawy [gmina5].  

Pomysł się wziął z tego, że jakoś tak i też i medialnie chyba było ostatnio głośniej o repatriacji. Może jest to 
kwestia i też trochę polityczna, bo tu jakby prezydentem jest osoba z PiS-u, tak? Rząd PiS-u, to też mogło 
mieć tam jakieś znaczenie, no i kwestia takiej, jakby też trochę odpowiedzialności. Że dawno nikogo, żeśmy 
nie brali i teraz można, by było wrócić. No, na tej fali wszystko, takie rozważania też miały miejsce, więc … 
[urzędnik, gmina4] 

Przygotowywaliśmy się – i to było związane ze zmianą ustawy o repatriacji ponieważ ma ona gwarantować 
finanse, więc prezydent na spotkaniu Rady Miasta rzucił: może tutaj się zajmiemy tymi repatriantami, bo 
mówią, że w sejmie klepną to, to może zrobimy. [radny, gmina4] 
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5) doświadczenia wcześniejszych repatriacji 

Ważną motywacją do przyjmowania kolejnych repatriantów są pozytywne doświadczenia 

wcześniejszych repatriacji. Choć niejednokrotnie proces przyjęcia pierwszych repatriantów jest 

bardzo trudny dla jego organizatorów, to udana repatriacja jest przetarciem szlaków i zachętą do 

kolejnych doświadczeń. 

Pierwsza i druga repatriacja pokazały, że warto i do tej pory każda kolejna repatriacja utwierdza w tym 
przekonaniu (...) warto inwestować w te osoby, są bardzo aktywne, szybko się adaptują, są wdzięczni. 
Pierwsza rodzina „była inspiracją dla dalszych repatriacji, bo trafiliśmy na naprawdę wyjątkowych ludzi – 
ta rodzina dała to co najcenniejsze – tą pewność, że warto, że to są ludzie, którym trzeba podać rękę, a oni 
resztę zrobią sami”. [urzędnik, gmina1]  

6) przykład innych gmin  

W podjęciu decyzji o przyjęciu repatrianta pomocne są przykłady innych gmin, które pokazują, że 

procedura nie niesie ze sobą wielkich trudności, a nowi mieszkańcy gminy nie są dla niej 

obciążeniem, lecz swoimi działaniami wzmacniają społeczność lokalną – gmina zyskuje aktywnych 

zawodowo mieszkańców i pracowników. Wzorowanie się na przykładzie innych idzie zwykle w parze 

z motywacją moralną i potrzebami rynku pracy. Bezpośredni przykład repatriacji przeprowadzonej 

przez inną gminę jest pomocny w rozwianiu wątpliwości, co do przebiegu całej procedury. 

7) potrzeby rynku pracy  

Motywacja w postaci pozyskania w repatriantach potencjalnych pracowników – osób aktywnych na 

rynku pracy, choć pojawiała się w trakcie badań, to miała marginalne znaczenie. Choć decydując się 

na przyjęcie repatrianta gminy deklarują w ankiecie najbardziej pożądane zawody i realnie dostępne 

stanowiska pracy, to jednak nie łudzą się, że repatrianci wpiszą się idealnie w potrzeby lokalnego 

rynku. W sytuacji zaproszeń imiennych, doświadczenie zawodowe repatrianta jest ważnym, lecz 

raczej dodatkowym argumentem w wyborze konkretnej osoby. W jednej z badanych gmin, decyzja o 

przyjęciu pierwszej rodziny zapadła częściowo przez wzgląd na zawód wykonywany przez repatrianta 

– fakt, że w rodzinie był doświadczony lekarz zachęcił dodatkowo gminę do wyboru tej, a nie innej 

rodziny:   

W tej rodzinie był lekarz, więc władze stwierdziły, że po pierwsze pomogą, po drugie będzie to wsparcie 
lokalnej służby zdrowia. [urzędnik UM, gmina1] 

8) dofinansowanie na lokale i ich adaptację 

Motywacją są też względy finansowe, a przede wszystkim dotacja na lokal otrzymywana z budżetu 
centralnego. Choć gminy nieco nieśmiało podają ten powód, to badania wskazują, że dla niektórych 
gmin jest to istotny element decyzji o przyjęciu repatrianta. Świadczy o tym również fakt, że wiele 
gmin wstrzymało swoje działania w obszarze repatriacji w 2016 r. oczekując na zapisy nowego prawa 
i idące za tym możliwości finansowe.  

Rada Miejska podjęła to wyzwanie i polityka miasta szła w kierunku, że będziemy przyjmować w trybie 
ustawy o repatriacji te osoby niewskazane imiennie, ze względu na to, że dawały możliwość pozyskania 
też, między innymi większej dotacji, prawda? Która nam pozwalała wyremontować na dobrym poziomie 
mieszkanie i zagospodarować.[urzędnik, gmina5] 
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Druga rzecz to, że mieliśmy wolne mieszkania. Zupełnie wolne mieszkania i ważne było to, że też pojawiła 
się możliwość dotacji z tytułu przekazania mieszkania, przydzielenia tego mieszkania dla repatriantów. To 
też było istotne przy tych rozważaniach. [urzędnik, gmina4] 

Reasumując, wśród pojawiających się motywacji niewątpliwie ważną rolę odgrywają kwestie 

moralne i poczucie więzi z osobami repatriowanymi (zarówno w ramach rodzin, jak i zrozumienia dla 

wspólnej historii przesiedleń). Nie ma jednak wątpliwości i gminy tego nie ukrywają, że względy 

finansowe i szansa na znalezienie pracy repatriantom są również bardzo ważnymi czynnikami. Z 

drugiej jednak strony warto zauważyć, że spośród pięciu badanych gmin, aż trzy decydowały się na 

strategię przyjmowania repatriantów imiennie, tym samym rezygnując z przywilejów wsparcia 

finansowego z budżetu centralnego. Gminy te wskazywały, że choć finansowy aspekt repatriacji jest 

istotny, to decyzja o przyjęciu repatrianta nie jest uzależniona od możliwości otrzymania dotacji76. 

DLACZEGO NIE PRZYJMUJEMY REPATRIANTÓW? 

Przedmiotem wielu dyskusji jest niskie zainteresowanie gmin kwestią repatriacji oraz stosunkowo 

niska absorpcja środków przeznaczonych na dotację dla gmin77. Dlatego też w badaniu ankietowym 

pytano gminy niemające doświadczeń z repatriacją o powody nieprzyjmowania repatriantów, 

istniejące obawy oraz o potencjalne możliwości i warunki adaptacyjne, jakie gmina posiada.  

Dla nieco ponad połowy gmin nieprzyjmujących repatriantów (854) temat repatriacji jest 

marginalny – 23% gmin nie jest w stanie podać powodu nieprzyjmowania, a 29% w ogóle nie 

rozważało tej kwestii. Z drugiej strony 46% gmin wskazało, że rozważało temat repatriacji, ale 

spośród nich tylko 4% (14 gmin) zdecydowało się przyjąć repatriantów (jest w trakcie realizacji 

procedury). Wśród powodów nieprzyjęcia repatriantów 37% gmin wskazuje, że nie miało takich 

możliwości, co może oznaczać, że gmina nie miała lokalu lub środków finansowych niezbędnych do 

zapewnienia repatriantowi warunków do osiedlenia się w gminie. Potwierdza to pojawiające się w 

dyskursie publicznym argumenty, że stosunkowo wysokie obciążenie gmin kosztami przyjęcia 

repatrianta jest powodem ich niskiego zaangażowania w proces repatriacji.  
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 Więcej o argumentach na rzecz zapraszania imiennego w podrozdziale Gminne strategie repatriacji – czyli jak gmina 
zarządza procedurą przyjęcia repatrianta 
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 Więcej o dotacji w podrozdziale Kwestie lokalowe 
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Lepsze informacje, jak można przyjąć repatriantów

Doniesienia medialne

Dostępność lokali mieszkalnych 

Co mogłoby Państwa zachęcić do przyjęcia repatriantów? 
(wielokrotny wybór, N=743)

 

gminy nie decydują się na przyjęcie repatriantów głównie ze 

jest rozkład odpowiedzi na pytanie: Co mogłoby zachęcić Państwa do 

? Dwie trzecie gmin nieprzyjmujących (495 z 743

wsparcie finansowe byłoby taką zachętą. Znaczące jest, że 

wskazywaną zachętą byłaby świadomość, że oczekują tego mieszkańcy (34% gmin) 

strony może oznaczać chęć do prowadzenia działań zgodnych z potrzebami lokalnej społeczności, z 

drugiej strony może to być przejawem obawy o niechęć społeczną wobec idei przyjmowania 

Dla jednej trzeciej gmin (245 gmin) zachętą stanowiłoby w

co może świadczyć o tym, że gminy nie są pewne, że samodzielnie uporają 

się ze wszystkimi formalnościami. Odpowiedzi gmin pokazują też potrzebę informacji i brak 

wskazują potrzebę dobrych praktyk innych miejscowości (141 wskazań)

wiedzy na temat potrzeb repatriantów (129 wskazań) oraz większej ilości informacji 

105 wskazań).  

194

33

27

16

14

2

Rozważaliśmy, ale nie mieliśmy takich możliwości

Nie rozważaliśmy tego w ogóle

Trudno powiedzieć

Rozważaliśmy i świadomie podjęliśmy decyzje 
negatywna

Rozważaliśmy, mieliśmy możliwości, ale zabrakło 
nam zasobów

Nie mieliśmy kompletu informacji, by podjąć 
decyzje

Jesteśmy w trakcie procedury repatriacyjnej

Rozważaliśmy, ale procedura była zbyt 
skomplikowana

Dlaczego nie przyjmowali Państwo repatriantów? (N=854)
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141

129

129

105

9

8

26

Większe środki z budżetu na przyjęcie repatrianta

Świadomość, ze nasi mieszkańcy tego oczekują

Wsparcie innych instytucji

Dobre praktyki innych gmin

Uproszczenie procedury repatriacyjnej

Wiedza na temat potrzeb repatriantów

Lepsze informacje, jak można przyjąć repatriantów

Doniesienia medialne

Dostępność lokali mieszkalnych 

Inne

Co mogłoby Państwa zachęcić do przyjęcia repatriantów? 
(wielokrotny wybór, N=743)

45 

 

głównie ze względu na brak 

mogłoby zachęcić Państwa do 

? Dwie trzecie gmin nieprzyjmujących (495 z 743 gmin) wskazuje 

Znaczące jest, że drugą najczęściej 

wskazywaną zachętą byłaby świadomość, że oczekują tego mieszkańcy (34% gmin) – co z jednej 

strony może oznaczać chęć do prowadzenia działań zgodnych z potrzebami lokalnej społeczności, z 

obec idei przyjmowania 

zachętą stanowiłoby wsparcie ze 

, że gminy nie są pewne, że samodzielnie uporają 

potrzebę informacji i brak 

zebę dobrych praktyk innych miejscowości (141 wskazań), 

większej ilości informacji na temat 

 

319

249

194

495



CZEGO SIĘ OBAWIAMY? 

Gminy pytane były również o obawy związane z 

mających doświadczenia z repatriacją, 

jest liczba gmin, którym trudno jest powiedzieć

Wśród gmin przyjmujących (188) zal

przyjęciem repatrianta. Wśród gmin nieprzyjmujących

obejmuje 140 gmin. Można zatem zakładać, że jest to grupa gmin, które potencjalnie można byłoby 

przekonać do przyjęcia repatrianta.

Jak pokazuje poniższy wykres, podczas gdy w gminach przyjmujących repatriantów najczęściej 

występującą obawą było to, że repatrianci wymagać 

które nie zdecydowały się na przyjęcie

gminy. Dodatkowe obawy w gminach przyjmujących dotyczą przede wszystkim 

repatriantów radzenia sobie w kontaktach z polskimi instytucjami i biurokracją

stopniu obawy dotyczą odmienności kulturowej repatriantów oraz problemów z zatrudnieniem. W 

przypadku gmin nieprzyjmujących, 

repatrianci będą potrzebowali długotrwałej pomocy (34% gmin), a 

brak akceptacji ze strony mieszkańców.

Czy jako gmina mieli Państwo jakieś obawy 
związane z przyjęciem repatriantów? (N=188)

 

były również o obawy związane z przyjęciem repatriantów. 

mających doświadczenia z repatriacją, twierdziła, że nie miała takich obaw (48% ze 188), ale niemała 

no jest powiedzieć, czy takie obawy występowały (30%

Wśród gmin przyjmujących (188) zaledwie 22% nie miało żadnych wątpliwości związan

śród gmin nieprzyjmujących odsetek ten jest podobny 

Można zatem zakładać, że jest to grupa gmin, które potencjalnie można byłoby 

przekonać do przyjęcia repatrianta. 

Jak pokazuje poniższy wykres, podczas gdy w gminach przyjmujących repatriantów najczęściej 

obawą było to, że repatrianci wymagać będą długotrwałej pomocy

na przyjęcie, obawy dotyczyły przede wszystkim możliwości finansowych 

Dodatkowe obawy w gminach przyjmujących dotyczą przede wszystkim 

w kontaktach z polskimi instytucjami i biurokracją

stopniu obawy dotyczą odmienności kulturowej repatriantów oraz problemów z zatrudnieniem. W 

przypadku gmin nieprzyjmujących, drugą najczęściej pojawiającą się obawą było zagrożenie, że 

repatrianci będą potrzebowali długotrwałej pomocy (34% gmin), a trzecią najczęstszą obawą był 

brak akceptacji ze strony mieszkańców.  

Tak
22%

Nie
48%

Trudno 
powiedzieć

30%

Czy jako gmina mieli Państwo jakieś obawy 
związane z przyjęciem repatriantów? (N=188)
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 Blisko połowa gmin 

(48% ze 188), ale niemała 

występowały (30%).  

 

wątpliwości związanych z 

jest podobny – 19%, przy czym 

Można zatem zakładać, że jest to grupa gmin, które potencjalnie można byłoby 

Jak pokazuje poniższy wykres, podczas gdy w gminach przyjmujących repatriantów najczęściej 

będą długotrwałej pomocy, to w gminach, 

możliwości finansowych 

Dodatkowe obawy w gminach przyjmujących dotyczą przede wszystkim niskich umiejętności 

w kontaktach z polskimi instytucjami i biurokracją. Nieco w mniejszym 

stopniu obawy dotyczą odmienności kulturowej repatriantów oraz problemów z zatrudnieniem. W 

drugą najczęściej pojawiającą się obawą było zagrożenie, że 

najczęstszą obawą był 



Dane te pokazują pewną różnicę w sposobie postrzegania 

przyjęciem repatrianta. O ile gminy, które zdecydowały się przyjąć repatrianta częściej obawiają się o 

jego przyszłość i adaptację, o tyle gminy, które nie zdecydowały się na jego przyjęcie 

głównie we własnych możliwościach finansowych oraz w nastrojach społecznych.

gminy te równocześnie wskazywały, że zachętą do przyjęcia repatriantów mogłaby być świadomość, 

że oczekują tego mieszkańcy gminy (34% gmin, wykres nr… ) 

blokadą przed przyjmowaniem repatriantów jest równie

nastrojów. Nie jest wykluczone, że obawy te podyktowane są wzrastającą niechęcią polskiego 

społeczeństwa do kwestii przyjmowania uchodźców czy imigrantów

że badania jakościowe pokazały, że r

pracowników urzędów administracji publicznej. Obawa przed nastrojami społecznymi może być 

również związana z kwestią udostępniania repatriantom lokalu, która budzi pewne społeczne 

niezadowolenie79.  

                                                          
78

 Badania CBOS, Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_012_16.PDF
79

 Wątek ten będzie poruszony w rozdziale 

Obawialiśmy się, ze repatrianci będą wymagać 
długotrwałej pomocy

Obawialiśmy się, ze gmina nie będzie miała 
wystarczających środków finansowych

Obawialiśmy się, ze repatrianci nie poradzą 
sobie w kontaktach z polskimi instytucjami

Obawialiśmy się problemów związanych z 
formalnościami i biurokracja

Obawialiśmy się odmienności kulturowej 
repatriantów 

Obawiamy się braku akceptacji ze strony 
mieszkańców

Nie widzimy potencjalnych problemów

Problemy z zatrudnieniem 

Jakie mieli Państwo obawy lub jakie widzieli Państwo 
potencjalne zagrożenia wynikające z przyjęcia repatriantów? 

Tak, przyjęliśmy (N=39)

 

Dane te pokazują pewną różnicę w sposobie postrzegania przez gminy problemów związanych z 

gminy, które zdecydowały się przyjąć repatrianta częściej obawiają się o 

jego przyszłość i adaptację, o tyle gminy, które nie zdecydowały się na jego przyjęcie 

głównie we własnych możliwościach finansowych oraz w nastrojach społecznych.

gminy te równocześnie wskazywały, że zachętą do przyjęcia repatriantów mogłaby być świadomość, 

mieszkańcy gminy (34% gmin, wykres nr… ) – można twierdzić, że 

blokadą przed przyjmowaniem repatriantów jest również kwestia społecznych oczekiwań i 

. Nie jest wykluczone, że obawy te podyktowane są wzrastającą niechęcią polskiego 

społeczeństwa do kwestii przyjmowania uchodźców czy imigrantów78. Jest to o tyle prawdopodobne, 

że badania jakościowe pokazały, że repatrianci nierzadko utożsamiani są z uchodźcami 

pracowników urzędów administracji publicznej. Obawa przed nastrojami społecznymi może być 

również związana z kwestią udostępniania repatriantom lokalu, która budzi pewne społeczne 

                   
Badania CBOS, Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców, Warszawa, Styczeń 2016,

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_012_16.PDF 
n będzie poruszony w rozdziale Relacje społeczne. 

41%

28%

26%

18%

13%

3%

34%

11%

9%

20%

23%

19%

1%

Obawialiśmy się, ze repatrianci będą wymagać 
długotrwałej pomocy

Obawialiśmy się, ze gmina nie będzie miała 
wystarczających środków finansowych

Obawialiśmy się, ze repatrianci nie poradzą 
sobie w kontaktach z polskimi instytucjami

Obawialiśmy się problemów związanych z 
formalnościami i biurokracja

Obawialiśmy się odmienności kulturowej 
repatriantów 

Obawiamy się braku akceptacji ze strony 
mieszkańców

Nie widzimy potencjalnych problemów

Problemy z zatrudnieniem 

Nie dotyczy

Jakie mieli Państwo obawy lub jakie widzieli Państwo 
potencjalne zagrożenia wynikające z przyjęcia repatriantów? 

Tak, przyjęliśmy (N=39) Nie, nie przyjęliśmy (N=746)
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problemów związanych z 

gminy, które zdecydowały się przyjąć repatrianta częściej obawiają się o 

jego przyszłość i adaptację, o tyle gminy, które nie zdecydowały się na jego przyjęcie trudności widzą 

głównie we własnych możliwościach finansowych oraz w nastrojach społecznych. Pamiętając, że 

gminy te równocześnie wskazywały, że zachętą do przyjęcia repatriantów mogłaby być świadomość, 

można twierdzić, że dla gmin istotną 

ż kwestia społecznych oczekiwań i 

. Nie jest wykluczone, że obawy te podyktowane są wzrastającą niechęcią polskiego 

. Jest to o tyle prawdopodobne, 

epatrianci nierzadko utożsamiani są z uchodźcami – nawet przez 

pracowników urzędów administracji publicznej. Obawa przed nastrojami społecznymi może być 

również związana z kwestią udostępniania repatriantom lokalu, która budzi pewne społeczne 

Warszawa, Styczeń 2016, 

67%

57%

Jakie mieli Państwo obawy lub jakie widzieli Państwo 
potencjalne zagrożenia wynikające z przyjęcia repatriantów? 
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DLACZEGO PRZYJMUJEMY? 

 

Z poczucia obowiązku moralnego  
(w tym z uwagi na pochodzenie kresowe) 

 

Z konieczności łączenia rodzin 

 

Z chęci otrzymania wsparcia finansowego  
na przystosowanie lokalów mieszkalnych 

 

Z uwagi na istniejące dobre praktyki 
- u nas lub u sąsiadów 

 

Z uwagi na sprzyjający klimat polityczny 
 

Z uwagi na inicjatywność naszych mieszkańców 

DLACZEGO NIE PRZYJMUJEMY? 

W ogóle tego nie rozważaliśmy  
Nie mamy zasobów i możliwości  

Nie mieliśmy wystarczających informacji  
Procedura była zbyt skomplikowana 

 

CZEGO SIĘ OBAWIAMY? 

 

Braku wystarczających środków i zasobów 
 

Braku umiejętności repatriantów w radzeniu sobie 
w kontaktach z polskimi instytucjami i biurokracją. 

(częściej gminy przyjmujące)  
 

Odmienności kulturowej   
- częściej gminy nieprzyjmujące 

 

 

CO NAS ZACHĘCI? 

Wsparcie finansowe  

Świadomość oczekiwań mieszkańców  

Lepsze informacje jak to robić i uproszczone procedury 

Dobre praktyki 
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PERSPEKTYWA REPATRIANTA  

„DLACZEGO WRACAMY?”  

Badani repatrianci mówili o różnych powodach, które skłoniły ich do podjęcia się starań o 

repatriację. Jedni wskazywali silniej na rolę czynników przyciągających do Polski, podczas gdy inni 

bardziej na czynniki wypychające ich z Kazachstanu80, niemniej zawsze była to indywidualna 

kompozycja różnych przyczyn. Poniżej scharakteryzowano te pojawiające się najczęściej.  

1) Poczucie przynależności do narodu polskiego 

Wielu z badanych repatriantów wskazuje, że to poczucie bycia Polakiem popchnęło ich do decyzji o 

repatriacji. Choć motyw ten pojawia się w wielu wypowiedziach, to zwykle związany jest z 

charakterem domu i rodziny, z jakiej repatriant pochodził (nie zawsze zaś bezpośrednio z charakteru 

miejscowości, w której mieszkał81). Poczucie przynależności do narodu polskiego jest najważniejsze 

dla osób pochodzących z domów, gdzie kultywowane były polskie tradycje oraz dla tych, którzy 

osobiście (lub których bliscy krewni) działali w organizacjach i zespołach polonijnych. Najsilniej jest 

to poczucie obecne wśród osób starszych i maleje wraz z kolejnymi pokoleniami, choć motywacja ta 

też jest obecna wśród osób trzeciego, a nawet czwartego pokolenia.  

U rodzin repatriantów jest chyba ta sama historia, że babcia i dziadkowie kiedyś zesłani i tradycje w tych 
rodzinach się zachowały, to było normalne – polski język, kościół. [repatriantka, lat 30, gmina1] 

W naszym domu były polskie tradycje, marzyłam o tym, żeby zamieszkać w Polsce.[repatriantka, lat 55, 
gmina1] 

No Polaki jesteśmy, dlatego żeśmy chcieli wrócić, no a jak? [repatriantka, lat ok. 30, gmina1] 

Często aktywność w środowisku polonijnym – zarówno osób dorosłych, jak i dzieci powodowała, że 

repatrianci jeździli do Polski na spotkania i występy (najbardziej słynny zespół folklorystyczny 

„Stepowe Kwiaty”), co wzmacniało poczucie przynależności do polskiego narodu, a niekiedy 

motywowało do podjęcia procedury repatriacyjnej.  

Jak przyjeżdżałam do Polski to się czułam jak u siebie i tak to we mnie tkwiło. Wiedziałam, że chciałabym tu 
kiedyś wrócić. To się gdzieś w sobie nosi, czuje. I teraz się tutaj czuję jak u siebie. [repatriantka, lat 35, 
gmina5] 

Inni repatrianci, choć wskazują na czynnik pochodzenia polskiego, to nie on jest decydującym. 

Repatrianci przyznają szczerze, że będąc kolejnym pokoleniem niewiele łączy ich z polskością i to nie 

więzy krwi motywowały ich do przyjazdu.  

 

 

 

                                                           
80

 Warto zwrócić uwagę, że repatriacja - podobnie jak inne migracje - jest warunkowana czynnikami wypychającymi z kraju 
pochodzenia oraz czynnikami przyciągającymi do Polski, tzw. push-pull factors. 
81

 Bywały bowiem sytuacje, że repatrianci choć pochodzili z miejscowości polskich lub polsko-niemieckich w Kazachstanie, 
to dzieje ich rodziny tak się potoczyły, że trzecie pokolenie nie czuło przywiązania do Polski. 
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2) Poczucie wyobcowania w Kazachstanie  

Poczucie wyobcowania grało rolę czynnika wypychającego z Kazachstanu. Szczególnie bliskie było 

ono tym repatriantom, którzy choć nie deklarowali tak jednoznacznie swojej tożsamości narodowej, 

to mieli poczucie bycia w Kazachstanie „nie na swoim miejscu”.  

Od dzieciństwa czułam się inna, wiedziałam, że jestem innej narodowości, w naszym domu były polskie 
tradycje, marzyłam o tym, żeby zamieszkać w Polsce. [repatriantka, lat 55, gmina1] 

W Kazachstanie niby nie czułam się źle, byliśmy u siebie, ale też trochę wśród tych naszych Polaków jest 
takie poczucie, że nie jesteśmy u siebie. [repatriantka, lat 35, gmina5] 

Wyobcowaniu nie musiało towarzyszyć poczucie bycia źle traktowanym w Kazachstanie – wręcz 

przeciwnie – respondenci wspominali, że niekiedy żyło im się dobrze, ale wrażenie wyobcowania i 

tak istniało:   

Ale nie możemy powiedzieć, że nam się jakoś tak strasznie trudno się żyło w Kazachstanie – nie, mieliśmy 
wielu przyjaciół Kazachów (obchodziliśmy razem święta, wzajemnie się zapraszaliśmy) – Kazachowie to 
naród gościnny i przyjazny. Ale było takie rozumienie....jak to wyjaśnić – do Kazachstanu przyjechaliśmy nie 
podług swej woli, naród kazachski nas przyjął, ale tak czy siak byliśmy ciągle „jak w gościach”, chociaż sami 
się tam urodziliśmy, rośliśmy już jako drugie pokolenie, ale jednak... [repatriant lat ok. 40, gmina5] 

3) Łączenie rodzin – krewni mieszkający w Polsce  

Motywacją, która szczególnie mocno angażowała do konkretnych działań repatriacyjnych była chęć 

połączenia rodziny – czasami poprzez krewnych, z którymi został odnowiony kontakt [gmina3], 

czasem przez sprowadzonych wcześniej repatriantów. Dość powszechnym działaniem w takich 

sytuacjach jest kontaktowanie się z gminą, w której mieszkają krewni lub z gminami w najbliższej 

okolicy [gminy: 1,2,5].  

4) Sprowadzenie rodziny przez przebywających w Polsce studentów 

Powtarzającym się mechanizmem są sytuacje, że młode osoby przyjechawszy do Polski na studia 

podejmują starania zmierzające do sprowadzenia do Polski rodziców i rodzeństwa. I często wysiłki te 

zakończone są sukcesem.  

5) Poszukiwanie lepszych warunków do życia   

Jest to motywacja najczęściej występująca wśród rodzin dwupokoleniowych – rodziców z dziećmi, 

którzy przyjeżdżają do Polski celem polepszenia warunków życia swojej rodziny, wprowadzenia 

zmiany, wykorzystując przy tym sprzyjające warunki repatriacji. Repatriacja jest dla nich okazją do 

awansu społecznego i zawodowego, a niekiedy też ekonomicznego. Przywiązanie do polskości gra tu 

nieco mniejszą rolę, choć też ma swoje znaczenie. 

Zaczęliśmy myśleć o wyjeździe jeszcze w 2001 roku, bo życie w Kazachstanie nie było lekkie, żyliśmy w 
małej miejscowości, gdzie były trudności z pracą i inne bytowe trudności. Chcieliśmy trochę zmienić życie, 
zobaczyć świat, dla dzieci jakąś przyszłość. Ale nie możemy powiedzieć, że nam się jakoś tak strasznie 
trudno się żyło w Kazachstanie – nie (..). Ale chcieliśmy pojechać, sami zmienić życie, zmienić życie dla 
dzieci – żeby zobaczyli świat, zobaczyli różne możliwości – i ten plan swój realizujemy. [repatrianci lat 
ok.40, gmina5] 
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Oddzielnym rodzajem motywacji polepszenia warunków życia była również nadzieja na lepsze 

wykształcenie i lepszą przyszłość zawodową – motywacja przyświecająca młodemu pokoleniu (lub 

jego rodzicom), które podejmuje szkołę lub studia w Polsce. Są to zwykle osoby, które przygotowują 

się do wyjazdu – uczestniczą w kursach języka polskiego, a dzięki polskim stypendiom przyjeżdżają 

Polski na studia (lub do szkoły). W decyzji o wyjeździe kierują się wyższym poziomem edukacji i 

możliwością uzyskania zawodu w Polsce, ale także traktują wyjazd jako sposób stworzenia warunków 

do późniejszej repatriacji – wykorzystują ten czas jako okazję do poznania kraju i odbudowania 

swoich korzeni, ale też do orientacji w polskiej rzeczywistości pomocnej w późniejszych staraniach o 

repatriację. Często ukończenie studiów w Polsce prowadzi bowiem do podjęcia konkretnych kroków 

w procedurze repatriacji z całą rodziną.  

6) Uwarunkowania gospodarczo-polityczne  

Niektórzy repatrianci wskazują również na motywację związaną z sytuacją polityczno-społeczną w 

kraju pochodzenia (głównie w Kazachstanie). Zwykle jest to okoliczność wiodąca do podjęcia 

pierwszych kroków proceduralnych, czyli ubiegania się o potwierdzenie polskiego pochodzenia oraz 

promesę wizy repatriacyjnej. Rozpad Związku Radzieckiego, upadek wielu przedsiębiorstw, ciężka 

sytuacja gospodarcza lat 90., ale też otwarcie granic – wszystko to budziło pytania o narodowość i 

tworzenie dogodnych warunków do życia. Okolicznością, która motywowała niektórych Polaków do 

podjęcia repatriacji był też duży odpływ ludności do swoich ojczyzn:  

Wtedy rozwalił się Związek i patrzysz na inne narodowości – u nas ich było 150 różnych narodowości – i 
wtedy patrzysz, a oni zaczynają wracać jakby do domu. Wyjechali prawie od razu ludzie z Kaukazu, potem 
Niemcy powoli, a Polacy wydaje mi się, że w ostatnim momencie, jako ostatni jechali. No i my tak 
patrzyliśmy i zaczęliśmy myśleć – a dawaj, spróbujemy, kto wie... Żona mówiła: No zobacz, ludzie zaczynają 
jechać. Ty Polak czy nie Polak? Może spróbujemy, może się uda – życie jakoś zmienimy, do domu 
przyjedziesz. [repatriant, lat ok. 40 gmina5] 

Niektórzy respondenci wspominali, że myślenie o repatriacji wynikało również ze zmieniającej się 

sytuacji narodowościowej – uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie zaczęli przyjmować etniczni 

autochtoni, wypierając inne narodowości, a w szkołach wprowadzano języki narodowe82.  

Bo to już się zaczęło. Niemcy zaczęli wyjeżdżać, pracy już prawie nie było i zaczęli trochę Kazachy rządzić. 
[repatriantka, gmina3] 

 

 

 

                                                           
82 Jest to tzw. zjawisko kazachizacji, o której pisała H. Grzymała-Moszczyńska: Z Polski na Zachód i ze Wschodu do Polski. 
[w:] G. Babiński (red.): Zrozumieć współczesność, Kraków 2009, s. 178. 
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VI. JAK TO SIĘ DZIEJE, czyli procedura repatriacji w rzeczywistości 

PERSPEKTYWA GMINY   

W niniejszym rozdziale opisane zostaną niuansy procedury repatriacyjnej realizowanej przez gminę, 

czyli ciąg działań, jakie podejmuje gmina a jakie poprzedzają przyjazd repatrianta do gminy. Najpierw 

opisana zostanie sama procedura, a następnie przedstawione realia jej funkcjonowania. 

SCHEMAT PROCEDURY REPATRIACYJNEJ Z PERSPEKTYWY GMINY 

Krok 1 – podjęcie decyzji 

Gmina, która chce przyjąć repatrianta musi najpierw podjąć decyzje o sposobie zaproszenia 

repatrianta: 

• zaproszenia imiennego – ze wskazaniem konkretnej osoby lub rodziny – uniemożliwia ono 
otrzymanie przez gminę dotacji celowej z budżetu państwa, ale daje możliwość wyboru 
konkretnej rodziny czy osoby (wyboru dokonuje gmina). 

• zaproszenia bez wskazania imiennego – wiąże się z ryzykiem przyjazdu osób, dla których 
trudno będzie stworzyć odpowiednia warunki (bo wybór rodziny nie jest dokonywany przez 
gminę), ale równocześnie daje możliwość większej pomocy finansowej od państwa. 

Następnie gmina podejmuje uchwałę, w której zobowiąże się do zapewnienia repatriantowi 

warunków życia przez 12 miesięcy od chwili przyjazdu. Uchwała może być poddana konsultacjom 

społecznym.  

Krok 2 – zaproszenie imienne 

Zaproszenie imienne wraz z kopią uchwały gmina wysyła do wojewody, a ten do MSWiA, skąd 

przesyłane jest do właściwego konsulatu RP i na tym kończy się procedura zaproszenia repatrianta.  

Krok 3 zapraszania bez wskazania imiennego – rejestracja w bazie “RODAK” 

Po przyjęciu uchwały gmina wypełnia ankietę83, gdzie określa, jakie stworzy warunki do życia i czego 

oczekuje od osób przyjmowanych (np. jakich kwalifikacji zawodowych). Ankieta wraz z kopią uchwały 

i zaproszeniem trafia do wojewody, a ten przekazuje je do MSWiA, gdzie gmina rejestrowana jest w 

bazie „“RODAK””. Na podstawie bazy, w której rejestrowani są też chętni do przyjazdu repatrianci, 

urzędnicy Departamentu Repatriacji MSWiA dokonują wyboru odpowiednich rodzin/osób do 

konkretnych gmin. Tutaj następuje czas negocjacji między MSWiA, potencjalnym repatriantem oraz 

potencjalną gminą. 

Krok 4 zapraszania bez wskazania imiennego – porozumienie z wojewodą na dotację za lokal 

Gdy rodzina zgodzi się na warunki oferowane przez gminę, wysyłane jest zaproszenie, a gmina 

podpisuje porozumienie z wojewodą, które umożliwia otrzymanie przez gminę dotacji. Warunkiem 

jest zobowiązanie się gminy do zawarcia z repatriantem umowy najmu wskazanego mieszkania na 

czas nieokreślony. Wysokość dotacji zależy od liczby przyjmowanych osób, wielkości mieszkania, jego 

wyposażenia i stanu technicznego oraz lokalizacji (cen nieruchomości w danym powiecie). 

 

                                                           
83

 Ankieta dla gminy, deklarującej wolę przyjęcia repatriantów: https://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=11268 
(29.07.2016). 
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GMINNE STRATEGIE REPATRIACJI – CZYLI JAK GMINA ZARZ

Kto w urzędach zajmuje się sprawami repatriacji?

Płynność realizacji procedury repatriacyjnej zależy od 

a ten jest też pewnym wskaźnikiem, na ile dla gmin temat repatriacji jest istotny

gminach przyjmujących, jak i nieprzyjmujących repatriantów, 

pracownika jest dosyć wysoki – 

w przypadku gmin przyjmujących repatri

gmin przyjmujących posiada wyznaczoną

osoby te łączą zadania związane z repatriacją z 

Na prośbę o uszczegółowienie nazw stanowisk lub wydziałów

wskazywano najczęściej zespół spraw s

gminy lub wydział organizacyjny. Gminy nie

oraz wydział ewidencji ludności

pokazują niskie wyobrażenie, jak wiele spraw łąc

tylko załatwienia formalności –

polityki społecznej.  

Wśród gmin biorących udział w badaniu jakościowym, cztery 

repatriacją, która od wielu lat zajmuje się tą tematyką. 
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CZYLI JAK GMINA ZARZĄDZA PROCEDURĄ PRZYJĘCIA REPATRIANT

Kto w urzędach zajmuje się sprawami repatriacji?  

Płynność realizacji procedury repatriacyjnej zależy od sposobu rozdzielenia zadań wewnątrz urzędu

ewnym wskaźnikiem, na ile dla gmin temat repatriacji jest istotny

gminach przyjmujących, jak i nieprzyjmujących repatriantów, odsetek urzędów 

 w przypadku gmin nieprzyjmujących (667) osiąga 

w przypadku gmin przyjmujących repatriantów (122) stanowi on ok. 40%. Co ważne, jedna trzecia 

wyznaczoną komórkę lub zespół osób, przy czym należy pamiętać, że 

osoby te łączą zadania związane z repatriacją z innymi obowiązkami.  

a prośbę o uszczegółowienie nazw stanowisk lub wydziałów, które zajmują się sprawami repa

wskazywano najczęściej zespół spraw społecznych i obywatelskich oraz równie często sekretarza 

rganizacyjny. Gminy nieprzyjmujące wskazywały również urząd stanu cywilnego 

ności jako komórki zajmujące się sprawami repatriacji. Odpowiedzi te 

, jak wiele spraw łączy się z przyjęciem repatrianta: że nie jest to kwestia 

– dokumentów, wpisów do rejestru itd., a szereg dział

Wśród gmin biorących udział w badaniu jakościowym, cztery miały wyznaczoną osobę zajmującą się 

, która od wielu lat zajmuje się tą tematyką. Są to osoby zarówno na stanowiskach 

kierowniczych, jak i inspektorzy:  
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17%

39%

78%

Kto w Państwa gminie zajmuje się 
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zadań wewnątrz urzędu, 

ewnym wskaźnikiem, na ile dla gmin temat repatriacji jest istotny. Zarówno w 

odsetek urzędów bez wskazanego 

osiąga 78%, podczas gdy 

Co ważne, jedna trzecia 

komórkę lub zespół osób, przy czym należy pamiętać, że 

, które zajmują się sprawami repatriacji 

bywatelskich oraz równie często sekretarza 

przyjmujące wskazywały również urząd stanu cywilnego 

jako komórki zajmujące się sprawami repatriacji. Odpowiedzi te 

że nie jest to kwestia 

dokumentów, wpisów do rejestru itd., a szereg działań z zakresu 

miały wyznaczoną osobę zajmującą się 

Są to osoby zarówno na stanowiskach 
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● dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta; 

● inspektor w Referacie do Spraw Społecznych, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 

oddzielne stanowisko ds. repatriacji; 

● pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych; 

● naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. 

 

Osoby te są zwykle bardzo zaangażowane w realizację zadań związanych z repatriacją. Fakt, iż 

zajmują się tym tematem od wielu lat powoduje, że dobrze lub bardzo dobrze znają jego specyfikę – 

są specjalistami w tej dziedzinie. Urzędnicy Ci dobrze orientują się też w sprawach repatriantów, 

często służą im bezpośrednią pomocą i wsparciem. Zwykle jest to efekt osobistego zaangażowania i 

postawy urzędnika zajmującego się repatriacją. Praca takiej osoby bardzo usprawnia cały proces – 

zarówno na etapie przygotowywania uchwał, jak i wyboru rodzin, czy też organizacji całej pomocy 

repatriantowi. W przypadku, gdy osoba ta nie jest zaangażowana osobiście kwestia repatriacji gubi 

się między innymi sprawami codziennymi wydziału, a repatrianci nie są objęci indywidualną opieką.  

Choć w omawianych urzędach sprawy repatriacji są zarządzane sprawnie, to we wszystkich 

przypadkach na stronach internetowych urzędów brakuje czytelnej łatwo dostępnej informacji, kto 

i w jakim zakresie zajmuje się repatriacją. Dobrą praktyką, choć rzadko stosowaną, jest tworzenie 

podstron stricte poświęconych repatriacji [gmina2], jednak dotarcie do nich (np. do 5 czy 6 

podstrony) jest kłopotliwe. Jest to dużym utrudnieniem dla repatriantów, którzy wskazują, że często 

ciężko im znaleźć informacje, kto w danej gminie zajmuje się sprawami repatriacji – a tym samym, do 

kogo pisać listy z prośbą o przyjęcie czy wyjaśniać inne kwestie, już po przyjeździe do kraju.     

W badanych gminach miejskich, sposób zarządzania tematem repatriacji nie zależał od wielkości 

miejscowości, lecz wynikał z wagi, jaką przykładano do kwestii repatriacji oraz liczbą 

przyjmowanych repatriantów. W najmniejszej z badanych gmin, mającej także najmniejsze 

doświadczenie w przyjmowaniu repatriantów, urząd gminy miejsko-wiejskiej nie ma pracownika, 

który zajmowałby się sprawami repatriacji. Takich pracowników wyznacza się doraźnie i jest to albo 

kierownik urzędu stanu cywilnego albo inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych lub 

podinspektor ds. organizacyjnych prowadząca sekretariat urzędu. Osobą zaś, która realnie ma 

kontakt z repatriantami, pomaga im bezpośrednio (w sprawach formalnych, ale i w sprawach 

zatrudnienia) jest burmistrz.  

Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że wyznaczenie w urzędzie osoby zajmującej się 

sprawami repatriacji istotnie wpływa na efektywność całego procesu, a dodatkowo motywuje 

pracownika do usprawniania systemu zarządzania repatriacją (bo zwykle jest jedyną osobą, która tak 

dobrze zna tematykę). Idealną sytuacją jest istnienie oddzielnego stanowiska ds. repatriacji, choć 

zrozumiałe jest, że mogą sobie na to pozwolić jedynie duże jednostki, gdzie przyjmowanych jest 

wielu repatriantów. W obliczu zawiłości przepisów dotyczących repatriacji bardzo ważne jest, by w 

urzędzie była osoba, która się dobrze orientuje w sprawach repatriacji – działa to na korzyść zarówno 

repatrianta, jak i samego urzędu.  

Kto jest inicjatorem?  

Urzędnicy gmin pytani o to, kto był inicjatorem przyjęcia repatrianta wskazują, że albo to gmina 

chciała zaprosić repatrianta bez wskazania imiennego (39% - 75 gmin przyjmujących) albo, że do 



gminy zgłosiła się zainteresowana osoba (37% 

okolicznością jest sytuacja imiennego zaproszenia przez gminę konkretnej osoby 

W badanej grupie było 8 gmin, które wykorzystały ścieżkę zarówno imienną, jak i bezimienną.

Ciekawym wydaje się być fakt, że tylko w trzech przypadkach mieszkający w Polsce krewn

inicjatorami zapraszania, a znikomą rolę grają też organizacje spo

W badanych gminach nie ma wielu przypadków przyjazdu repatr

dominującą metodą zapraszania jest zapraszanie imienne. 

analiza danych zastanych, inicjatorem przyjęcia r

● włodarze gminy – często to burmistrz

zarówno w przypadku zaproszeń imiennych, jak i bezimiennych

gotowość do tworzenia w gminie 

pracowników i jest motywacją do sprawnego budowania systemu wsparcia; 

● studenci uczący się w Polsce

● bezpośrednio osoby zainteresowane repatriacją

z prośbą o zaproszenie w ramach repatriacji. 

zwykle sytuacje łączenia rodzin, 

uciekająca przed prześladowa

Kazachstanie.  

● rodzina, która wcześniej przyjechała do Polski 

bywają często członkowie rodzin, któr

gminy w Polsce; 

● radni – bywa, że to radni podejmują temat przyjęcia pierwszych lub kolejny

● osoby prywatne np. fundatorzy, przedsiębiorcy

zwykle szeroko omawiane w mediach lokalnych i na portala

My jako urząd gminy zgłosiliśmy swoja chęć przyjęcia 
repatriantów bez wskazania konkretnych osób

Zgłosiły się do nas osoby z zagranicy z prośbą o 
przyjęcie

My jako urząd gminy zgłosiliśmy chęć przyjęcia 
konkretnych osób

Mieszkańcy naszej gminy

Lokalna fundacja lub stowarzyszenie

Rodzina repatrianta przebywająca w Polsce

Lokalna parafia lub organizacja kościelna

Inna instytucja lub osoba

Kto w Państwa gminie zainicjował proces przyjęcia repatriantów? 

 

gminy zgłosiła się zainteresowana osoba (37% - 72 gminy). Trzecią najczęściej występującą 

sytuacja imiennego zaproszenia przez gminę konkretnej osoby 

8 gmin, które wykorzystały ścieżkę zarówno imienną, jak i bezimienną.

Ciekawym wydaje się być fakt, że tylko w trzech przypadkach mieszkający w Polsce krewn

znikomą rolę grają też organizacje społeczne czy Kościół. 

W badanych gminach nie ma wielu przypadków przyjazdu repatriantów bez udziału władz gminy, a 

dominującą metodą zapraszania jest zapraszanie imienne. Jak pokazują badania terenowe

inicjatorem przyjęcia repatrianta są bardzo różne osoby:

to burmistrz czy prezydent inicjują proces repatriacji w gminie

zarówno w przypadku zaproszeń imiennych, jak i bezimiennych. Ich zaangażowana postawa

w gminie warunków życia dla repatriantów, rzutuje na innych 

pracowników i jest motywacją do sprawnego budowania systemu wsparcia; 

studenci uczący się w Polsce, którzy starają się sprowadzić swoich rodziców lub członków rodzin;

bezpośrednio osoby zainteresowane repatriacją (osoby z zagranicy), które zwr

z prośbą o zaproszenie w ramach repatriacji. Udział osób z zagranicy w inicjowaniu repatriacji to 

ączenia rodzin, pojedyncze wyjątkowe sytuacje indywidualne (np. osoba 

ająca przed prześladowaniami) czy bezpośrednie aplikowanie osoby przebywającej w 

rodzina, która wcześniej przyjechała do Polski – inicjatorem rozpoczęcia kolejnej repatriacji 

bywają często członkowie rodzin, którzy zostali wcześniej przyjęci do danej gminy lub do 

bywa, że to radni podejmują temat przyjęcia pierwszych lub kolejnych repatriantów;

soby prywatne np. fundatorzy, przedsiębiorcy – są to przypadki dość odosobnione, choć 

zwykle szeroko omawiane w mediach lokalnych i na portalach informacyjnych. W badanych 
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gminach byli to zwykle przedsiębiorcy, którzy z własnej inicjatywy zapraszali repatriantów, przy 

czym rzadko kiedy korzystali z pomocy gminy – ani w organizacji przyjazdu repatriantów, ani 

potem w ich adaptacji. Ich kontakty z gminą ograniczały się do wyjaśniania kwestii formalnych, a 

w niektórych przypadkach do uzyskiwania środków na zagwarantowane repatriantowi 

stanowisko pracy. Zdarzają się też przypadki lokalnych liderów, którzy mając finansowe 

możliwości sprowadzania repatriantów, organizują im warunki osiedlenia się. Wtedy zwykle 

gmina nie jest do niczego potrzebna. Zapewne z tych też powodów w badaniu ankietowym 

zupełnie się nie pojawiała się ta kategoria. 

Badania terenowe potwierdziły wyniki badań ilościowych, że w procesie przyjmowania repatriantów 

znikomą rolę odgrywają organizacje pozarządowe. Pośród badanych repatriantów – osób 

przyjeżdżających współcześnie, jedynie jeden przypadek repatriacji odbył się dzięki zaangażowaniu 

lokalnej fundacji, będącej równocześnie pracodawcą dla repatrianta. Organizacje często nie mają 

pojęcia o tym, że repatrianci mieszkają w ich gminie, a respondenci oprócz wspomnień z lat. 90 

dotyczących działań Stowarzyszenia Wspólnota Polska nie podają żadnych innych społecznych 

podmiotów, które inicjowałyby proces przyjęcia repatriantów. Podobnie parafie – w żadnej z 

badanych gmin nie stanowiły one istotnej roli zarówno dla gminnych instytucji, jak i dla samych 

repatriantów. Jest to o tyle zaskakujące, że w pierwszych repatriacjach w latach 90. parafie 

intensywnie angażowały się w taką działalność – ludzie przyjeżdżali do Polski właśnie dzięki 

przychylności i pomocy parafii. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie inicjatorów i sposobów zapraszania repatriantów w 

gminach badanych w ramach studiów przypadku84.  

Tabela nr 10 Sposób zaproszenia repatriantów w 4 badanych gminach. 

 Zaproszenie gmin  
RAZEM 
LICZBA 

PRZYJĘĆ  
Bez 

wskaza
nia 

Imien
ne 

Inicjatorzy inni niż gmina 

GMINA 
1 

 8 

• osoby z zagranicy – członkowie rodzin zamieszkałych w 
gminie (8) 

• lokalna organizacja (1) 

• członkowie sprowadzonych wcześniej rodzin (6)  

• inna osoba (1) 

8 

GMINA 
3 

 3 
• osoby z zagranicy (1) 

• członkowie sprowadzonych wcześniej rodzin (2) 
3 

GMINA 
4  

1 3 
• osoby z zagranicy (1) 

• lokalna organizacja (2) 

• przedsiębiorcy (4) 

  9* 

GMINA 
5 

10  3 • osoba z zagranicy (1) 13 

* przy czym, tylko 4 przyjęcia były organizowane przez gminę 

                                                           
84

 W tabeli nie uwzględniono gminy 2, bowiem ze względu na jej wielkość i bardzo dużą liczbę przyjmowanych repatriantów 
nie sposób wygenerować takiego zestawienia. Tabela uwzględnia szacunkowe dane uzyskane na podstawie badań – są 
orientacyjne, ponieważ respondenci nie zawsze byli w stanie określić, kto i w jakich okolicznościach zapraszał daną osobę. 
Uwzględniono przypadki repatriantów nie tylko zaproszonych oficjalnie przez urząd gminy, ale i osoby, które przybyły 
innymi w inny sposób. 
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Zapraszanie imiennie czy bezimiennie? 

Decyzja o sposobie zapraszania repatrianta zależy od wielu czynników, w tym między innym od tego, 

kto jest inicjatorem rozpoczęcia procedury, jakie panują warunki w określonej gminie oraz od 

indywidualnej sytuacji danej rodziny. 

Jak pokazuje powyższa tabela wśród badanych gmin jedne stosowały taktykę tylko zaproszeń 

imiennych – co wynikało albo z chęci łączenia rodzin (wtedy zwykle inicjatorem był również 

mieszkaniec gminy – wcześniejszy repatriant) [gminy:1,3], albo z podejścia władz i urzędników 

gminy, którzy cenią sobie zalety zapraszania imiennego [gminy: 1,4]. Część gmin ocenia tę metodę 

jako bardziej adekwatną, dającą szanse na lepszą adaptację repatriantów. W przypadku jednej z 

badanych gmin, wypracowano nawet podejście systemowe zakładające regularne przyjmowanie 

imienne, w oparciu o analizę napływających od repatriantów wniosków. Służy to zarówno idei 

łączenia rodzin, jak i zmniejszaniu ryzyka nieudanej adaptacji. 

Dla nas sprawa działania w oparciu o te wystąpienia [wnioski] jest najsensowniejsza, bo wiemy kto do nas 
pisze, wiemy o tych ludziach trochę więcej i (...) widzieliśmy, jakie to są osoby wiekowo, jakie mają zawody, 
jaką pracę będą chcieli podjąć, jakie mają oczekiwania. I to dawało nam wiedzę, co możemy zrobić. Nie do 
końca jesteśmy gminą, która jest zainteresowana każdym, kto pisze. Jeżeli się już decydujemy to chcemy 
uniknąć problemów. Dotychczas wymyśliliśmy sobie, że jeśli już wytypowaliśmy ileś rodzin to chcemy 
jeszcze lepiej je poznać (...). Wszystkie te rodziny miały jakiegoś przedstawiciela, uznaliśmy, że zaprosimy te 
osoby, spisaliśmy wszystko, co jest konieczne, gdy te rodziny przyjadą, jakie mają minimum (…). Jesteśmy 
tymi, którzy z góry nie chcieli, z góry odrzucali, by zapraszać nie określając imiennie, bo to jest pewne 
ryzyko, dlatego, że w momencie, gdy ktoś rekomenduje jest możliwość zweryfikowania, jest jakby łatwość 
dalszego postępowania. [urzędnik, gmina1] 

Warto zauważyć, że jedną z gmin, która podjęła się zapraszania imiennego jest nieduża gmina 

miejsko-wiejska, która mimo skromnego budżetu udźwignęła ciężar finansowania przyjęcia i 

adaptacji repatrianta. Jest to praktyka, którą warto szerzyć pokazując realną skalę kosztów przyjęcia 

repatrianta.  

Wśród badanych miejscowości była też gmina [gmina5], która przyjęła strategię regularnego 

zapraszania repatriantów w ramach systemu “RODAK” – bez wskazania imiennego. Gmina nie 

ukrywa, że jedną z motywacji jest kwestia dotacji na mieszkanie i odzyskanie nieużytkowanych lokali 

mienia komunalnego. Ale równocześnie sposób, w jaki gmina zajmuje się repatriantem pokazuje, że 

decyzja o regularnym przyjmowaniu repatriantów bez wskazania imiennego nie jest czystą kalkulacją 

finansową w zarządzaniu zasobami lokalowymi gminy. Gmina ta przez lata doświadczeń 

wypracowała swoje metody proceduralne, które nie sprawiają wiele trudności, a ścieżka zaproszeń 

bezimiennych jest przez gminę oceniana pozytywnie. 

Zaproszenie bezimienne zostało również wykorzystane przez gminę, która nie miała wcześniej takich 

doświadczeń, ale skłoniła ją do tego perspektywa nowej ustawy i płynące z niej korzyści. Gmina 

podjęła uchwałę o przyjęciu repatrianta i osoba przyjechała do gminy [gmina4], zanim ustawa została 

zmodyfikowana.  

Wśród badanych gmin był też jeden przypadek, kiedy to wieloletnie doświadczenie przyjmowania 

dużej liczby repatriantów skłoniły do zmiany strategii z zaproszeń tylko imiennych na system 

mieszany – równoczesnego zapraszania imiennego i bezimiennego. Zadecydowały o tym względy 
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praktyczne takie jak chęć przerzucenia kosztów mieszkań na budżet państwa oraz względy formalne. 

Istniejąca do 2013 r. preferencja do zaproszeń ze wskazaniem imiennym wynikała z chęci 

umożliwienia łączenia rodzin oraz uniknięcia przyjazdów „przypadkowych” osób. Zdaniem 

pracownika urzędu odpowiedzialnego za koordynację działań na rzecz repatriantów zaproszenie 

bezimienne to dla gminy o wiele korzystniejszy sposób zapraszania, z punktu widzenia efektywnej 

realizacji procedury. Po pierwsze z uwagi na refundację kosztów mieszkania z budżetu państwa, po 

drugie z uwagi na to, że gmina może przygotować wcześniej lokal i sprecyzować w przesłanej do 

MSWiA w ankiecie, jakie posiada warunki do zamieszkania (np. że mieszkanie jest dla 2-3 osób). 

Zdaniem urzędnika, zaletą tej procedury jest też fakt, że repatriant od razu zapoznany jest z 

istniejącymi możliwościami (m.in. otrzymuje zdjęcia mieszkania) i wie, na co się decyduje. 

Tymczasem, jak relacjonuje urzędnik, w przypadku zaproszenia imiennego wydział zajmujący się 

repatriacją po przyjęciu uchwały musiał dopasowywać potrzeby wybranych rodzin do możliwości 

lokalowych gminy (a nie odwrotnie), co stanowiło czasem trudność organizacyjną.  

Gdy nas zaskoczy taka rodzina, to gmina musi przygotować taki lokal (...)Rada Miasta wybiera, my nie 
wiemy, kogo wybierze – my nie wskazujemy im żadnej rodziny, Rada Miasta wybiera, to jest uczciwe. 
[urzędnik, gmina2] 

Równocześnie w omawianej gminie, w dyskusji nad wyborem sposobu zapraszania repatriantów, w 

Radzie Miasta rozważane są argumenty zarówno ekonomiczne, jak i „powinnościowo-etyczne” – 

część radnych wskazuje na konieczność ograniczenia ponoszonych wydatków, co miałaby umożliwić 

realizacja zaproszeń bez wskazania imiennego, a część radnych podkreśla konieczność zapraszania w 

trybie ze wskazaniem imiennym i odpowiadanie w ten sposób na prośby napływające bezpośrednio 

od repatriantów gotowych przyjechać do określonej miejscowości. Jak wskazywał Przewodniczący 

Komisji Rady Miasta: Z moich informacji wynika, że czeka około 50 podań Polaków, którzy chcą 

przyjechać do [naszego miasta]. Część z nich jest już właściwie gotowa do przyjazdu. Obawiam się, że 

byłoby to bardzo nie w porządku wobec tych osób, gdyby teraz dowiedziały się, że ich jednak nie 

zapraszamy. Oni czekają z nadzieją już od paru lat. [stenogram Rady Miasta 2012, gmina2] 

Jak pokazują badania, skłanianie się do jednej lub drugiej możliwości zapraszania repatriantów 

wynika często z okoliczności, w jakich podjęte były pierwsze repatriacje. Gminy mające duże 

doświadczenie, które rozpoczęły repatriacje od zaproszeń imiennych i działają silnie na rzecz łączenia 

rodzin, skłaniają się raczej do metody zapraszania imiennego. Natomiast gmina, która niemal od 

początku przyjmuje osoby według systemu bezimiennego – nie rozważa nawet możliwości 

zapraszania bezpośredniego, ale w zamian stara się spływające wnioski o przyjęcie przekazywać 

MSWiA naciskając w ten sposób na możliwość przyjęcia osoby ubiegającej się o miejsce w danej 

gminie. W pozostałych dwóch gminach, gdzie decyzje o przyjęciu repatrianta zapadają spontanicznie, 

urzędnicy nie mają refleksji nad zaletami i wadami obu systemów, co częściowo wynika również z 

niskiej wiedzy o istniejących alternatywach.  

Z wypowiedzi respondentów wynika, że istotne jest, że gminy mają dowolność w wyborze sposobu 

zaproszenia repatrianta. Równocześnie nie ma jednak zrozumienia dla faktu, że wsparcie gminy z 

budżetu centralnego przewidziane jest tylko w przypadku metody zaproszenia bezimiennego. 

Respondenci wskazują, że nie jest to uzasadnione ze względów organizacyjnych – gmina ponosi te 

same koszty w obu metodach zapraszania, natomiast zwykle ta zapraszająca imiennie podejmuje 

więcej działań i bardziej angażuje się w cały proces niż gmina zapraszająca przez system “RODAK”. 
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Równocześnie przedstawiciele gmin wskazują, że działania władz centralnych powinny wspierać 

samodzielność gmin w zakresie znajdowania konkretnych repatriantów, bo jest to niekiedy 

sprawniejsze niż oczekiwanie na decyzje wynikające z bazy “RODAK”. Gminy, choć z różnych innych 

względów decydują się na przyjmowanie imienne, to przeciwne są nierównemu traktowaniu w 

poziomie dofinansowania, podkreślając zasadę: nie sztuka zaprosić, sztuka pomóc się zaadaptować. 

[urzędnik, gmina1] 

KTO I JAK PODEJMUJE DECYZJE? 

Reagowanie na wnioski indywidualne  

Niezależnie od istniejącej bazy “RODAK”, do gmin napływają prośby konkretnych osób o zaproszenie 

ich w ramach repatriacji do danej miejscowości. Z obserwacji repatriantów wynika, że często wnioski 

te przepadają bez wieści – nie dostają oni żadnych odpowiedzi z urzędów. Jednak badania pokazują, 

że jeśli wnioski trafią do gminy mającej już doświadczenia w przyjmowaniu repatriantów, to zwykle 

w jakiś sposób są wykorzystywane przy decyzji o wyborze, kogo i jak gmina zaprosi. Doświadczenie 

otrzymywania wielu wniosków, skłoniło jedną z badanych gmin do wypracowania mechanizmu 

analizy i weryfikacji napływających wniosków, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o 

przyjęciu kilku rodzin w ciągu najbliższych lat (z zachowaniem zasady: jedna rodzina rocznie). Inna 

gmina, zapraszająca w systemie bez wskazania imiennego, starając się reagować na nadsyłane od 

repatriantów wnioski przekazuje je do MSWiA. Choć gmina odpowiada na wnioski negatywnie, 

wskazując że przyjmują repatriantów z bazy “RODAK”, to równocześnie przekazując informacje o 

zgłoszeniu danej osoby do MSWiA, prosi o weryfikację i uwzględnienie jej zgłoszenia w doborze 

osoby do tej gminy. W jednym przypadku zakończyło się to sukcesem – osoba, która wcześniej była 

zarejestrowana w bazie “RODAK” została przyjęta do gminy, do której osobiście pisała prośby o 

przyjęcie. Zdaniem pracownika urzędu, w ten sposób do gminy trafia repatriant, który sam chciał w 

niej zamieszkać, co zwiększa szanse na udaną adaptację. 

Także nie zostawiamy ich bez odpowiedzi, tylko faktycznie wszystkie wnioski, mamy taki układ z 
Warszawą, że przekierowujemy. [urzędnik, gmina5] 

Z obserwacji repatriantów wynika jednak, że są to raczej sytuacje jednostkowe – w większości 

przypadków gminy w żaden sposób nie reagują na wysyłane prośby indywidualnych repatriantów. 

Kto podejmuje decyzję o wyborze osób? 

Zgodnie z procedurą, kiedy to urząd gminy jest stroną zapraszającą repatrianta, ostateczną decyzję 

podejmuje rada gminy podczas głosowania nad uchwałą. Inicjatorem, który podejmuje kwestię 

przyjęcia uchwały jest często sam prezydent/burmistrz. Bywa też, że uchwałę i kwestię repatriacji 

podejmują lokalni radni, jednak zwykle również po konsultacji i wspólnej decyzji z prezydentem. 

W badanych gminach, w przypadku zaproszeń imiennych decyzja o wyborze konkretnych osób 

podejmowana była przez komisje rady miasta. Po podjęciu decyzji o wyborze osób ta sama komisja 

przygotowuje uchwałę repatriacyjną, a jej przedstawiciele (a czasem sam prezydent) przedstawiają 

ją pod dyskusję i głosowanie na posiedzeniu rady miasta. W mniejszej miejscowości decyzję, kogo 

zaprosić podejmował sam burmistrz, ale była to sytuacja łączenia rodzin, a nie dużej liczby wniosków 

przysyłanych przez osoby zainteresowane repatriacją.  
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Kryteria wyboru 

Kryteria i sposób wyboru konkretnych osób nie jest jasny i przejrzysty, zarówno w przypadku 

zaproszeń imiennych, jak i bezimiennych. W pierwszym wypadku wybór odbywa się na poziomie 

odpowiednich komisji rady miasta, drugi zaś w Departamencie Repatriacji MSWiA. Niską 

przejrzystość podejmowanych decyzji zaobserwowano głównie w dużym mieście, gdzie napływa 

bardzo dużo wniosków o repatriację. Nie zawsze jest jasne, na jakich zasadach i według jakich 

kryteriów komisja podejmuje decyzję o wyborze konkretnej rodziny (prócz kwestii łączenia rodzin), a 

istnieją pewne przesłanki, by sądzić, że wybór jest bardzo subiektywny, podyktowany subiektywnymi 

interesami członków komisji. Druga gmina zapraszająca imiennie stworzyła co prawda specjalny 

zespół85, który zajmuje się analizą napływających wniosków i ich weryfikacją (poprzez aranżowanie 

spotkań i rozmów z osobami chętnymi do repatriacji) oraz określono kryteria doboru (łączenie 

rodzin, adekwatność zawodu etc.), jednak informacja o nich i o zasadach wyboru nie jest wyraźnie 

upubliczniona.  

Nieprzejrzystość kryteriów wyboru, ale przede wszystkim brak informowania o preferencjach w 

danej gminie powoduje frustrację repatriantów, którzy wobec nieefektywności systemu “RODAK” 

starają się indywidualnie zorganizować przyjazd. W efekcie, repatrianci wysyłają masowo 

zaproszenia do wszystkich gmin, a gminy często nie są w stanie ich merytorycznie analizować. 

Powstaje więc wrażenie, że gminy ignorują prośby osób ze Wschodu. Wydaje się, że jasne 

komunikowanie przez gminy gotowe do przyjmowania repatriantów swoich preferencji (np. pod 

względem zawodu, wieku etc.) służyłoby obu stronom – repatriantom, jak i gminom. 

Podobnie niezbyt przejrzysty jest system wyboru konkretnych rodzin poprzez Departament 

Repatriacji MSWiA. Według deklaracji jego pracowników, rodziny wybierane są według kolejności 

zgłoszeń do bazy “RODAK” oraz adekwatności wielkości mieszkania oferowanego przez daną gminę 

do liczebności rodziny [ekspert4]. Jednak repatrianci na podstawie obserwacji doświadczeń swoich i 

innych repatriantów mają dużo wątpliwości, co do obiektywności tego wyboru. Wskazują, że 

niejednokrotnie bywało, że choć czekali na przyjęcie według systemu bezimiennego od wielu lat, to 

równocześnie w tym okresie zaproszenia dostawały osoby i rodziny zarejestrowane w bazie dużo 

później. Niektórzy repatrianci mają wrażenie, że poza dwoma kryteriami (terminu rejestracji i 

adekwatności mieszkania do rodziny), istnieją inne względy, którymi kierują się wybierający. Jedna z 

respondentek wskazała, że z jej obserwacji wynika, że nieco starszy wiek rodziców (ale nadal wiek 

produkcyjny) powodował odrzucanie jej wniosków nie tylko przez gminy, do których zwracała się 

bezpośrednio, ale również przez system “RODAK”, w ramach którego przyjeżdżały inne, młodsze 

rodziny. Repatriantka miała poczucie, że bliskość wieku emerytalnego powoduje, że jej rodzina nie 

jest uznawana za „wartą repatriacji w pierwszej kolejności”. Podobne historie przywoływał jeden z 

ekspertów, wskazując, że sami repatrianci mają świadomość, że ich układ rodzinny (np. młoda mama 

z dzieckiem) powoduje, że nie są rozpatrywani w pierwszej kolejności – nie są „repatriantami 

pierwszego wyboru dla gmin” [ekspert1].  

Istnieją też dobre doświadczenia z funkcjonowania bazy “RODAK”. Przedstawiciel gminy, która 

regularnie korzysta z tej metody, docenia pracę Departamentu Repatriacji MSWiA wskazując, że w 

doborze urzędnicy ministerialni starają się uwzględniać sytuacje indywidualne repatriantów – takie 
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jak niedaleka bliskość rodziny/znajomych czy grobów bliskich czy łatwy dostęp do specjalistycznej 

służby zdrowia niezbędnej w określonych chorobach.  

Choć zgromadzone informacje mają charakter subiektywnych obserwacji i wrażeń, to ich pojawianie 

się świadczy o lukach systemowych, które łatwo można zniwelować przez jasne informowanie o 

preferencjach gmin w zakresie przyjmowania repatriantów oraz sposobie i efektach dokonywanego 

wyboru – zarówno na poziomie gmin, jak i na poziomie bazy „RODAK”86. 

UCHWAŁA O PRZYJĘCIU REPATRIANTÓW I JEJ KONSULTACJE 

Kształt uchwał gwarantujących repatriantom warunki osiedlenia nie różni się znacząco między 

gminami. W badanych urzędach uchwały w ogólnej formie opisują warunki, na jakich zapraszają 

repatrianta87, wskazując zakres oferowanego wsparcia: zapewnienie mieszkania, pokrycie kosztów 

utrzymania przez pierwszy rok pobytu (tylko najmniejsza z badanych gmin nie określała tego czasu), 

pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz w dostępie do placówek edukacyjnych, pomoc w uzyskaniu 

niezbędnych dokumentów itp. Przyjęciu uchwały na sesji Rady Miasta rzadko towarzyszy dyskusja, a 

głosowanie jest często jednomyślne. Większość respondentów podkreśla, że jest to efekt 

pozytywnego podejścia radnych do kwestii repatriacji, a w gminach, które zapraszają regularnie 

przyjęcie uchwały stało się rutyną [gminy:1,2,5].  

W 2000 roku została podjęta decyzja, że Miasto będzie co roku zapraszać rodziny repatrianckie, od tego 
momentu coroczna uchwała zapraszająca repatriantów to już rutyna, nikt już tego nie kwestionuje. 
[urzędnik, gmina2] 

Dobry klimat, jeśli chodzi o mieszkańców. Takie mamy wrażenie, o Radę Miejską. Radni się zmieniają, ale 
nigdy nie ma problemu z tym, żeby podjąć kolejną uchwałę. Zawsze jest jednogłośnie i myślę, że to pomaga 
nam w realizowaniu tego programu. [urzędnik, gmina2] 

Równocześnie analiza niektórych stenogramów i zapisów audiowizualnych pokazuje, że czasami 

osoby prezentujące uchwałę bardzo pobieżnie wyjaśniają meandry procesu repatriacji – na przykład 

na pytanie radnego, czy gmina mogłaby mieć wpływ na wybór repatriantów, odpowiedź osoby 

prezentującej uchwały jest kategoryczna: „Nie, nie mamy takiego wpływu”. Nie towarzyszy temu 

żadne wyjaśnienie dwóch ścieżek repatriacji czy warunków związanych z repatriacją bezimienną 

[gmina5]. Powoduje to, że radni przed głosowaniem nie zawsze mają pełen ogląd sytuacji i 

warunków repatriacji.  

Projektodawcom uchwał gminnych obce jest myślenie o planowaniu konsultacji społecznych 

ustawy. Oprócz przypadku największej gminy, gdzie konsultacje zostały przeprowadzone [gmina2], 

nikt nawet nie rozważał ich przeprowadzenia. Przedstawiciele urzędów nie widzą takiej potrzeby, a 

konsultacje są czasem postrzegane jako zagrożenie, że mogłyby otworzyć niepotrzebną dyskusję oraz 

nadmiernie pobudzić mieszkańców przeciwnych przyznawaniu repatriantom mieszkań. W gminie, w 

której odbyły się konsultacje, były one formalnością urzędniczą (wystawienie do wglądu projektu 

uchwały) i nie otrzymano żadnych opinii czy sugestii. Brak konsultacji jest jednym z przejawów 
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stosunkowo niskiej uwagi, jaką przykłada się do kwestii przygotowania społeczności lokalnej na 

przyjęcie repatrianta.  

Podczas badań trudno było ustalić średni czas, który upływał od uchwalenia uchwały do przyjazdu 

rodziny repatrianckiej – czasami trwało to około pół roku, niekiedy rok. Gminy jednak, zarówno te 

przyjmujące imiennie, jak i przyjmujące rodziny z bazy “RODAK” nie skarżyły się na długość tych 

procedur. Istotnym wyjątkiem jest 2016 r., kiedy prace nad ustawą spowodowały w pewnym stopniu 

zamrożenie procesu doboru rodzin z bazy “RODAK” (gmina5 w listopadzie 2015 r. podjęła uchwałę o 

gotowości przyjęcia 5 rodzin, a tymczasem do końca 2016 r. przyjęła tylko 1 rodzinę i nie otrzymała 

więcej propozycji z MSWiA). 

INFORMOWANIE O PRZYJEŹDZIE REPATRIANTÓW 

Gminy mają różną strategię informowania mieszkańców o przyjeździe repatriantów do gminy. Jedne 

urzędy zabiegają o obecność tematu w mediach: uważając to za powód do chluby, starają się, by 

informacje o przyjezdnych ukazały się w informatorze gminnym i mediach lokalnych. Wśród 

badanych gmin, tylko w przypadku jednej doniesienia medialne pojawiały się na kilka miesięcy przed 

przybyciem repatriantów – informowały o przyjęciu uchwały oraz zakresie wsparcia, jaki gmina 

proponuje. W dwóch gminach media zamieszczały takie informacje po przybyciu repatriantów do 

Polski – bardziej lub mniej dokładnie streszczając historię rodziny, okoliczności przyjazdu i zakres 

wsparcia. Dwie inne gminy wcale nie zamieszczały takich informacji, przy czym jedna argumentowała 

to dbałością o anonimowość repatriantów:   

W mieście każdy jest anonimowy i ta anonimowość jest konieczna (...) ogłaszanie, że w tym miejscu będzie 

mieszkać rodzina repatriantów jest nie fair, nie w porządku (...) informacja o przyjeździe nie pojawia się w 

mediach z uwagi na dobro tych osób i szeroko pojętą kulturę, on przyjeżdża jako normalny obywatel polski. 

[urzędnik, gmina2] 

Z całego kontekstu badawczego, można się jednak domyślać, że argument zachowywania 

anonimowości jest też rodzajem ochrony przed potencjalnymi dyskusjami o sposobie wykorzystania 

mieszkań. 

Badania jednoznacznie pokazały, że społeczności lokalne praktycznie w żaden sposób nie są 

uprzedzane o przyjeździe repatriantów – bardzo sporadycznie donoszą o tym gazety, a gminy ani 

inne podmioty nie angażują się w upowszechnianie tej informacji. 

TRUDNOŚCI W PROCEDURZE PRZYJĘCIA REPATRIANTA 

Sama procedura przyjęcia repatrianta nie jest dla gmin kłopotliwa, na co wskazują wyniki badań 

ilościowych i jakościowych. Wśród gmin, które przyjmowały repatriantów 73% gmin nie miało 

problemów z procedurą repatriacyjną, a trudności zadeklarowało 8% gmin. 



Z perspektywy pięciu badanych 

sprawiała dużych trudności. Oczywiście istniały lokalne niuanse w procesie formułowania 

podejmowania decyzji o przyjęciu repatriantów (głównie przy pierwszych repatriacjach), jednak w 

procesie przygotowania do przyjazdu repatrianta, 

To, co sprawia kłopot i wpływa na płynność proce

● Nieaktualne informacje dotyczące rodzin z bazy 

powoduje, że proces doboru osoby do gminy 

oparciu o bazę “RODAK”

przygotowywać mieszkanie, a dopiero w kolejnym kroku dociera do niej 

sytuacji rodzinnej (śmierć,

realizowana była na bieżąco, 

prawdopodobieństwo pojawiania się trudności, 

Często właśnie ci, którzy już długo czekają, często zmienia im się sytuacja rodzinna, bo niejednokrotnie 

było tak, że ktoś tam zmarł, ktoś już jest po rozwodzie, no i przyjeżdżają później niepełne rodziny. Oni 

nam zgłaszają, że przyjeżdża rodzina: matka, ojciec, dziecko, a okazuje się, że małżeństwo już jest po 

rozwodzie, przyjedzie sama mama. Bierzemy te rodziny,

[urzędniczka, gmina5] 

● Rezygnacje repatriantów z przyjazdu do Polski

czasami są to warunki osiedlenia np. propozycja osiedlenia się w miejscowości z utrudnionym 

dojazdem publicznym [gmina3], ale również długi czas oczekiwania repatriantów na 

zaproszenie. Fakt, że repatrianci oczekują po 8

o tym, budując swoje życie w kraju zamieszkania. 

przyjazdu jest dla nich niekiedy

Chyba już dość długie były te wnioski oczekujące i mówię, zaskoczyła ich ta sytuacja, że nagle kurczę, 

może oni już zapomnieli, że składali te wnioski o repatriację.

● Opóźnienia w zwrocie środków za remont mieszkania

przypadku gmin zapraszających imiennie, które nie otrzymują innego wsparcia w zakresie 

udostępnienia lokalu repatriantom. 

centralnego powoduje dłuższe 

badaniu ilościowym, na problem braku środków przed otrzymaniem dotacji wskazują trzy 

gminy, a bezpośrednio o opóźnieniach w otrzym

Czy mieli Państwo trudności z procedurą 

 

 jakościowo gmin sama procedura przyjęcia repatrianta również nie 

sprawiała dużych trudności. Oczywiście istniały lokalne niuanse w procesie formułowania 

podejmowania decyzji o przyjęciu repatriantów (głównie przy pierwszych repatriacjach), jednak w 

procesie przygotowania do przyjazdu repatrianta, urzędnicy gminni nie skarżyli się na 

To, co sprawia kłopot i wpływa na płynność procesu decyzyjno-organizacyjnego, to głównie:

ieaktualne informacje dotyczące rodzin z bazy “RODAK” – brak aktualizacji 

powoduje, że proces doboru osoby do gminy ulega wydłużeniu. Urzędnicy ministerialni, w 

“RODAK” dokonują wyboru, przekazują informację gminie, która zaczyna 

przygotowywać mieszkanie, a dopiero w kolejnym kroku dociera do niej informacja

sytuacji rodzinnej (śmierć, rozwód, urodzone dzieci itd.). Ważne jest, by aktualizacja danych 

realizowana była na bieżąco, a informacje do gminy trafiały już po ich weryfikacji. 

pojawiania się trudności, związanych ze zmianą mieszkania.

Często właśnie ci, którzy już długo czekają, często zmienia im się sytuacja rodzinna, bo niejednokrotnie 

tak, że ktoś tam zmarł, ktoś już jest po rozwodzie, no i przyjeżdżają później niepełne rodziny. Oni 

nam zgłaszają, że przyjeżdża rodzina: matka, ojciec, dziecko, a okazuje się, że małżeństwo już jest po 

rozwodzie, przyjedzie sama mama. Bierzemy te rodziny, bo uważamy, że każdemu trzeba pomóc.

Rezygnacje repatriantów z przyjazdu do Polski – przyczyny takich sytuacji bywają różnorodne, 

czasami są to warunki osiedlenia np. propozycja osiedlenia się w miejscowości z utrudnionym 

blicznym [gmina3], ale również długi czas oczekiwania repatriantów na 

zaproszenie. Fakt, że repatrianci oczekują po 8-10 lat na zaproszenie powoduje, że zapominają 

o tym, budując swoje życie w kraju zamieszkania. Po takim okresie, d

niekiedy zbyt nagła, by mogli tak radykalnie zmienić życie.

Chyba już dość długie były te wnioski oczekujące i mówię, zaskoczyła ich ta sytuacja, że nagle kurczę, 

może oni już zapomnieli, że składali te wnioski o repatriację. [urzędniczka, gmina5]

Opóźnienia w zwrocie środków za remont mieszkania – jest to szczególnie ważne w 

przypadku gmin zapraszających imiennie, które nie otrzymują innego wsparcia w zakresie 

udostępnienia lokalu repatriantom. Niesprawna procedura przekazywania dotacji

dłuższe obciążenie finansowe gminy, które zakładają własne środki

badaniu ilościowym, na problem braku środków przed otrzymaniem dotacji wskazują trzy 

gminy, a bezpośrednio o opóźnieniach w otrzymaniu dotacji pisze tylko jedna gmina

Tak
8%

Nie
73%

Trudno 
powiedzieć

19%

Czy mieli Państwo trudności z procedurą 
repatriacyjną? (N=185)

64 

 

przyjęcia repatrianta również nie 

sprawiała dużych trudności. Oczywiście istniały lokalne niuanse w procesie formułowania uchwały i 

podejmowania decyzji o przyjęciu repatriantów (głównie przy pierwszych repatriacjach), jednak w 

urzędnicy gminni nie skarżyli się na duże trudności. 

organizacyjnego, to głównie: 

brak aktualizacji informacji 

ulega wydłużeniu. Urzędnicy ministerialni, w 

gminie, która zaczyna 

informacja o zmianie 

Ważne jest, by aktualizacja danych 

już po ich weryfikacji. Zmniejszy to 

związanych ze zmianą mieszkania. 

Często właśnie ci, którzy już długo czekają, często zmienia im się sytuacja rodzinna, bo niejednokrotnie 

tak, że ktoś tam zmarł, ktoś już jest po rozwodzie, no i przyjeżdżają później niepełne rodziny. Oni 

nam zgłaszają, że przyjeżdża rodzina: matka, ojciec, dziecko, a okazuje się, że małżeństwo już jest po 

bo uważamy, że każdemu trzeba pomóc. 

przyczyny takich sytuacji bywają różnorodne, 

czasami są to warunki osiedlenia np. propozycja osiedlenia się w miejscowości z utrudnionym 

blicznym [gmina3], ale również długi czas oczekiwania repatriantów na 

10 lat na zaproszenie powoduje, że zapominają 

Po takim okresie, decyzja o możliwości 

zbyt nagła, by mogli tak radykalnie zmienić życie. 

Chyba już dość długie były te wnioski oczekujące i mówię, zaskoczyła ich ta sytuacja, że nagle kurczę, 

gmina5] 

jest to szczególnie ważne w 

przypadku gmin zapraszających imiennie, które nie otrzymują innego wsparcia w zakresie 

przekazywania dotacji z budżetu 

, które zakładają własne środki. W 

badaniu ilościowym, na problem braku środków przed otrzymaniem dotacji wskazują trzy 

jedna gmina. Przy czym 



należy pamiętać, że na pytanie to odpowiedziało zaledwie 14 gmin, co tym samym powoduje, 

że wyniki z tego pytania ankietowego należy traktować 

 

Spośród 14 gmin, które w badaniu ankietowym wskazywało na trudności w 

repatriacyjnej, najczęściej pojawiały się takie kwestie jak:

● długi czas przesyłania i gromadzenia dokumentów

● problemy z błędami formalnymi w dokumentach repatriantów

● trudności w komunikacji z przyszłymi repatriantami

● problemy z zapewnieniem l

 

W kategorii „inne” pojawił się też komentarz: 

naszych władz państwowych w stosownych urzędach Kazachstanu i Ukrainie.

 

 

 

 

Długo trwał czas przesyłania lub gromadzenia 
dokumentów

Wystąpiły problemy komunikacyjne, językowo
kulturowe

Mieliśmy trudności z zapewnieniem odpowiedniego 
lokalu

Wystąpiły błędy formalne w dokumentach osób 
repatriowanych

Brakowało nam środków na przyjęcie repatrianta 
przed otrzymaniem dotacji

przepis mówiący o konieczności zapewnienia 
zatrudnienia jest trudny do spełnienia

Długo trwał proces przyznania dotacji z Urzędu 
Wojewódzkiego

Trudno nam było uzgodnić z repatriantem warunki 
jego przyjazdu

Mieliśmy inne trudności

 

należy pamiętać, że na pytanie to odpowiedziało zaledwie 14 gmin, co tym samym powoduje, 

ankietowego należy traktować raczej jakościowo. 

Spośród 14 gmin, które w badaniu ankietowym wskazywało na trudności w 

repatriacyjnej, najczęściej pojawiały się takie kwestie jak: 

długi czas przesyłania i gromadzenia dokumentów; 

problemy z błędami formalnymi w dokumentach repatriantów; 

trudności w komunikacji z przyszłymi repatriantami; 

problemy z zapewnieniem lokalu przed otrzymaniem dotacji. 

W kategorii „inne” pojawił się też komentarz: o konieczności bezpośredniej ingerencji przedstawicieli 

naszych władz państwowych w stosownych urzędach Kazachstanu i Ukrainie. 
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Długo trwał czas przesyłania lub gromadzenia 
dokumentów

Wystąpiły problemy komunikacyjne, językowo-

Mieliśmy trudności z zapewnieniem odpowiedniego 

Wystąpiły błędy formalne w dokumentach osób 
repatriowanych

Brakowało nam środków na przyjęcie repatrianta 
przed otrzymaniem dotacji

przepis mówiący o konieczności zapewnienia 
zatrudnienia jest trudny do spełnienia

Długo trwał proces przyznania dotacji z Urzędu 
Wojewódzkiego

Trudno nam było uzgodnić z repatriantem warunki 
jego przyjazdu

Mieliśmy inne trudności

Jakie to były trudności? 
(wielokrotny wybór, N=14)
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należy pamiętać, że na pytanie to odpowiedziało zaledwie 14 gmin, co tym samym powoduje, 

 

Spośród 14 gmin, które w badaniu ankietowym wskazywało na trudności w procedurze 

konieczności bezpośredniej ingerencji przedstawicieli 
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PERSPEKTYWA REPATRIANTA  

SCHEMAT PROCEDURY REPATRIACYJNEJ Z PERSPEKTYWY REPATRIANTA 

Krok 1 – gromadzenie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie 

Osoba, by móc przyjechać do Polski w ramach repatriacji musi ubiegać się o wizę repatriacyjną. W 

tym celu musi zgromadzić dokumenty poświadczające polskie pochodzenie i złożyć je wraz z 

wnioskiem o wizę repatriacyjną do odpowiedniego konsulatu RP. 

Krok 2 – rozmowa z konsulem i potwierdzenie polskiego pochodzenia  

Drugi krok to rozmowa z konsulem, która dotyczy na ogół motywów przyjazdu do Polski i historii 

rodziny, rzadziej historii i kultury Polski, choć niektórzy wspominają ją jako egzamin z polskości88. Na 

podstawie analizy dokumentów i rozmowy, konsul wydaje potwierdzenie polskiego pochodzenia.  

Krok 3 – stwierdzenie warunków do osiedlenia się 

By repatriantowi mogła zostać wydana wiza repatriacyjna musi on przedstawić dokumenty 

świadczące o istnieniu warunków na osiedlenie się (czyli miejsce zamieszkania i sposób utrzymania 

się). Jeśli takie warunki istnieją to repatriant przekłada stosowne dokumenty w konsulacie RP.  

Krok 4 – wydanie wizy repatriacyjnej  

Po akceptacji złożonych przez repatrianta dokumentu konsul wydaje wizę repatriacyjną.  

Krok 4A – wydanie promesy wizy repatriacyjnej i rejestracja w bazie “RODAK” 

Jeśli repatriant nie ma warunków do osiedlenia się w momencie otrzymania potwierdzenia polskiego 

pochodzenia – tj. nie dysponuje lokalem ani nie ma perspektywy utrzymania w Polsce – wtedy 

zostaje mu wydana tzw. promesa wizy repatriacyjnej – tj. przyrzeczenie wydania wizy w celu 

repatriacji w momencie, kiedy pojawią się warunki do osiedlenia się. Równocześnie konsul 

przekazuje wniosek o wydanie wizy repatriacyjnej wraz z potwierdzeniem polskiego pochodzenia do 

MSWiA, gdzie osoba jest wpisywana do bazy „RODAK”.  

Krok 5 – oczekiwanie 

Po złożeniu dokumentów i rejestracji w bazie „RODAK”, przyszły repatriant czeka na swoją kolej 

przyjęcia przez gminę. Oczekiwanie może trwać od kilku do kilkunastu lat. 

Krok 5 – otrzymanie wizy repatriacyjnej 

Gdy znajdzie się gmina chętna przyjąć repatrianta, a ten zgodzi się na proponowane warunki 

osiedlenia się, odpowiedni konsul wydaje wizę repatriacyjną, a repatriant szykuje się do wyjazdu do 

Polski.  

 

 

                                                           
88

 R. Wyszyński: Polityka powrotu do Ojczyzny na przykładzie Polski, Rosji, Niemiec, Kazachstanu. 
 http://www.zrrp.pl/informacje/polityka-powrotu/#more-1, dostęp: 10.08.2016. oraz Egzamin z polskości. „Rzeczpospolita”  
29.12.1998, http://archiwum.rp.pl/artykul/206504-Egzamin-z-polskosci.html, dostęp: 10.08.2016. 
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PROCEDURA REPATRIACYJNA – OCZYMA REPATRIANTA 
 
 

                                + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            OCZEKIWANIE    NA     ZAPROSZENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W rzeczywistości, większość repatriantów nie ma 

warunków do osiedlenia się i oczekuje wiele lat na 

swoją kolej w bazie „RODAK”. Bazą zarządza MSWiA 

i na jej podstawie urzędnicy łączą chętne gminy z 

repatriantami zainteresowanymi przyjazdem do 

Polski. Ze względu na bardzo długi czas 

oczekiwania, niektórzy repatrianci starają się 

samodzielnie zdobyć zaproszenie od gminy – w tym 

celu wysyłają prośby o przyjęcie jako repatrianta 

lub osobiście przekonują włodarzy gmin do 

zapewnienia przez gminę warunków do osiedlenia 

się. W takich sytuacjach bywa, że gminy przyjmują 

konkretną rodzinę w drodze zaproszenia 

imiennego, tym samym tracąc możliwość uzyskania 

dotacji za udostępniony repatriantom lokal.  
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PRZYGOTOWANIA REPATRIANTÓW DO WYJAZDU  

Przygotowania do repatriacji po stronie repatrianta to przede wszystkim zgromadzenie i załatwienie 

dokumentów dla potwierdzenia polskiego pochodzenia, a następnie uzyskanie promesy wizy 

repatriacyjnej. Po niej następuje długie oczekiwanie na otrzymanie zaproszenia z gminy.  

Etap I: potwierdzenie polskiego pochodzenia i otrzymanie promesy repatriacyjnej 

Większość badanych repatriantów, choć przyjechało w ciągu ostatnich kilku lat do Polski, to proces 

repatriacji rozpoczęło jeszcze w latach dziewięćdziesiątych lub w pierwszych latach dwutysięcznych. 

Jak wspominają repatrianci – choć po rozpadzie Związku Radzieckiego różne osoby próbowały w 

różny sposób wyjechać do Polski wykorzystując przy tym wizy turystyczne lub organizowane wyjazdy 

(takie jak wizyty w Polsce organizowane przez Polską Akcję Humanitarną lub Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska, czy też wyjazdy parafialne) to realny ruch wokół repatriacji i załatwiania 

dokumentów repatriacyjnych zaczął się pod koniec lat 90. 

Jak Związek [Radziecki] się rozpadł, pod koniec lat 90. mówiono – w ambasadach, w Kościele – zaczęto 
mówić, że jest możliwość by złożyć papiery na repatriację. Ludzie zaczęli wyjeżdżać (przy czym Polacy jako 
ostatnia grupa), ale to nie były organizowane wyjazdy przez Polskę, tylko każdy sobie jakoś kombinował – 
przez kościół, znajomych, jakieś organizacje, na wizie turystycznej etc. Wtedy pierwszy raz pojawiła się 
myśl o wyjeździe. No i my tak patrzyliśmy i zaczęliśmy myśleć – a dawaj, spróbujemy, kto wie... [repatriant, 
gmina5] 

Atmosfera ta motywowała do rozważenia wyjazdu do Polski. Myślenie o wyjeździe nasiliło się po 

wejściu w życie ustawy repatriacyjnej – w pierwszych latach dwutysięcznych. Do Kazachstanu 

docierały pewne informacje o nowym prawodawstwie, ale były one szczątkowe i niedokładne.  

• Trudność w dostępie do informacji – brak wiedzy o procedurze repatriacyjnej 
W pierwszych latach dwutysięcznych, źródłem informacji o możliwościach wyjazdu i procedurze 

repatriacyjnej byli napływający do Kazachstanu nauczyciele języka polskiego oraz polscy konsulowie, 

którzy jeździli po kraju informując w środowiskach i miejscowościach polonijnych o możliwościach 

repatriacyjnych. Repatrianci wskazywali jednak, że był to proces bardzo rozciągnięty w czasie, 

informacje przekazywane były ustnie – i wszystko zależało od szczęścia, kiedy i do jakich informacji 

się dotrze. Mieszkańcy nie zawsze przekazywali sobie informacje, a czasami panował rodzaj 

tajemnicy wokół procedur – np. uczestnicy kursu polskiego nie dzielili się informacją o procedurze z 

innymi, a nawet ją ukrywali. 

Informacja była wtedy zupełnie zamknięta. Każdy [robił to] tajniacko, cichutko – ciężko powiedzieć, 
dlaczego – jaka była ich motywacja. (...) Dla mnie osobiście nie było żadnej tajemnicy w tym – jeśli komuś 
była potrzebna informacja, to ja przekazywałem, a inni nie wiem, czemu tak działali. [repatrianci, gmina 5] 

Źródłem sprawdzonych informacji bywali członkowie rodzin, którym udało się wcześniej wrócić do 

Polski, ale przede wszystkim wsparcie takie oferowali nauczyciele języka polskiego, którzy niekiedy 

bezpośrednio pomagali w gromadzeniu dokumentów, ich tłumaczeniu, a potem w kontakcie z 

polskimi gminami. O trudnym dostępie do informacji repatrianci mówią i obecnie – wskazując 

konieczność wykorzystywania posiadanych kanałów prywatnych znajomości:  

W Kazachstanie wiele osób nie wie, jak się zabrać do aplikowania o repatriację, nie mają wymaganych 
dokumentów – moja siostra pracowała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i mogła te załatwienia 
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zrobić (...) ludzie nie mówią po polsku, a wszystkie dostępne informacje są w języku polskim i to odstrasza. 
[repatriantka, gmina 1] 

Jak twierdzą repatrianci, wypełnianiu procedury repatriacyjnej nie pomaga fakt, że od kilku lat mniej 

nauczycieli języka polskiego przyjeżdża do Kazachstanu. 

Inna repatriantka, która mieszkając w Polsce, pomaga innym w ubieganiu się o repatriację wskazuje, 

że nawet obecnie dokładna informacja jakie dokumenty są potrzebne w procedurze repatriacyjnej (a 

potem w osiedleniu się w Polsce) nie jest łatwo dostępna. Zrozumienie zapisów formalnych zakłada 

wysoką znajomość języka polskiego, której osoby chętne do repatriacji nie posiadają. Choć niektórzy 

z badanych repatriantów samodzielnie czytali zapisy ustawy z 2000 r., to jednak nadal potrzebowali 

pomocy innych, by zrozumieć, na jakich zasadach mogą przyjeżdżać do Polski.  

Istotną pomocą w gromadzeniu dokumentów są dzieci uczące się w Polsce – dzięki znajomości języka 

polskiego i polskich realiów nierzadko są pomostem oraz pomocą dla rodzin próbujących wrócić do 

Polski w ramach repatriacji.  

• Trudność w zgromadzeniu dokumentów rodzinnych  
Niektórym rodzinom konieczność zgromadzenia dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie 

przysparza sporo problemów – nierzadko okazuje się, że pewne dokumenty istnieją tylko w 

archiwach ukraińskich, do których ze względu na dużą odległość dostęp jest utrudniony. To zaś 

powoduje, że proces gromadzenia dokumentów przeciąga się w czasie.  

• Względna pomoc organizacji polonijnych  
Rola organizacji polonijnych w procesie ubiegania się o dokumenty repatriacyjne zależała w badanej 

grupie od kilku czynników, a czasem były to kwestie zupełnie losowe. W narracji repatriantów 

powtarza się przekonanie, że jeśli osoba nie była bezpośrednio zaangażowana w działania lokalnych 

organizacji polonijnych, to zwykle ani nie korzystała z ich pomocy, ani nikt takiej pomocy nikt nie 

oferował [gminy:4,5]. Jedna z badanych rodzin podkreśla, że polonijna organizacja w ich wsi w ogóle 

nie pomagała w tym obszarze.  

My nie braliśmy tam udziału, ich działalność była bardzo słaba. Może komuś pomagają w załatwianiu 
dokumentów, ale nie nam. [repatriantka, gmina5] 

Zdaniem respondentów wszystko zależało od charakteru osoby, która prowadziła organizację i tego 

na ile zależało jej na integracji środowiska polonijnego oraz na udanych repatriacjach. Bywały 

sytuacje, że zupełnie przypadkiem poznawano liderkę organizacji z innej miejscowości, która służyła 

wsparciem i pomocą. 

Wszystko zależy od tego, kto się zajmuje tą polonią – nie każdy jest z błyskiem [jest liderem]. Prezes 
organizacji polonijnej w miejscowości Y, z którą potem się zaznajomiliśmy i która nam dużo bardzo 
pomagała – tłumaczyła część dokumentów, konsultowała nam pewne sprawy – ona bardzo nam 
pomagała. Ale to był taki człowiek – o każdej porze dzwonisz, ona z Tobą rozmawia, pomaga, podpowiada. 
A w Z – było jakoś inaczej, dziwnie – nijak. Człowiek się nie interesował innymi, byli jakieś tam członkowskie 
składki, ale jak nie było to ok. [repatriant, gmina5] 
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Ze zgromadzonych materiałów, wynika jednak jednoznacznie, że osoby, które aktywnie działały w 

organizacjach polonijnych miały automatycznie większe wsparcie w gromadzeniu dokumentów 

[gminy:1,4,5].  

Gdy udawało się złożyć wszystkie niezbędne dokumenty proces oczekiwania na potwierdzenie 

pochodzenia oraz promesę trwał od kilku miesięcy do roku.  

Etap II: oczekiwanie na zaproszenie z Polski (od konkretnej gminy lub osoby)  

Repatrianci, z którymi prowadzono wywiady, wskazywali na bardzo długi czas oczekiwania na 

zaproszenie do przyjazdu do Polski. Średnio czekali od 6 do 10 lat. Co prawda wiedzieli, że mogą sami 

próbować organizować mieszkanie i pracę w Polsce, co pozwoli im na otrzymanie wizy 

repatriacyjnej, jednak zwykle próby bezpośredniego kontaktowania się z gminami nie przynosiły 

żadnych efektów. Początkowy entuzjazm związany z otrzymaniem promesy szybko znikał, a w jego 

miejsce pojawiało się zwątpienie czy przyjazd do Polski będzie kiedyś możliwy. Długie oczekiwanie 

powodowało, że osoby traciły motywację do nauki polskiego, traciły nadzieję i planowały dalsze życie 

w Kazachstanie, a czasem poza jego granicami (jedna z rodzin spędziła wiele lat w Rosji, gdzie 

wyemigrowała za pracą).  

Czekaliśmy, czekaliśmy, aż w końcu postanowiliśmy, że przecież żyć trzeba. [repatriantka, gmina1] 

Często jest tak, że się składa [dokumenty], potem życie się zmienia, wychodzi się za mąż, dzieci i kompletnie 
jesteś w szoku, że możesz wyjechać i spełnić swoje marzenie. [repatriantka, gmina1] 

6,5 lat czekaliśmy, albo raczej nie czekaliśmy – zaczęliśmy myśleć, jak żyć. Trzeba przecież żyć, czas mija, a 
siedzieć na walizkach…. Wprost nie mówiono, że tyle trzeba czekać. Ludzie mówili, że wszyscy czekają tak 
po 7-8 lat, wiedzieliśmy, że szybko nie będzie. Ale ludzie wyjeżdżali różnie… Przez 1,5 roku – były te dwa 
pisma [potwierdzenie pochodzenia i promesa]. I na tej fali, skoro poszło tak szybko to mieliśmy nadzieję, że 
tak i będzie dalej. A dalej była cisza. W 2005 roku dodawaliśmy dokumenty na kolejnego syna. Czas płynie, 
znika i zainteresowanie i chęci, pojawiają się myśli, że trzeba jakoś żyć. [repatriant, gmina5] 

Etap III: gromadzenie dokumentów wyjazdowych 

Przed wyjazdem z kraju zamieszkania, repatriant musi zgromadzić dokumenty niezbędne do 

wyrobienia nowych dokumentów w Polsce. Z tym etapem wiąże się ciąg trudności związanych 

przede wszystkim z niespójnością otrzymywanych przed wyjazdem informacji od polskich i 

kazachstańskich instytucji, jak również potem od urzędów w Polsce – jakiego rodzaju dokumenty i 

ich poświadczenia należy mieć ze sobą. Szczególnie dużo kłopotów sprawiają poświadczenia za 

zgodność z oryginałem, bowiem w kraju zamieszkania (Kazachstanie) osoby informowane są o 

konieczności posiadania zarówno potwierdzeń notarialnych, jak i tzw. apostillu. Załatwianie tych 

formalności wiąże się z dodatkowymi kosztami (koszty procedur, ale i koszty podróży do 

konsulatu/ministerstw/urzędów). Niespójny przekaz informacji, jakie potwierdzenia są niezbędne do 

późniejszego ułożenia spraw formalnych w Polsce powoduje przeciąganie w czasie momentu 

wyjazdu oraz wystawia rodziny na dodatkowe koszty. Według wypowiedzi respondentów trudności 

te dotyczą przede wszystkim lat ostatnich, kiedy procedury stały się bardziej zbiurokratyzowane. Po 
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przyjeździe do Polski nierzadko okazuje się, że apostill nie zawsze jest niezbędny albo też, że pewne 

potwierdzenia, które są akceptowalne w Kazachstanie, w Polsce nie mają swojego znaczenia89.  

Wypełnienie wszystkich formalności otwierało drogę do Polski, która nierzadko była wielką 

niewiadomą.  

Teraz już się śmiejemy – wyjeżdżaliśmy 2 dzieci i 2 walizki, puste kieszenie i wszystko. Gdzie jedziemy, nigdy 
nie byliśmy w Polsce, nie mieliśmy żadnych krewnych – tak po prostu pojechaliśmy. Nie myśleliśmy nawet 
gdzie będziemy żyć – była informacja, że będziemy mieć mieszkanie i że takie i takie miasto nas przyjmuje i 
że będzie takie mieszkanie. Ale co to za mieszkanie, co w nim będzie? [repatriant, gmina5] 

MOMENT PRZYJAZDU  

Przyjazd do Polski jest zwykle momentem bardzo dobrze zapamiętanym przez repatriantów. W 

większości badanych gmin, od razu po wylądowaniu repatrianta w Polsce organizowany jest jego 

przyjazd do docelowej gminy (zwykle z Warszawy) – repatriant jest witany na lotnisku i przewożony 

gminnym samochodem do mieszkania. Jeśli gmina zapraszająca jest dużym miastem, dobrze 

skomunikowanym z lotniskiem, repatrianci dojeżdżają samodzielnie pociągiem, gdzie spotyka ich 

przedstawiciel miasta. W takich sytuacjach, w przypadku osób starszych lub niepełnosprawnych 

transport urzędowy zapewniony jest z samego lotniska. Na spotkanie repatrianta zwykle jedzie 

osoba bezpośrednio zaangażowana w urzędzie w organizację repatriacji. Dla urzędników jest to 

naturalny ludzki odruch i poczucie obowiązku, że należy godnie przywitać rodaków.  

W jednej z gmin repatriantka z dużym wzruszeniem wspomina sytuacje, kiedy w mieszkaniu witali ich 

sąsiedzi:  

Sąsiadka – babcia 70-letnia z kwiatami witała mnie na klatce – to było takie miłe. [repatriantka, gmina5].  

Po kilku dniach przychodzą też przywitać się inni repatrianci, którzy wcześniej osiedlili się w gminie – 

w gminie5 stało się to zwyczajem: „starzy” repatrianci odwiedzają nowo przybyłych, opowiadają im o 

miejscowych zwyczajach czy służą radą się w kwestiach organizacyjnych. Zwyczaj odwiedzin na 

powitanie to inicjatywa „starych” repatriantów. Takie momenty bardzo doceniają zarówno 

repatrianci, jak i urzędnicy:  

Fajnie, że potrafią ich witać, jak już wiedzą, że sąsiad repatriant przyjeżdża i ciastem i może chlebem, solą 
nie, ale kwiatami, także dla takiego repatrianta, który przyjeżdża wystraszony i sąsiadka wychodzi z 
naprzeciwka i mówi, że tak się cieszy, że nareszcie są, to jest coś pięknego, a takie sytuacje mamy. 
[urzędnik, gmina5] 

Po przyjeździe repatrianci są lokowani albo w swoich docelowych mieszkaniach, albo na pewien czas 

w mieszkaniach zastępczych90. Pierwsze dni, tygodnie, a nawet miesiące to bieganina za wszelkiego 

rodzaju dokumentami i formalizacja pobytu repatrianta. W tym pierwszym okresie w 

miejscowościach, gdzie istnieje systemowe podejście do repatriacji [gminy: 1,2,5] – repatriantami 

opiekuje się albo pracownik urzędu albo pracownik OPS wyznaczony do tej roli. Bezpośredni kontakt, 

instruowanie jakich trzeba dopełnić formalności, ale też bezpośrednie załatwianie spraw z 

                                                           
89

 Na przykład dokument potwierdzony notarialnie zawierający zgodę byłego małżonka na wywóz dziecka oraz załatwianie 
wszystkich formalności związanych z jego osiedleniem się w Polsce nie był wystarczający do załatwienia wszystkich 
formalności w Polsce. 
90 Patrz podrozdział Kwestie lokalowe 
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repatriantem jest bardzo cenione przez przyjezdnych. Urzędnicy zaś podkreślają jak jest to 

niezbędne, by szybko załatwić pierwsze formalności.  

Ważne by im pomóc, by nie było poczucia zagubienia, bezradności (...) na początku najlepiej się pamięta, 
nie jest możliwe ich zostawienie na samym początku, w większości te osoby dobrze ten czas wspominają. 
[urzędnik, gmina1] 

W niektórych przypadkach urzędnik stara się zorganizować repatriantom okoliczności życia tak, by w 

każdym momencie mogli oni sprawnie załatwiać kwestie formalne – pierwszego dnia gmina 

zapewnia rodzinie suchy prowiant na śniadania i kolacje, organizuje obiady w cateringu z dowozem 

do miejsca zamieszkania lub w stołówce.  

Na początku jest dużo „biegania” w sprawie dokumentów i warto, żeby rodzina miała jak najmniej 
codziennych zmartwień choćby takich jak np. ugotowanie sobie obiadu (...). Oni musieli być wolni od tych 
problemów, musieli być na każde zawołanie, bo to ja sterowałem tym wszystkim, a nie oni, bo oni nie 
wiedzieli, co się dzieje i o co chodzi. [urzędnik, gmina1] 

Sami repatrianci wspominają pierwsze dni jako okres, w którym wszystko działo się bardzo szybko, a 

cały proces był sterowany osobiście przez przedstawiciela urzędu: 

Zawiózł nas do restauracji, nakarmił nas, przywiózł do hotelu, kupił prowiant (...) nie zdążyliśmy usiąść, a tu 
już Pan Y do nas dzwonił, że coś trzeba załatwiać, zaopiekował się nami na maxa, mówił “ja będę spać, gdy 
u Was wszystko już będzie w porządku”. [repatriantka, gmina1] 

Pani X była opiekunką. Ja ją tak bardzo lubię. Ona bardzo pomagała – będę na Ciebie czekać tu i tu, 
przyjeżdżaj. Ona nie tak, żeby za rękę trzymała. Ona mówiła – musisz się adaptować sam. I to było ważne. 
[repatriant, gmina5] 

Repatrianci pamiętają też różne drobne sytuacje z życia codziennego, które obrazują jak wiele rzeczy 

w ich życiu się zmieniało i jak inaczej funkcjonuje się w różnych krajach. Podkreślali przy tym pomoc, 

z jaką się spotykali. 

I kierowca [odbierający z lotniska] się nas pyta – macie jakieś pieniądze? No nie, nie mamy żadnych, jutro 
wymienimy. Jutro nic nie wymienicie. Macie 50 zł – kupcie sobie jedzenie itd., ale tam była pełna lodówka. 
(...) Miasto – kiedy przyjechaliśmy pierwszego dnia poszliśmy do miasta i szukaliśmy kantorów. A tu na 
dworcu nie ma, nic nie działa wieczorem – sobota, weekend. Nawet takich rzeczy nie wiedzieliśmy. Trochę 
się też gubiliśmy w mieście, choć zostawili nam mapy. [repatriant, gmina5] 

Czasami pierwszym dniom pobytu w Polsce towarzyszy też oficjalne spotkanie z prezydentem miasta 

oraz mediami. Jedne gminy uznają to za wyraz szacunku wobec przyjezdnych, inni widzą w tym 

działania czysto promocyjne i polityczne włodarzy, a jeszcze inni twierdzą, że nie należy robić dużego 

szumu wokół przyjeżdżających, by ci mieli też prawo do anonimowości i odpoczynku. Jednak z 

rozmów z respondentami jednoznacznie wynika, że pierwsze wrażenie, jakie mają z przyjazdu do 

Polski jest bardzo ważnym składnikiem budowania komfortu psychicznego repatrianta. 
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VII. REPATRIANT W POLSKIEJ GMINIE   

SYSTEM WSPARCIA REPATRIANTA 

CZY ISTNIEJE SPÓJNY SYSTEM WSPARCIA REPATRIANTA? 

Niezwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem całego procesu repatriacji jest pomoc i 

system wsparcia udzielany repatriantowi po przyjeździe do Polski. Dyskurs publiczny i działania 

polityczne w dużej mierze – zarówno w latach 90., jak i obecnie wydają się koncentrować na 

procedurach związanych z przyjazdem repatrianta, natomiast w znacznie mniejszym stopniu na 

różnorodnych aspektach adaptacji repatrianta w polskiej rzeczywistości. I choć ustawa z 2000 r. i 

wynikające z niej zmiany w innych ustawach regulują niektóre kwestie związane z osiedleniem się 

repatrianta, to nadal wiele spraw pozostaje poza przedmiotem zainteresowań ustawodawców. 

Również projekt nowej ustawy, w obecnym brzmieniu, nie zawiera modyfikacji dotyczących tak 

kluczowych obszarów adaptacyjnych jak kwestie nauki języka czy rozwoju zawodowego.  

Przejawem niskiego zainteresowania ustawodawcy kwestiami adaptacji repatriantów jest brak 

spójnego, ogólnopaństwowego systemu wsparcia dla repatrianta, ale też dla gmin chętnych 

przyjąć repatriantów. To zaś powoduje duży chaos i nieefektywność procesu repatriacji. Podczas 

badań, wielu rozmówców zwracało uwagę na ten problem. Gminy, którym zależy na przyjmowaniu 

repatriantów, nie mając jasności, co do wielu przepisów i procedur postępowania, starają się 

wypracować własne metody – zgodne z prawem, ale dające możliwości pomocy dostosowanej do 

potrzeb repatriantów. W efekcie, w kraju powstaje skomplikowana mozaika różnych rozwiązań, 

mechanizmów, metod i standardów pomocy udzielanej przez gminę repatriantowi. Coraz częściej 

zdają sobie z tego sprawę sami repatrianci, którzy przywołują konkretne sytuacje lub przepisy, które 

są inaczej interpretowane w różnych regionach, miastach czy gminach Polski (np. kwestie 

nostryfikacji dyplomów91). 

Niby państwo jest jedno, jedne regiony. Ale każdy region traktuje te sprawy po swojemu. Zmęczyliśmy się 
tym wszystkim – państwo jest jedno i prawo powinno być jedno. A w każdej gminie – wszystko jest bardzo 
różnie. [repatriant, gmina5] 

Taki stan rzeczy nierzadko jest przyczyną rosnących frustracji repatriantów, którzy mając 

umiarkowany wpływ na miejsce osiedlenia się, trafiają do gmin, gdzie panują niższe standardy 

udzielania pomocy niż w innych gminach (m. in. w kwestii wykończenia mieszkania, wsparcia w 

rozwoju zawodowym i poszukiwaniu pracy). Czasami rozwiązania w jednych gminach są zupełnie 

nieakceptowane w innych i na odwrót. Niejasność zapisów i niedopracowany system wsparcia w 

gminie obniża również motywacje ich włodarzy do podejmowania tematu repatriacji, a w gminach, 

które zdecydowały się zaprosić repatriantów powoduje, że procedura przyjęcia pierwszej rodziny jest 

trudnym doświadczeniem. 

My bardzo błądzimy. W urzędzie marszałkowskim jeszcze do niedawna był pan, który sam był chyba jakiś 
nowy i do końca nie wiedział, gdzie, co, jak, gdzie dzwony biją… Załatwianie każdej rzeczy, takiej po kolei, 
to nawet dla nas to jest niezłe dowiadywanie się, chodzenie i szukanie rozwiązań. Jest też nawet dla nas 
nie jest to łatwe. Jakbym teraz coś miała [załatwić] z repatriantem, to zaraz musiałabym pomyśleć – tak, 
moment, jak to leciało….? (…) Na początku my też krążymy po omacku, bo my też do końca nie wiemy, jak 

                                                           
91 Dalej: podrozdział Obywatelstwo i co dalej 
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to się załatwia, ale powiedzmy, że już tam jakieś rzeczy są wypracowane. Tak, jak ja już dzisiaj mniej więcej 
bym tam wiedziała,. Pewnie znowu bym musiała sobie przypominać. [IOS

92
, gmina5] 

To była dosyć trudna droga, te czynności, pokonywanie tych wszystkich problemów, które gdzieś tam się 
pojawiały, no bo nie było ustawy wtedy, bazowaliśmy na niewielkich doświadczeniach, a nie było wzorców, 
nie było się na kim wzorować, więc przecieraliśmy szlaki, z naszych doświadczeń korzystały inne gminy, ja 
sam się przy tym uczyłem, to była taka dość fajna sprawa, bo jeżeli poznawałem, sam musiałem 
dowiadywać się, rozmawiać, a w tym przypadku naprawdę ze wszystkim był problem. [urzędnik, gmina1] 

Przeprowadzone badania, choć dotyczyły tylko 5 gmin w Polsce, pokazują dosyć dużą różnorodność 

zarówno oferowanego przez gminę wsparcia, jak i sposobu rozwiązywania indywidualnych 

trudności repatriantów. Na podstawie danych zgromadzonych podczas badań (w tym informacji o 

innych gminach niż badane) można przypuszczać, że podobna różnorodność rozwiązań istnieje w 

całym kraju. Zapisy ustawy zobowiązujące gminy do „zapewnienia warunków do osiedlania się” są 

tak ogólne, że zakres i forma tego wsparcia zależy od wewnętrznych decyzji określonej gminy. 

Badania pokazują, że brakuje wymiany doświadczeń między gminami – możliwości wzajemnego 

inspirowania się stosowanymi rozwiązaniami. Taka wymiana informacji jest szczególnie przydatna 

gminom, które przyjmują repatriantów po raz pierwszy – pozwoliłoby to im uniknąć pewnych błędów 

oraz skrócić czas poświęcony wypracowywaniu własnych rozwiązań organizacyjnych. 

FORMY WSPARCIA W GMINIE  

Zobowiązania wynikające z ustawy 

Obowiązująca ustawa przewiduje szereg sposobów wsparcia repatrianta. Jest to m.in. wsparcie 

finansowe w postaci zwrotu kosztów podróży, jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, a w 

przypadku zaproszeń przez gminę – zapewnienia utrzymania przez pierwszy rok pobytu repatrianta 

w Polsce. Ponadto ustawa określa zasady wsparcia w zakresie zamieszkania, pracy czy nauki języka. 

Szczegóły dotyczące zapisów i sposób ich realizacji zostaną omówione w poszczególnych 

podrozdziałach.  

Wyniki badań ilościowych 

Jak zostało wspomniane zakres wsparcia oferowany repatriantowi jest bardzo różnorodny, dlatego w 

badaniu ankietowym pytaliśmy gminy o określenie, jaki rodzaj pomocy otrzymują repatrianci 

przebywający w ich gminie. Jak pokazuje poniższa tabela najczęściej wskazywaną pomocą jest ta 

oferowana repatriantom przez władze gminy lub starostwa – przede wszystkim w zakresie 

mieszkania, pracy i pomocy finansowej. W przypadku tej ostatniej dużą pomoc oferuje także Urząd 

Wojewódzki oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, który udziela również wsparcia rzeczowego93. Warto 

jednak pamiętać, że z wyjątkiem wsparcia rzeczowego są to obszary, do których zobligowana jest 

gmina ustawą o repatriacji. Poniższe wskazania pokazują równocześnie, że niewiele jest sytuacji, 

kiedy podmioty działające w gminie wychodzą poza ustawowe ramy wsparcia. 

                                                           
92

 IOS – instytucja otoczenia społecznego (wyjaśnienie w części metodologicznej) 
93

 Wsparciem rzeczowym określane jest wsparcie w postaci przekazania repatriantom przedmiotów – zarówno mebli, jak i 
mniejszych przedmiotów codziennego użytku, wsparciem językowym zaś nazywane jest proponowanie kursów językowych 
i innych możliwości kształcenia języka  
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Jaki rodzaj pomocy i od kogo otrzymują repatrianci w Państwa gminie? (wielokrotny wybór, 

N=160) 

 

Warto zauważyć, że wsparcie językowe dla dorosłych jest oferowane zaledwie przez 1/3 gmin (na 

wsparcie językowe dla dzieci i młodzieży w szkołach wskazuje ¼ gmin). Pomoc przedsiębiorców w 

znalezieniu zatrudnienia wskazywana jest dosyć rzadko (15% gmin) a główna rola przypisywana jest 

tutaj gminom, co może wynikać z pośrednictwa w poszukiwaniu pracy powiatowych urzędów 

pracy94. Wyniki te są w pełni spójne z badaniami jakościowymi, które pokazują, że najmniejsze 

wsparcie otrzymują repatrianci w obszarze nauki języka i poszukiwania pracy. Pomoc rzeczową niosą 

repatriantom najczęściej osoby prywatne (19% gmin). Znikomą pomoc oferują natomiast organizacje 

działające na rzecz Polonii95, inne organizacje społeczne oraz instytucje kościelne czy Koła Gospodyń 

Wiejskich, co jest dość zaskakującym wynikiem, choć zgodnym z wynikami badań jakościowych96. 

Praktycznie zerowe wsparcie jest również ze strony urzędu marszałkowskiego. W odpowiedziach 

otwartych urzędnicy gminni zwrócili uwagę na istnienie całościowego wsparcia w załatwianiu spraw 

(2 razy) oraz pomoc w adaptacji dzieci (1 raz). Znaczące jest, że jako formę pomocy oferowanej w 

gminie jeden z respondentów uznał działania przysługujące każdemu obywatelowi: ZUS udzielił 

pomocy w formie przyznania polskiego prawa do emerytury dla dwojga repatriantów. Pokazuje to 

jak nikła jest świadomość na temat tego, co stanowi element systemu wsparcia repatrianta, a co 

przysługuje mu automatycznie z racji posiadanego obywatelstwa.  

Urzędnicy gminni pytani o formę udzielanego wsparcia finansowego wskazywali najczęściej środki 

na zakup mebli oraz przedmioty użytku domowego, a także zasiłki socjalne. Przy czym, wśród gmin 

przyjmujących repatriantów, odsetek oferujących tę formę pomocy finansowej był wyższy niż w 

przypadku deklarowanych możliwości gmin nieprzyjmujących. Gminy nieprzyjmujące repatriantów 

częściej nie przewidują żadnej pomocy finansowej (21% versus 12% wśród przyjmujących). Może to 

oznaczać, że gminy te z jednej strony nie mają świadomości, że takie finansowe wsparcie 

repatriantów jest niemal niezbędne. Z drugiej strony pokazuje to ponownie, że dla wielu gmin w 

kwestii repatriacji kluczową rolę grają kwestie finansowe – ta grupa gmin nie będzie gotowa 

wykorzystywać środki lokalne na cele repatriacyjne. Spośród kwestii nieuwzględnionych w ustawie, 
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 Jak pokazują badania jakościowe, w rzeczywistości jednak wsparcie PUP jest bardziej formalne niż realne – więcej: w 
podrozdziale Zawodowe perturbacje. 
95

 W ankiecie, odpowiedź ta brzmiała - “Organizacje polonijne np. Wspólnota Polska, Pomoc Polakom na Wschodzie” 
96
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warto zwrócić uwagę, że w obu grupach dosyć dużo jest deklaracji związanych z pokrywaniem 

kosztów tłumaczeń przysięgłych, 

 

Jak pokazuje poniższy wykres dość 

potrzebują finansowego lub lokalowego wsparcia

przyjęły repatriantów. Przeważająca większość (71%) gmin nie spotkała się z takimi sytuacjami i są to 

zwykle osoby, które posiadały własne środki finansowe 

zostały zaproszone niezależnie od gminy, przez członków swoich rodzin.

Zakup mebli i podstawowych przedmiotów użytku 
domowego

Pokrycie kosztów czynszu użytkowanego lokalu

Tłumaczenie przysięgłe potrzebnych dokumentów

Dofinansowanie opłat za wodę, prąd, ogrzewanie, itp.

Pokrycie kosztów bieżącego utrzymania

Bezpłatne posiłki lub pokrycie kosztów wyżywienia

Zwrot kosztów wystawienia polskich dokumentów

Pokrycie kosztów noclegu zanim dostępny będzie 
docelowy lokal

Pokrycie kosztów publicznych przedszkoli lub żłobków

Stypendium dla uczącego się lub studiującego dziecka

Pokrycie części lub całości kosztów rozwoju zawodowego 
(ponad to co jest zagwarantowane przepisami)

Zwrot części kosztów nauki w szkole wyższej lub 
uzyskania tytułu kwalifikacyjnego

Nie oferujemy żadnej pomocy finansowej

Jaką formę pomocy finansowej gmina 

Gminy przyjmujące (N=156)

 

warto zwrócić uwagę, że w obu grupach dosyć dużo jest deklaracji związanych z pokrywaniem 

eń przysięgłych, co z perspektywy repatrianta jest istotnym ułatwieniem.

Jak pokazuje poniższy wykres dość rzadko zdarzają się sytuacje, w których repatrianci nie 

potrzebują finansowego lub lokalowego wsparcia – taką sytuację miało 17 ze 158 gmin (11%), które 

zeważająca większość (71%) gmin nie spotkała się z takimi sytuacjami i są to 

zwykle osoby, które posiadały własne środki finansowe zapewniające samodzielność lub 

zostały zaproszone niezależnie od gminy, przez członków swoich rodzin. 
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warto zwrócić uwagę, że w obu grupach dosyć dużo jest deklaracji związanych z pokrywaniem 

y repatrianta jest istotnym ułatwieniem. 

 

rzadko zdarzają się sytuacje, w których repatrianci nie 

taką sytuację miało 17 ze 158 gmin (11%), które 

zeważająca większość (71%) gmin nie spotkała się z takimi sytuacjami i są to 

samodzielność lub osoby, które 
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Urzędnicy gminni (mający doświadczenie zapraszania repatriantów) pytani o to, jakiego wsparcia 

potrzebuje ich gmina w zakresie organizacji repatriacji wskazują przede wszystkim na 

wsparcia finansowego, w tym także wsparcia na koszty bieżącego utrzymani

repatrianta. W odpowiedziach otwartych pojawiają się sugestie o konieczności dłuższego wsparcia 

niż obecnie obowiązujące 12 miesięcy, bowiem taki czas

uwagi na trudności ze znalezieniem prac

przyjmowały repatriantów, największe oczekiwania 

mieszkania.  

GMINY PRZYJMUJĄCE

Gminy przyjmujące, zapytane czy wsparcie, które otrzy

odpowiadają jednak twierdząco, aczkolwiek blisko 1/3

Czy zdarzały się sytuacje, w których repatrianci nie 
potrzebowali wsparcia np. finansowego czy 

Tak
72%

Nie
28%

Czy wsparcie, jakie otrzymują 
Państwo jako gmina od innych 
instytucji jest wystarczające?  

(N=165)

 

y gminni (mający doświadczenie zapraszania repatriantów) pytani o to, jakiego wsparcia 

potrzebuje ich gmina w zakresie organizacji repatriacji wskazują przede wszystkim na 

w tym także wsparcia na koszty bieżącego utrzymania oraz na naukę języka

. W odpowiedziach otwartych pojawiają się sugestie o konieczności dłuższego wsparcia 

niż obecnie obowiązujące 12 miesięcy, bowiem taki czas jest zbyt krótki dla części repatriantów z 

uwagi na trudności ze znalezieniem pracy i adaptację w środowisku. Także wśród gmin, które nie 

przyjmowały repatriantów, największe oczekiwania dotyczą pomocy finansowej

GMINY PRZYJMUJĄCE GMINY NIEPRZYJMUJĄCE

  

zapytane czy wsparcie, które otrzymują jest wystarczające, w większości (72%) 

odpowiadają jednak twierdząco, aczkolwiek blisko 1/3 nadal potrzebuje dodatkowej pomocy.

Tak
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Nie wiem
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Czy zdarzały się sytuacje, w których repatrianci nie 
potrzebowali wsparcia np. finansowego czy 
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Państwo jako gmina od innych 
instytucji jest wystarczające?  
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y gminni (mający doświadczenie zapraszania repatriantów) pytani o to, jakiego wsparcia 

potrzebuje ich gmina w zakresie organizacji repatriacji wskazują przede wszystkim na konieczność 

a oraz na naukę języka 

. W odpowiedziach otwartych pojawiają się sugestie o konieczności dłuższego wsparcia 

jest zbyt krótki dla części repatriantów z 

Także wśród gmin, które nie 

dotyczą pomocy finansowej, pracy oraz 

GMINY NIEPRZYJMUJĄCE 

mują jest wystarczające, w większości (72%) 

nadal potrzebuje dodatkowej pomocy. 

Czy są w Państwa gminie instytucje, 
które mogłyby pomóc Państwu w 

procesie przyjęcia i adaptacji 
? (N=745) 



Urzędnicy gmin nieprzyjmując

mogłyby im pomóc w procesie repatriacji, w większości deklarują, że n

(72%), a tylko 9% widzi możliwość takiego wsparcia. Najbardziej realne jest, że

mogłyby być ośrodek pomocy 

wskazywane są instytucje trzeciego sektora, władze gminy, lub przedsiębiorcy, szkoły czy lokalne 

organizacje kościelne. Widać więc, że 

zadaniami opieki społecznej, przy czym 

organizacji społecznych. Co ciekawe, gminy te wskazują inne podmioty, niż gminy, które 

repatriantów. Wyniki te świadczą o istniejących potrzebach gmi

Wydaje się, że warto pochylić się nad 

do zaangażowania wielu nowych gmin w proces repatriacji, 

środki, które umożliwią organizacjom działania wspierające gminy w realizacji procedury 

repatriacyjnej i późniejszej adaptacji repatrianta. 
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nieprzyjmujących repatriantów pytani, czy istnieją w gminie instytucje, które 

ie repatriacji, w większości deklarują, że nie mają

i możliwość takiego wsparcia. Najbardziej realne jest, że

omocy społecznej oraz urząd wojewódzki. W dalszej kolejności dopiero

wskazywane są instytucje trzeciego sektora, władze gminy, lub przedsiębiorcy, szkoły czy lokalne 

organizacje kościelne. Widać więc, że pomoc repatriantowi naturalnie dla gmin łączy się z 

przy czym stosunkowo dużo gmin nieprzyjmujących 

. Co ciekawe, gminy te wskazują inne podmioty, niż gminy, które 

yniki te świadczą o istniejących potrzebach gmin nieprzyjmujących repatriantów. 

Wydaje się, że warto pochylić się nad oczekiwaniami gmin wobec organizacji społecznych i jeśli dążyć 

do zaangażowania wielu nowych gmin w proces repatriacji, to należy przeznaczyć dodatkowe 

środki, które umożliwią organizacjom działania wspierające gminy w realizacji procedury 

późniejszej adaptacji repatrianta.  
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czy istnieją w gminie instytucje, które 

ie mają takich podmiotów 

i możliwość takiego wsparcia. Najbardziej realne jest, że takimi partnerami 

ojewódzki. W dalszej kolejności dopiero 

wskazywane są instytucje trzeciego sektora, władze gminy, lub przedsiębiorcy, szkoły czy lokalne 

pomoc repatriantowi naturalnie dla gmin łączy się z 

mujących liczy na wsparcie 

. Co ciekawe, gminy te wskazują inne podmioty, niż gminy, które przyjęły 

n nieprzyjmujących repatriantów. 

wobec organizacji społecznych i jeśli dążyć 

należy przeznaczyć dodatkowe 

środki, które umożliwią organizacjom działania wspierające gminy w realizacji procedury 
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ZAKRES I SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY REPATRI

Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że 

efektywność oferowanej pomocy 

zajmującej się repatriantami – 

gmina2], w jednym – pracownik socjalny i urzędnik 

[gmina3]. O ile w trzech pierwszych przypadkach zaangażowanie praco

elementem szerszego systemu, o tyle w sytuacji najmniejszej gminy nie ma systemu pomocy, ale 

wiele rzeczy „załatwia od ręki” burmistrz, wykorzystując do tego swoje liczne znajomości (zarówno 

przyjęcie repatrianta, jak i potem ofer

[gmina4], choć w urzędzie jest osoba mająca kontakt z repatriantami, to brak jej osobistego 

zaangażowania powoduje, że pomoc repatriantowi jest kwestią czysto formalną, a sam repatriant nie

ma szerkiej opieki i wsparcia ze strony urzędu.

Zakres pomocy oferowanej przez gminy jest zwykle sformułowany w uchwale rady gminy

zawierającej zobowiązanie do utrzymania repatrianta. 

gminie możliwość odpowiedniego r

Gmina miasta zapewnia mieszkanie na warunkach najmu,

usamodzielnieniu oraz pomoc w 
pokrywać będzie koszty utrzymania, leczenia oraz inne niezbędne nieprzewidziane koszty wymagane 
przepisami prawa (…) nie dłużej niż 12 miesięcy. [
osiedlenia się, gmina1] 

Uchwały bywają bardziej i mniej dokładne, ale zwykle opisują

jak udostępnienie mieszkania, pomoc finansową w zagospodarowaniu i pomoc w znalezieniu pracy. 

Szczegółowość uchwał zależy od zakresu pomocy oferowanej przez daną gminę 
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LANIA POMOCY REPATRIANTOWI  

Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że zarówno zakres, jak i płynność czy 

efektywność oferowanej pomocy bezpośrednio wynika z wysokiego zaangażowania osoby 

 w przypadku dwóch gmin jest to urzędnik urzędu miasta 

pracownik socjalny i urzędnik [gmina5], a w najmniejszej gminie 

[gmina3]. O ile w trzech pierwszych przypadkach zaangażowanie pracowników samorządowych jest 

elementem szerszego systemu, o tyle w sytuacji najmniejszej gminy nie ma systemu pomocy, ale 

wiele rzeczy „załatwia od ręki” burmistrz, wykorzystując do tego swoje liczne znajomości (zarówno 

ta, jak i potem oferowana pomoc opierają się o relacje osobiste

[gmina4], choć w urzędzie jest osoba mająca kontakt z repatriantami, to brak jej osobistego 

zaangażowania powoduje, że pomoc repatriantowi jest kwestią czysto formalną, a sam repatriant nie

opieki i wsparcia ze strony urzędu. 

oferowanej przez gminy jest zwykle sformułowany w uchwale rady gminy

zawierającej zobowiązanie do utrzymania repatrianta. Zapis ten jest zwykle dość ogólny, co daje 

gminie możliwość odpowiedniego reagowania na indywidualne sytuacje konkretnego repatrianta:

mieszkanie na warunkach najmu, pomoc w zagospodarowaniu

usamodzielnieniu oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej (…) 
oszty utrzymania, leczenia oraz inne niezbędne nieprzewidziane koszty wymagane 

przepisami prawa (…) nie dłużej niż 12 miesięcy. [Uchwała Rady Miasta o zapewnieniu warunków 

Uchwały bywają bardziej i mniej dokładne, ale zwykle opisują podstawowe obszary wsparcia: takie 

jak udostępnienie mieszkania, pomoc finansową w zagospodarowaniu i pomoc w znalezieniu pracy. 

Szczegółowość uchwał zależy od zakresu pomocy oferowanej przez daną gminę 
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zarówno zakres, jak i płynność czy 

wynika z wysokiego zaangażowania osoby 

urzędnik urzędu miasta [gmina1, 

[gmina5], a w najmniejszej gminie – burmistrz 

wników samorządowych jest 

elementem szerszego systemu, o tyle w sytuacji najmniejszej gminy nie ma systemu pomocy, ale 

wiele rzeczy „załatwia od ręki” burmistrz, wykorzystując do tego swoje liczne znajomości (zarówno 

owana pomoc opierają się o relacje osobiste). W piątej gminie 

[gmina4], choć w urzędzie jest osoba mająca kontakt z repatriantami, to brak jej osobistego 

zaangażowania powoduje, że pomoc repatriantowi jest kwestią czysto formalną, a sam repatriant nie 

oferowanej przez gminy jest zwykle sformułowany w uchwale rady gminy, 

dość ogólny, co daje 

eagowania na indywidualne sytuacje konkretnego repatrianta: 

w zagospodarowaniu i 
lub rejestracji działalności gospodarczej (…) 

oszty utrzymania, leczenia oraz inne niezbędne nieprzewidziane koszty wymagane 
Uchwała Rady Miasta o zapewnieniu warunków 

podstawowe obszary wsparcia: takie 

jak udostępnienie mieszkania, pomoc finansową w zagospodarowaniu i pomoc w znalezieniu pracy. 

Szczegółowość uchwał zależy od zakresu pomocy oferowanej przez daną gminę – i w większości 
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przypadków wszystkie formy pomocy są określone w uchwale. Niekiedy zdarza się, że nie jest 

uwzględniane drobniejsze wsparcie, które gminy oferują z własnej woli (ponad to, do czego 

zobowiązuje ich ustawa), takie jak nauka języka czy pomoc w tłumaczeniu dokumentów. W gminie 

najbardziej doświadczonej w przyjmowaniu repatriantów oprócz uchwały o przyjęciu repatrianta, 

podejmowana jest oddzielna uchwała określająca dokładnie formę, wysokość i tryb przyznawania 

pomocy dla repatrianta (znalazły się tam zapisy m.in. o tym, co składa się na określenie o 

standardowym wyposażeniu lokalu itp.) [gmina2]97. Takie dodatkowe zapisy powodują większą 

przejrzystość postępowania, czym usprawniają współpracę z repatriantami. 

Sposób organizacji pomocy udzielanej repatriantowi jest różny w różnych miejscowościach. Gmina 

albo wypracowuje swój własny mechanizm organizacyjny pomocy repatriantom lub działa ad hoc. I 

choć wybór sposobu zarządzania procesem w pośredni sposób zależy od czynników obiektywnych 

takich jak: wielkość miejscowości i wynikający z niej sposób organizacji pracy w jednostkach 

samorządowych, czy liczba przyjmowanych repatriantów, to jednak również w tym przypadku – 

głównym czynnikiem decydującym o sposobie organizacji pomocy jest postawa przedstawicieli 

gminy. Ogromną wagę pełni tutaj przede wszystkim postawa przedstawicieli władzy wykonawczej – 

prezydenta lub burmistrza, którzy albo podejmują decyzje bezpośrednio dotyczące repatriantów 

[gmina3] albo wydają zarządzenia określające sposób pracy różnych wydziałów i jednostek 

samorządowych [gmina2, gmina5]. Z drugiej zaś strony, niezwykle ważne są też postawy osób 

pracujących w różnych jednostkach gminnych, z którymi repatrianci mają kontakt – to od ich 

nastawienia do rozwiązywania problemów, komunikacji z innymi osobami w gminie, zależy, czy i jak 

dana sprawa repatrianta będzie załatwiona98. 

W dwóch z badanych gmin, sposób organizacji pomocy repatriantom jest określony przez 

dodatkowe zarządzenia, które uszczegóławiają formę i sposób udzielania wsparcia. Doświadczenia 

gmin pokazują, że stworzenie takich zapisów ma jednoznaczne przełożenie na sprawność systemu 

udzielania pomocy, bowiem istnieje jasność procedowania i podziału zadań. Jedna gmina opiera 

swoje działania na Zarządzeniu Prezydenta w sprawie procedury repatriacji, które określa zadania i 

zakres pomocy udzielanej przez określone wydziały miasta (Wydział Spraw Społecznych, Wydział 

Mieszkalnictwa, Wydział Edukacji, Biuro ds. Ochrony Zdrowia) oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej [gmina2]. W drugiej gminie takim dokumentem jest Zarządzenie organizacyjne w sprawie 

podziału kompetencji związanych z osiedlaniem repatriantów na terenie Miasta, które bardzo 

szczegółowo określa zadania wydziałów miasta, ale także dodatkowych placówek, uczestniczących w 

procesie repatriacji: Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Wydziału Edukacji, Urzędu Stanu 

Cywilnego, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego 

Urzędu Pracy [gmina5]. Dodatkowo w tej drugiej gminie systemowi podziału kompetencji towarzyszy 

rozplanowanie działań między instytucjami w takich sposób, że w każdej instytucji jest jedna osoba, 

która zajmuje się sprawami związanymi z repatriantami, co niezwykle usprawnia system. W efekcie 

                                                           
97

 Co prawda, stworzenie takiej uchwały było tylko następstwem wieloletniej praktyki stosowania pewnych rozwiązań, 
które nie były przewidziane oddzielnymi zapisami. Nie ulega jednak wątpliwości, że określenie ich w formie pisemnej jest 
ważnym etapem profesjonalizacji systemu pomocy repatriantom. 
98

 Czołowym przykładem jest zaangażowanie urzędników powiatowego urzędu pracy, o czym więcej w podrozdziale 
Zawodowe perturbacje 
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każda instytucja czy wydział stanowią element puzzla i będąc związanymi z innymi kawałkami 

układanki tworzą razem spójny system wsparcia. Schemat tej dobrej praktyki wygląda następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to niewątpliwie przykład dobrej praktyki zarządzania systemem wsparcia dla repatrianta – 

zarówno z perspektywy gminy (m.in. zarządzania finansowego, w którym ZGM i OPS oddzielnie się 

rozliczają z poniesionych kosztów, a wszystko koordynuje osoba z Wydziału Sprawa Społecznych), ale 

także dla repatrianta, który ma świadomość do której osoby, kieruje się z jakimi sprawami. Osoba 

„A” to urzędnik, który wszystko łączy, opiekun socjalny (osoba „D”) jest osobą pierwszego kontaktu, 

od „spraw wszelakich”, osoba „C” urządza mieszkanie, a do osoby „E” kierowane są wszystkie sprawy 

związane z pracą i wykształceniem. System ten działa efektywnie również dlatego, że nie zmieniają 

się osoby na wskazanych stanowiskach, dzięki czemu mają bogaty wachlarz wypracowanych 

rozwiązań. 

Jedynie w przypadku pracownika socjalnego, będącego opiekunem repatrianta przez pierwszy rok 

jego pobytu w Polsce (osoba „D”) następuje rotacja pracowników. Obecnie dobór pracownika OPS 

do roli opiekuna repatrianta jest zgodny z terytorialnym podziałem pracy filii OPS w mieście – tj. 

opiekunem staje się ten pracownik, na którego terenie osiedla się repatriant. Wcześniejszy system 

opierał się na jednej osobie, która co roku miała pod swoimi skrzydłami nową rodzinę. Duże 

obciążenie czasowe jednego pracownika spowodowało, że zdecydowano się na rotację obowiązków 

związanych z kolejnymi rodzinami między pracownikami OPS. W efekcie w OPS jest kilku 

pracowników, którzy mają doświadczenia pracy z repatriantami. Jedni respondenci (urzędnicy, 

pracownicy socjalni ale i repatrianci) uważają, że system jednego opiekuna jest lepszy (szczególnie, 

że nigdy nie było 2 rodzin przyjętych w tym samym roku), bo pozwala na gromadzenie doświadczeń 

jednej osobie, przez co jej reagowanie na nowe sytuacje jest efektywniejsze. Inni zaś opowiadają się 

za nowym rozwiązaniem, który pozwala na rozkład dodatkowego obciążenia między różnych 

pracowników OPS. Wydaje się jednak, że problem przeładowanie obowiązkami związanymi z pracą z 
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repatriantem wynika z faktu, że opieka nad repatriantem jest dodawana pracownikom jako kolejny 

obszar ich zawodowych obowiązków (bez lub z bardzo znikomym dodatkowym wynagrodzeniem), a 

natura pracy z repatriantem wymaga często większego zaangażowania pracownika niż w przypadku 

innych „klientów“ opieki społecznej.  

Zarówno powyższa dobra praktyka, jak i inne przykłady badanych gmin pokazują, że kluczowe w 

udanej repatriacji jest istnienie „ludzkiego” podejścia do kwestii pomocy repatriantowi. Istnienie 

osoby, która przynajmniej w ciągu pierwszego roku jest w pełni dostępna repatriantowi i pomaga mu 

załatwiać wszystkie sprawy (od tych czysto formalnych, przez te bardziej osobiste) jest kluczowe dla 

wstępnej adaptacji repatrianta w Polsce. Problem jednak polega na tym, że osoby te pełnią w 

ramach swoich zobowiązań zawodowych szereg innych funkcji i zadań, co powoduje, że są 

nadmiernie obciążone obowiązkami. I nawet w sytuacjach, kiedy role te są podzielone – na przykład 

na urzędnika i pracownika socjalnego, to nadal gros obowiązków i kontakt bezpośredni z 

repatriantem leżą w rękach jednej osoby (dotyczy to również schematu dobrej praktyki opisanej 

powyżej, gdzie w rzeczywistości większość obowiązków spada na opiekuna socjalnego). 

Doświadczenia te pokazują, jak niezbędne jest istnienie oprócz efektywnego systemu organizacji 

pomocy, również osoby w roli asystenta repatrianta99. 

Pięć studiów przypadku realizowane w pięciu gminach Polski pokazuje dobrze, na czym polega 

różnorodność wsparcia oferowanego przez gminy repatriantom. Co prawda gminy będące 

przedmiotem badań stanowią raczej przykłady miejscowości, w których zakres oferowanej pomocy 

jest szeroki, niemniej nawet analiza takich pięciu przypadków pokazuje, jak różne bywa podejście i 

wyobrażenie o poziomie wsparcia, jaki potrzebują repatrianci. Poniższa tabela prezentuje zakres 

oferowanego wsparcia w pięciu badanych gminach, przy czym ukazano w niej obszary, które nie są 

określone zapisami ustawy, ale należą do dobrej woli gminy.  

Zestawienie pokazuje tendencję, na którą wskazywały też wyniki badań ilościowych: kwestia języka i 

zawodu są obszarami najmniej wspieranymi w gminach. Wśród studiów przypadku jedynie jedna 

gmina de facto organizuje i finansuje kursy języka polskiego [gmina5], a tylko w dwóch gminach 

korzysta się ze wsparcia na dofinansowanie stanowiska pracy [gminy:2,5]. Z drugiej strony, duże 

różnice istnieją w formie udostępniania mieszkania – gdy w jednych gminach pokrywane są wszelkie 

koszty związane z mieszkaniem (czynsz i opłaty)[gminy:1,2,5], w innych – gmina udostępnia lokal, ale 

na zasadach najmu, w efekcie czego repatriant płaci niewysoki czynsz oraz opłaty za media 

[gminy:3,4]. Spośród dobrych praktyk stosowanych przez badane gminy warto zauważyć, że 

wszystkie proponują repatriantom wsparcie w zakresie spraw urzędowych i związanymi z nimi 

kosztów, a także, że trzy z badanych gmin mają tak skonstruowany system pomocy, że repatriant 

objęty jest pomocą opiekuna – w przypadku dwóch gmin taką rolę pełni urzędnik urzędu miasta, a w 

przypadku jednej – pracownik socjalny. W następnych podrozdziałach opisane zostaną różne obszary 

życia repatrianta wraz z charakterystyką otrzymywanego wsparcia przy uwzględnieniu podobieństw i 

różnic między gminami.  

 

 

                                                           
99

 Dalej czytaj: podrozdziały Relacje Społeczne oraz Wnioski i Rekomendacje. 
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Tabela nr 11 Różne formy wsparcia oferowane repatriantom w pięciu badanych gminach 

 GMINA1 GMINA2 GMINA3 GMINA4 GMINA5 

Zakup wyposażenia mieszkania • • • • • 

Czynsz w lokalu mieszkaniowym • • 
BRAK 

Opłaty za 
najem 

BRAK 
Opłaty za 

najem 
• 

Opłaty za media: prąd, gaz, wodę • • BRAK BRAK • 
Tłumaczenie dokumentów 
osobistych

100
 

• • • • • 

Opłaty za wydanie polskich 
dokumentów 

• • • • • 

Pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych

101
 

• 
urzędnik 

• 
urzędnik 

• •  
urzędnik 

• 
pracownik socjalny 

+ urzędnik 

Osobisty opiekun • •    BRAK  BRAK • 

Kursy językowe 
+/- 

tylko pierwsze 
rodziny 

BRAK BRAK BRAK  • 

Wsparcie psychologicznie 

+/- 
czysto 

formalnie 
MOPS 

b.d. BRAK 

+/- 
Czysto 

formalnie 
MOPS 

●  
OPS +opiekun 

Koszty edukacji dzieci Nie dotyczy • • Nie dotyczy • 
Zajęcia indywidualne w szkole Nie dotyczy Rola NGO • Nie dotyczy • 

Dofinansowanie stanowiska pracy BRAK • BRAK 

+/- 
Repatrianci 

zapraszani przez 
pracodawców 

• 

Pomoc urzędnika po 12 mies. • • 
+/- 

burmistrz 
b.d. • 

Bezpłatna pomoc prawna   •   

„•” oznacza, że w danej gminie proponowany jest określony typ wsparcia, „BRAK”– oznacza, że repatriant nie może 

liczyć na wsparcia tego rodzaju, „+/-” oznacza, że choć wsparcie istnieje to w pewnej specyficznej formie opisanej 

komentarzem. „Nie dotyczy” oznacza sytuacje, kiedy pewien rodzaj wsparcia nie znajduje zastosowania ze względu na 

brak wśród repatriantów dzieci w wieku szkolnym, „b.d” – brak danych  

OBYWATELSTWO I CO DALEJ? CZYLI RZECZ O KWESTIACH FORMALNYCH 

Repatriant, na mocy ustawy, przekraczając granicę na podstawie wizy repatriacyjnej, otrzymuje 

automatycznie obywatelstwo, jednak uzyskanie dokumentów dających mu pełne prawa obywatela 

to długa droga. We wszystkich badanych gminach repatriantom na tej drodze towarzyszy 

przedstawiciel urzędu miasta – zwykle osoba, która organizuje przyjazd repatrianta102. Jego 

zaangażowanie w pomoc jest kluczowe i niezbędne na tym etapie, co bardzo mocno podkreślają 

polscy urzędnicy, jak i sami repatrianci.  

Nie zdążyliśmy usiąść, a tu już Pan X do nas dzwonił, że coś trzeba załatwiać, zaopiekował się nami na 
maxa, mówił ‘ja będę spać, gdy u Was wszystko już będzie w porządku. [repatriantka, gmina1]. 

Pani opiekunka – to fantastyczny człowiek, we wszystkim mi pomagała, mogła z nami pójść wszędzie. 
Czasami w urzędach to ja prawie nic nie mówiłam – one wszystko załatwiały. Opiekunka wszędzie z nami 
chodziła, nie miałam żadnych problemów z papierami czy kontaktem z urzędami. Ale nie wyobrażam 

sobie, by to samej robić. [repatriantka, gmina5]. 

                                                           
100

 Tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów, uprawnień rentowych lub emerytalnych etc.  
101

 Takich jak m.in. rejestracja w Urzędzie Pracy, załatwianie dokumentów, umów itd. 
102

 W przypadku jednej z opisanych gmin jest to pracownik socjalny oddelegowany do bezpośredniej opieki nad 
repatriantem. 
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Osoba z urzędu nie tylko osobiście chodzi z repatriantem po odpowiednich instytucjach składając 

niezbędne dokumenty, ale i pośredniczy między urzędami w załatwianiu formalności. Zwykle osoby 

te pomagają również innym podmiotom, które zaprosiły repatriantów – organizacjom, czy 

pracodawcom [gmina4, gmina2]. Przedstawiciele polskich instytucji przyznają, że złożoność procedur 

powoduje, że załatwienie wielu dokumentów nie byłoby możliwe bez udziału takiego „opiekuna”. 

Mówią, że u nas jest straszna biurokracja, ale to wszyscy to powtarzają, że jest duża biurokracja i 
faktycznie nie wyobrażam sobie, żeby oni nawet znając język byli w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. 
[IOS, gmina5] 

Brak znajomości polskich realiów i języka polskiego oraz inna kultura administracyjna powodują, że 

kontakt repatriantów z polskimi urzędami jest utrudniony. Dodatkowo, polskie instytucje i ich 

urzędnicy często nie są przygotowani na kontakt z repatriantem, a przepisy określające status 

repatrianta są na tyle niejasne, że postępowanie wobec repatriantów rzadko bywa rutynowe i 

bezproblemowe103. Jedna z repatriantek zwraca uwagę, że nie raz zetknęła się z sytuacją, kiedy 

urzędnik nie wiedział jak ma postąpić w sytuacji repatrianta, więc dla rozwiązania sytuacji traktował 

repatriantkę jako uchodźczynię – nie ukrywając, że uważa, że „to przecież to samo”. Rozmowy z 

repatriantami wskazują, że w sytuacji, kiedy nie mogą oni liczyć na pomoc osoby z gminy, cały proces 

bardzo się wydłuża, a sam repatriant błądzi jak dziecko we mgle – jest odsyłane między urzędami, 

które nie wiedzą, jak sobie poradzić z przypadkiem „repatriant” [gmina2]. 

1) poświadczenie obywatelstwa i stanu cywilnego, uzyskanie dowodu osobistego i numeru 

PESEL 

Są to sprawy pierwszoplanowe załatwiane od razu po przybyciu do Polski. Tworzą one bazę do 

dalszego funkcjonowania w polskich realiach: do rejestracji w opiece socjalnej, do podpisywania 

umów najmu, dostawy mediów i rozpoczęcia procedury uzyskania zasiłku na zagospodarowanie. 

Jak ktoś nie ma dowodu, a ma mieszkanie to jaką można z nim umowę najmu podpisać, urząd to zrobi, 
urząd radzi sobie z takim sprawami, ale w zakładzie energetycznym nikt nie podłączy energię, gaz, my 
[urząd] moglibyśmy podpisać umowę, ale potem już same kłopoty. [urzędnik, gmina1] 

Stworzenie tych dokumentów przysparza wielu trudności: zasady panujące w Polsce są dość 

restrykcyjne (szczególnie od momentu wejścia do strefy Schengen), a repatrianci nie mają o nich 

pełnej wiedzy przed wyjazdem do Polski. W efekcie przywiezione przez repatriantów dokumenty są 

często odrzucane w urzędzie stanu cywilnego z różnych powodów: niezgodności zapisów w dwóch 

dokumentach dotyczących tej samej osoby, różnego zapisu nazwiska, zafoliowania dokumentu, 

nieczytelności pieczątki, różnego sposobu potwierdzenia zgodności dokumentów (potwierdzenie 

notarialne i „apostil”), niewystarczających dokumentów na dzieci rodziców po rozwodzie itp. Z uwagi 

na status osób, które już są w Polsce, weryfikacja czy zmiana takich dokumentów trwa bardzo długo 

                                                           
103 Bywają skrajne sytuacje, kiedy repatrianci muszą ponosić finansowe konsekwencje niezgodności informacji i 
sposobu interpretowania ich przez polskich urzędników. Taką sytuacja był przypadek, kiedy rodzina 
zdecydowała się na transport własnym samochodem, który chciała następnie zarejestrować w Polsce. W tym 
celu dowiedziała się na miejscu w Kazachstanie, jakie dokumenty powinna wyrobić (tzw. numery tranzytowe), 
a na granicy służby domagały się wniesienia opłat rzędu 20 tys. zł, bez których nie pozwalano wjechać do Polski 
samochodem. Rodzina chcąc przekroczyć granicę wniosła opłatę, po czym kilka miesięcy wyjaśniała sytuację, w 
której ostatecznie przyznano rację, że wniesiona opłata była bezpodstawna. Jednak czas poświęcony na 
wyjaśnienia, wraz ze zmianami kursów spowodowały, że wg. deklaracji rodziny stracono ok. 3 tys. zł. 
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(od kilku miesięcy do półtora roku). Problemy z dokumentami miała większość badanych 

repatriantów – choć wszyscy przygotowywali się do wyjazdu we współpracy i komunikacji z polskimi 

placówkami dyplomatycznymi oraz z lokalnymi instytucjami. Niezbędne w tym obszarze jest 

jednoznaczne ustalenie zasad, jakie dokumenty są akceptowalne w Polsce i weryfikacja wszystkich 

danych, jeszcze przed wyjazdem repatrianta z Kazachstanu.  

Ogromnym problemem są sytuacje małżeństw mieszanych, gdzie jedna osoba nie ma polskiego 

pochodzenia – wtedy z racji innych przepisów nie otrzymują oni obywatelstwa automatycznie, lecz 

obowiązuje ich procedura uzyskania pobytu stałego, a dopiero w kolejnych latach mogą starać się o 

uzyskanie obywatelstwa. W związku z tym ich sytuacja nie różni się istotnie od sytuacji innych 

cudzoziemców posiadających pobyt stały i napotykają wynikające z tego bariery administracyjne 

(m.in. brak prawa do emerytury). Nie do końca czytelna sytuacja małżonków repatriantów 

powoduje, że ich dokumenty wydawane są z opóźnieniem, czego konsekwencje ponosi sam 

małżonek. 

Nie dają im od razu obywatelstwa – dostałam je po 1.5 roku. np. zasiłek dla bezrobotnych mi nie 
przysługiwał, bo ponad 6 miesięcy nie pracowałam, ale to nie było z mojej winy – bo moje dokumenty tylko 
robili. [mąż:] Ona nie ma polskiego pochodzenia, ona ma status – członek rodziny repatrianta – i to jest 
blokada do wszystkiego. Wcześniej – czekali ok. 5 lat, teraz szybko – tylko 1.5. I to jest problematyczne, że 
to, co przysługuje repatriantowi nie przysługuje członkowi rodziny repatrianta. Ona urodziła 2 Polaków – 
mają narodowość polską i mają prawa. A ona??? [repatrianci, gmina5] 

2)  Dokumenty świadczące o ubezpieczeniu społecznym 

Zarejestrowanie w ZUS (emeryt lub rencista) lub w urzędzie pracy, choć jest jednym z 

najważniejszych kroków po przyjeździe, to jest stricte uzależniony od efektów otrzymywania 

podstawowych dokumentów osobistych (Ad.1). A ponieważ pierwszy etap często się przedłuża, to 

bywa, że repatriant dosyć długo pozostaje bez ochrony ubezpieczeniowej. W efekcie ewentualne 

koszty hospitalizacji/leczenia stanowią dodatkowe obciążenie finansowe gminy. 

3) Nostryfikacja dyplomów 

Ogromnym problemem, z którym zderzają się repatrianci są również kłopoty z nostryfikacją 

niektórych dyplomów, co jest o tyle ważne, że uznanie dyplomów medycznych, czy pielęgniarskich 

stanowi dla repatriantów jedyną szansę na kontynuowanie pracy w zawodzie. Problem z 

uznawalnością wykształcenia jest wyjątkowo absurdalny w przypadku dyplomów lekarskich i 

pielęgniarskich, bo jako zawody pożądane na polskim rynku pracy powinny być szczególnie cenione. 

Przyczyną tej sytuacji jest brak odpowiednich uregulowań w umowie między Kazachstanem i Polską. 

Jednak większym problemem jest fakt, że w różnych regionach Polski, urzędnicy kierują się innymi 

wytycznymi, w wyniku czego te same dyplomy nostryfikowane są w jednym mieście, a w innym już 

nie. Sytuacje te budzą dużo frustracji repatriantów. 

Przykład mojej żony – jest pielęgniarką o 15-18 latach doświadczenia. W Opolu, Gdańsku, pod Warszawą – 
wszędzie naszym znajomym z dyplomem pielęgniarskim uznano dyplom i one pracują. A pod Warszawą 
uznali nawet dyplom „Felczera”, którego w Polsce już nie ma. A tam osoba pracuje. A tutaj – jej dyplomu 
nie uznano. Więc jeśli zapraszają ludzi – tam, nie jest tak dużo tych Polaków – więc jeśli przyjmujecie, to 
dajcie ludziom możliwość pracy. My przyjechaliśmy – w Kuratorium Oświaty mówiłem im prosto w twarz: 
przyjechaliśmy młodzi, nie chcemy siedzieć na jakiś tam zasiłkach, biedować. Chcemy: pracować, budować 
swoje życie, płacić podatki, wychowywać dzieci i normalnie się rozwijać. Mówiłem, że tam i tam uznali taki 
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dyplom. A on mówi – ale ja nie uznam, bo Ty mi kłamiesz. Nie jest to możliwe. I wszystko, do widzenia. 
[repatrianci, gmina5] 

W innej gminie urzędnik wspominał nawet, że sam załatwiał nostryfikację dyplomu: wtedy jeszcze 

wszyscy się tego uczyli i było bardzo trudno, ale udało się [urzędnik, gmina1].  

4)  Ustalenie emerytury 

W przypadku emerytur często pojawia się problem sposobu ich naliczania i uznawalności okresów 

składkowych, w tym okresu lat przepracowanych w Kazachstanie. Repatrianci nieraz podejmują 

sprawy sądowe sprzeciwiając się sposobowi naliczania emerytury, który nie uwzględnia lat 

przepracowanych w Kazachstanie. Jednej z badanych rodzin udało się wygrać taką sprawę – 

repatriant po 17 latach od osiedlenia, uzyskawszy od burmistrza bezpłatną pomoc prawną, doszedł 

swoich praw w sądzie [gmina3]. W innym przypadku repatriantka wiedząc od innych repatriantów, 

jakie istnieją w Polsce problemy, składała odwołania celem odpowiedniego przeliczenia 

podstawowego wymiaru emerytury z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia[gmina5]. 

Posługiwała się przy tym pismem, które stosowali inni repatrianci, w innych częściach Polski. 

Pokazuje to, jak powszechna jest skala tych problemów. 

Jak ja szłam do ZUS-u załatwiać tą emeryturę, to już ta moja [repatriantka] wiedziała z jakim pismem 
trzeba iść: „Że proszę o wyliczenie emerytury, na podstawie…” A ta [kobieta] w ZUS-ie nie wiedziała, że 
takie pismo [można składać]. Ale wzięła je załączyła. Prawdopodobnie, oni tam nie mają tego, co ZUS 
oczekuje od nas, od Polaków i prawdopodobnie dlatego czymś takim się posługują. Złożony był dokument i 
dostała, ale bardzo mało.(…) Życie zawodowe miała bogate – na wyższych stanowiskach: kierownikiem, 
zastępcą dyrektora działu kadr, czyli piastowała takie wyższe stanowiska w różnych zakładach. 
Podejrzewam, że też finansowo dobrze jej się, jakby powodziło. A tutaj, jak załatwiałam jej emeryturę, to 
ona tą emeryturę ma bardzo niewielką – 900 coś złotych emerytury [IOS, gmina5]. 

Dużą trudnością jest też niejasny sposób naliczania kapitału początkowego104 w przypadku 

niepolskich małżonków repatriantów. Repatrianci wskazują na względne traktowanie przepisów 

przywołując sytuacje, że w jednym miejscach Polski pewne rzeczy są załatwiane, a w innych nie. 

Problem jest jeszcze w tym, że teraz weszły zapisy o kapitale początkowym – i my jak małżeństwo mieszane 
– nie przyznali nam kapitału początkowego. Suwałki – tam przyznali. Sposób liczenia ZUS, emerytury – 
pracowaliśmy do 90 lat powinien być nam naliczony ten czas – mężowi policzyli, a mi nie, jako żonie 
repatrianta. [repatriantka, gmina5] 

5) Uznanie za repatrianta 

Procedura uznania za repatrianta dla osoby przebywającej na terenie Państwa polskiego w ramach 

podjęcia tutaj studiów jest rzadko stosowana. Czasami wynika to z braku wiedzy o istniejącym 

mechanizmie (zarówno wśród repatriantów, jak i polskich urzędników). Z drugiej zaś strony, z 

przeprowadzonych badań wynika, że część studentów świadomie nie korzysta z tego prawa i wraca 

                                                           
104

 Kapitał początkowy to wysokość zgromadzonych na koncie emerytalnym środków, ustalona na podstawie składek 
opłacanych przed 1999 rokiem, którą to uwzględnia się przy obliczaniu wysokości emerytury ustalanej na nowych, 
zreformowanych zasadach. Zwaloryzowany kapitał początkowy oraz składka na ubezpieczenie emerytalne - będzie 
podstawą ustalenia emerytury osobom ur. po 1948r. Przepisy przewidują ustalenia kapitału początkowego osobom, które 
przybyły do Polski na podstawie przepisów o repatriacji i uznane zostały za repatriantów. Przy ustalaniu kapitału 
początkowego osobie ze statusem repatrianta uwzględnia się okresy zatrudnienia za granicą przebyte przed 1999 r., a także 
okresy składkowe i nieskładkowe przebyte w Polsce przed 1999 (źródło - e-Inspektorat ZUS i poradnik.wfirma.pl) 
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do Kazachstanu, by tam uzyskać zaproszenie i wizę repatriacyjną, która daje możliwość wsparcia 

finansowego, a szczególnie dostęp do lokalu mieszkalnego. Świadczy o tym m.in. wypowiedź jednej z 

repatriantek o swojej córce-studentce, która kończyła w Polsce liceum a obecnie studiuje. 

Ja bym chciała, żeby ona tak jako repatriantka to zrobiła, teraz taka sytuacja jest, że ona nie ma tutaj 
mieszkania no i my nie mamy takich środków, żeby je tutaj kupić, a jeżeli by ona jako repatriantka to jakieś 
mieszkanie byłoby, dla repatriantów to jest najważniejsze, możliwość żeby było gdzie zamieszkać. 
[repatriantka, gmina2] 

Na problem ten wskazuje również jeden z ekspertów wskazując, że brak korzystania z mechanizmu 

uznania wynika bezpośrednio z chęci uzyskania możliwości otrzymania mieszkania w drodze 

zwykłego systemu repatriacji.  

Znaczy to nasze doświadczenie pokazuje, że tutaj studentom będącym, czy kończącym studia repatriacja 
nie idzie. Oczekiwania są wokół mieszkania. Nie oszukujmy się, wynajęcie mieszkania w Polsce dla osoby 
dobrze nawet po studiach w Polsce, która próbuje tu szukać pracy, ale cały czas z tym syndromem bycia ze 
Wschodu, to będzie kluczowy wydatek. [ekspert5] 

Niezależnie od tego, na ile jest to mechanizm powszechny w całej Polsce, to jego występowanie 

pokazuje wypaczenie systemu i niewystarczające upowszechnienie informacji o takich 

możliwościach105. Dokumenty i kwestie formalne to źródło wielu problemów i frustracji 

repatriantów. Ponieważ dokumenty te są niezbędne w układaniu nowego życia w Polsce, często te 

początkowe problemy są powodem niezadowolenia i zniechęcenia repatriantów, a z drugiej strony 

są źródłem irytacji urzędników, którzy nie wiedzą jak radzić sobie z „niesklasyfikowanymi 

przypadkami” repatriantów.  

KWESTIE LOKALOWE 

Zapewnienie repatriantowi mieszkania na czas nieokreślony jest jednym z warunków zaproszenia go 

do Polski. Ustawa określa dwa rodzaje wsparcia z budżetu centralnego na kwestie mieszkaniowe:  

1) Zwrot kosztów remontu 

Ustawa przewiduje możliwość pokrycia udokumentowanych i uzasadnionych kosztów remontu lub 

adaptacji lokalu mieszkalnego. Zwrot ten następuje bezpośrednio repatriantowi w sytuacji, gdy 

repatriant prace dokonuje samodzielnie (znacznie rzadsze sytuacje). Natomiast w większości 

przypadków remont i adaptacja dokonywana jest przez gminę, która to otrzymuje zwrot 

poniesionych kosztów. Maksymalna wysokość przyznawanego wsparcia wyliczana jest co roku i w 

2016 wynosiła 5453,65 zł106 na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny.  

2) Dotacja na lokal z budżetu centralnego 

Jeśli repatriant jest zaproszony na podstawie zaproszenia bez wskazania (tj. wybór dokonuje się 

poprzez bazę „RODAK”) urząd gminy na podstawie porozumienia z wojewodą otrzymuje dotację na 

lokal. Wysokość dotacji to równowartość powierzchni użytkowej mieszkania (maksymalnie do 45 

m2) pomnożonej przez koszt odtworzenia 1m2 na terenie danego powiatu, który ustalany jest przez 
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 O kwestii uznania za repatrianta patrz podrozdział: Kwestie lokalowe. 
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 Dane za: https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja/5100,POMOC-DLA-
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wojewodę na podstawie przepisów o ochronie lokatorów. De facto oznacza to, że udostępnione 

mieszkanie pozostaje w zasobach miejskich (choć po pewnym okresie czasu może być wykupione 

przez rodzinę repatriantów), ale gmina otrzymuje niemały zastrzyk finansowy z budżetu centralnego 

(w przypadku 2-3 pokojowych mieszkań w średniej wielkości mieście to wysokość ok. 150-180 tys. 

zł), które może przeznaczyć na realizację zadań własnych gminy (zasady przeznaczenia dotacji 

określane są indywidualnie w porozumieniu z wojewodą).  

Warunki zamieszkania, jakie proponuje gmina w ramach procedury osiedlania repatrianta, są jednym 

z kluczowych elementów procesu trwałej adaptacji repatrianta w polskiej rzeczywistości. Co prawda, 

rzadko kiedy otrzymanie mieszkania jest głównym czynnikiem motywującym repatriantów do 

wyjazdu107, ale niewątpliwie jest to zachęcająca perspektywa. Jej wagę najlepiej pokazują przypadki 

studentów, którzy nie korzystają z możliwości uznania za repatrianta w Polsce, tylko wracają do 

Kazachstanu celem ponownego przyjazdu w procedurze repatriacyjnej, dającej dostęp do 

mieszkania. Jak komentuje to radny podczas sesji rady miejskiej: Jest jeden cel – wyrwać mieszkanie. 

[gmina2] 

Udostępnianie przez gminę mieszkań repatriantom jest też tematem wrażliwym społecznie. W 

sytuacji, gdy na rynku mieszkaniowym w Polsce wciąż brakuje tanich mieszkań – wiele rodzin przez 

wiele lat oczekuje na przydział mieszkań komunalnych, a część rodzin żyje spłacając wieloletnie 

kredyty – istnieje dość duża niechęć społeczna do przywilejów w zakresie przyznawania mieszkań 

gminnych. Włodarze decydując się na przyjęcie repatriantów muszą więc umiejętnie zarządzać tą 

kwestią, by nie wzbudzać masowych niechęci społecznych. Stosowane metody są różnorodne – od 

nieupowszechniania informacji w mediach, przez zapraszanie maksimum jednej rodziny rocznie (czyli 

udostępniania 1 mieszkania rocznie), po bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami i tłumaczenie im 

zasad dotacji, jakie otrzymuje miasto po zaproszeniu repatrianta.  

Warunki lokalowe – lokalizacja, wykończenie i wyposażenie mieszkania 

Ustawa, ani żadne inne akty prawa nie definiują, jakie warunki zamieszkania powinna zapewnić 

gmina, ani gdzie mieszkanie powinno być zlokalizowane. Nieścisłość zapisów, jak również brak 

systemowej kontroli mieszkań przez przyjazdem repatriantów, powoduje, że poziom udostępnianych 

repatriantom mieszkań bardzo różni się między regionami i miastami. Wskazują na to sami 

urzędnicy, którzy bez określonych standardów nie są pewni, jak mogą wykończyć czy wyposażyć 

mieszkanie: 

No, ja się pytałem jeszcze w urzędzie wojewódzkim czy mają coś takiego, jak standard lokalu, jaki mamy 
mieć lokal do dyspozycji. Czy to ma być lokal, powiedzmy tak, jak się sprzedaje na mieście, czyli drzwi 
zewnętrzne i koniec. Stan deweloperski. Czy też mamy dać mieszkanie, w sensie z wyposażeniem, tak? I z 
jakim? Że powiedzmy, jeżeli jest rodzina kilkuosobowa, to ma mieć 1 łóżko na 1 człowieka, jakiś określony 
metraż, szafa, nie wiem telewizor, lodówka. O, tego typu określenia. Bo w naszym prawie to jest ustalone, 
prawda? Mamy 5 metrów pokoju na osobę, albo 10 metrów i to takie standardowe, musimy się tego 
trzymać, prawda? Osoby, które mają mniejszy metraż nie mają tak zwanych zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych, no i przysługuje im ewentualna jakaś tam pomoc. A tutaj nie jest w jakiś sposób 
uregulowane, prawda? Ile metrów powinno być, żeby to spełniało. Nam jest potrzebna standaryzacja 
jednak, mimo wszystko. Nie tylko mieszkaniowa, ale też związana z wyposażeniem. [urzędnik, gmina4] 
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O różnicach mówią też repatrianci, którzy wiedzą od znajomych lub rodziny, jak wyglądają warunki w 

innych miastach: 

Błogosławimy Boga, że przyjechaliśmy tutaj – spotykaliśmy się z innymi repatriantami i wiemy, że 
repatriantów przyjmują gminy bardzo różnie, czasami są straszne sytuacje. Miasto Z – tam ludzie mówili 
nam: „Byliśmy w szoku: materace obesrane, spać nie można na nich tak moczem jadą.” [repatriant, 
gmina5] 

Różnice między standardem udostępnianych mieszkań teoretycznie mogą wynikać ze sposobu 

zapraszania (imiennego lub bez wskazania), który determinuje zakres finansowania, jakie gmina 

otrzymuje, ale w badanych przypadkach nie grało to decydującej roli. 

Mieszkania pochodzą zwykle z zasobów mieszkań komunalnych gminy, a niekiedy kupowane są na 

rynku, przy czym są to raczej wyjątki [gmina2]. Bywa, że proponowane mieszkanie, a szczególnie 

jego lokalizacja: albo poza większymi ośrodkami miejskimi, albo na przedmieściach miast, odstrasza 

repatriantów i powoduje, że rodzina rezygnuje z przyjazdu [gmina3]. Na ten problem zwracają 

uwagę urzędnicy Departamentu Repatriacji MSWiA wskazując, że zwykle takie rezygnacje związane 

są z mylnymi wyobrażeniami na temat warunków życia na polskiej prowincji. W trakcie badań 

zaobserwowano tylko jedną sytuację, kiedy repatriant został ulokowany z dala od miasta, z 

utrudnionym dojazdem (choć nie niemożliwym). Wynikało to z dostępności lokali gminnych, ale też 

braku wyobrażenia gospodarzy, że taka lokalizacja wpływa na alienację repatrianta (co prawda była 

to lokalizacja w ramach istniejącego osiedla, tym niemniej odległość od miasta była uciążliwa). 

Pozostałe przypadki to mieszkania bądź w centrum miasta bądź w dobrze skomunikowanych 

dzielnicach. Gminy starają się też nie tworzyć w miastach dużych skupisk repatriantów w jednym 

miejscu – mieszkania proponowane są raczej w różnych częściach miasta. Zdaniem urzędników 

zajmujących się repatriacją jest to częściowo zabieg zamierzony, bo w ten sposób unika się 

niebezpiecznej gettoizacji. Z drugiej strony, bywały sytuacje, że lokowanie kilku rodzin na jednej ulicy 

służyło ich integracji i współpracy w rozwiązywaniu podobnych problemów. 

Badania ilościowe pokazują zaś, że w większej skali nie ma jednego wzorca rozlokowania 

repatriantów w lokalach w obrębie gminy. Równie często repatrianci rozlokowani są w różnych 

miejscach miasta, jak i w jednym domu lub mieszkaniu. Dość rzadko (9,5%) repatrianci lokowani są 

blisko innych rodzin repatriantów. 



W gminach badanych jakościowo

mieszkań. Lokale były przygotowane specjalnie dla repatriantów: wszystkie były świeżo 

wyremontowane, a oprócz jednego przypadku, wykończone i 

Niezależnie od sposobu zapraszania (a więc tym samym poziomu sfinansowania remontu) 

przeprowadzano zwykle gruntowne remonty, włącznie z wymianą instalacji i 

większych inwestycji. Jedna sytuacja stosunkowo ubogo wy

strony konsekwencją zmienionej sytuacji rodzinnej (zamiast 2 osób, przyjechała 

prób zamiany mieszkania, a z drugiej strony braku wyobrażeń i świadomości gospodarzy gminnych, 

jak takie mieszkanie powinno wyglądać. O standardzie mieszkania, a także 

są niekiedy informowani jeszcze przed wyjazdem 

przez co repatrianci mają wyobrażenie, do jakich warunków przyjeżdżają [gmina2].

wykończenie mieszkania jest przedmiotem negocjacji między rodziną repatriancką a stroną polską 

(urzędnikami MSWiA lub bezpośrednio gminy).

Jeśli chodzi o sposób wyposażenia mieszkania

Jedne czekają na przyjazd repatriantów, po to by w pierwszych dniach wspólnie wybrać przedmioty 

adekwatnie do potrzeb i gustu rodziny [gmina2, gmina4], podczas gdy inne same aranżują 

mieszkania dbając o każdy szczegół.

Weszliśmy do mieszkania i zwariowaliśmy 
ręczniki i pościel, narzędzia domowe 
Wszystko nowo kupione. I tak miasto przyjmuje każdego repatrianta. Osoba, która zajmuje się 
mieszkaniami – wszystko przystosowała dla naszej rodziny 
nam mapę miasta – wszystko było niezwykle przemyślane 

A tam w mieszkaniu było wszystko przygotowane 
wszystko na błysk, TV/komputer 
mąż zaniemówił. [IOS, gmina5]

Są rozlokowani w różnych 
lokalizacjach

Mieszkają w jednym 
domu

Nie dotyczy (jest tylko jedna osoba
rodzina)

Mieszkają blisko innych 
repatriantów (w jednej lokalizacji)

Mieszkają ze swoimi bliskimi, którzy 
ich zaprosili

Jak rozmieszczeni są repatrianci w gminie? 

 

gminach badanych jakościowo nie było skrajności w poziomie wykończenia i wyposażenia 

. Lokale były przygotowane specjalnie dla repatriantów: wszystkie były świeżo 

wyremontowane, a oprócz jednego przypadku, wykończone i wyposażone na wysokim poziomie.

Niezależnie od sposobu zapraszania (a więc tym samym poziomu sfinansowania remontu) 

przeprowadzano zwykle gruntowne remonty, włącznie z wymianą instalacji i prowadzeniem 

większych inwestycji. Jedna sytuacja stosunkowo ubogo wyposażonego mieszkania była z jednej 

strony konsekwencją zmienionej sytuacji rodzinnej (zamiast 2 osób, przyjechała 

prób zamiany mieszkania, a z drugiej strony braku wyobrażeń i świadomości gospodarzy gminnych, 

no wyglądać. O standardzie mieszkania, a także jego lokalizacji 

są niekiedy informowani jeszcze przed wyjazdem – urzędnicy wysyłają im zdjęcia mieszkania i okolic

przez co repatrianci mają wyobrażenie, do jakich warunków przyjeżdżają [gmina2].

wykończenie mieszkania jest przedmiotem negocjacji między rodziną repatriancką a stroną polską 

(urzędnikami MSWiA lub bezpośrednio gminy). 

sposób wyposażenia mieszkania, to gminy mają również różne strategie działania

ą na przyjazd repatriantów, po to by w pierwszych dniach wspólnie wybrać przedmioty 

adekwatnie do potrzeb i gustu rodziny [gmina2, gmina4], podczas gdy inne same aranżują 

mieszkania dbając o każdy szczegół. 

Weszliśmy do mieszkania i zwariowaliśmy – wszystko tam jest. Wszystko, co potrzebne jest do życia było 
ręczniki i pościel, narzędzia domowe – wszystko nowe, pudełko z instrukcjami użytkowania, z rachunkami. 
Wszystko nowo kupione. I tak miasto przyjmuje każdego repatrianta. Osoba, która zajmuje się 

wszystko przystosowała dla naszej rodziny – dla dzieci odpowiednie zabawki, pokoje. Dali 
wszystko było niezwykle przemyślane – do wszystkich szczegółów. 

A tam w mieszkaniu było wszystko przygotowane – w pełni umeblowane, środki czystości, pełna lodówka 
wszystko na błysk, TV/komputer – jak żeśmy to zobaczyli to nam szczęka opadła, córka miała łzy w oczach, 
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Są rozlokowani w różnych 
lokalizacjach

Mieszkają w jednym 
domu\mieszkaniu

Nie dotyczy (jest tylko jedna osoba\
rodzina)

Mieszkają blisko innych 
repatriantów (w jednej lokalizacji)

Nie wiem

Mieszkają ze swoimi bliskimi, którzy 
ich zaprosili

Jak rozmieszczeni są repatrianci w gminie? 
(N=146)
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wykończenia i wyposażenia 

. Lokale były przygotowane specjalnie dla repatriantów: wszystkie były świeżo 

e na wysokim poziomie. 

Niezależnie od sposobu zapraszania (a więc tym samym poziomu sfinansowania remontu) 

prowadzeniem innych 

posażonego mieszkania była z jednej 

strony konsekwencją zmienionej sytuacji rodzinnej (zamiast 2 osób, przyjechała 1) i ciągnących się 

prób zamiany mieszkania, a z drugiej strony braku wyobrażeń i świadomości gospodarzy gminnych, 

lokalizacji repatrianci 

zdjęcia mieszkania i okolic, 

przez co repatrianci mają wyobrażenie, do jakich warunków przyjeżdżają [gmina2]. Niekiedy 

wykończenie mieszkania jest przedmiotem negocjacji między rodziną repatriancką a stroną polską 

różne strategie działania. 

ą na przyjazd repatriantów, po to by w pierwszych dniach wspólnie wybrać przedmioty 

adekwatnie do potrzeb i gustu rodziny [gmina2, gmina4], podczas gdy inne same aranżują 

o tam jest. Wszystko, co potrzebne jest do życia było – i 
wszystko nowe, pudełko z instrukcjami użytkowania, z rachunkami. 

Wszystko nowo kupione. I tak miasto przyjmuje każdego repatrianta. Osoba, która zajmuje się 
dla dzieci odpowiednie zabawki, pokoje. Dali 

do wszystkich szczegółów. [repatriant, gmina5] 

ełni umeblowane, środki czystości, pełna lodówka – 
jak żeśmy to zobaczyli to nam szczęka opadła, córka miała łzy w oczach, 
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Jak przywołują respondenci bywają też gminy, które przekazują określoną sumę środków i 

repatrianci mogą samodzielnie zorganizować sobie wyposażenie. Jest to rozwiązanie krytykowane 

przez repatriantów jako mało komfortowe ze względu na gros spraw i obowiązków, które trzeba 

załatwić w pierwszym okresie po przybyciu do Polski. 

Miasta X, Y – przyjmują tak, że puste mieszkania dają, pieniądze do ręki i wysyłają – kupujcie sobie, co 
chcecie. To też nie jest dobre, jest problematyczne, bo człowiek z daleka przyjeżdża i nie wie, jakie są ceny, 
co skąd przywieźć, z kim się na co umawiać. [repatriant, gmina5]

108
 

Polscy urzędnicy czy pracownicy socjalni przyznają, że czasem oddawany repatriantom standard 

przewyższa istotnie stan mieszkań oferowanych polskim mieszkańcom. Zdarza się, że pod tym kątem 

padają negatywne komentarze mieszkańców – jednak są to raczej przypadki odosobnione. Słowa 

krytyki są przede wszystkim obecne w komentarzach do materiałów medialnych w Internecie109. 

Choć standard wykończenia mieszkania jest wysoki i wielu repatriantów zwraca na to uwagę, to w 

badanych gminach zdarzały się sytuacje wysokich oczekiwań repatriantów i przypadki osób 

niezadowolonych i roszczeniowych, jednak są to raczej kwestie osobowości, aniżeli realnie braku 

zaspokojenia podstawowych potrzeb. [gmina2, gmina5] 

To są naprawdę, tylko to jest takie wpieprzające, już tak nawiasem mówiąc roszczenia. Już czasami, 
naprawdę nasi to już mają dosyć. Dostają fajnie zrobione mieszkania, ale to nie tak ustawione, a tu, by 
trzeba było jakąś szafę, a to mały jest też metraż. Tam nie ma gdzie tego i jeszcze coś, a lodówka jest za 
mała, a powinna być większa i że teraz trzeba jakieś porządne garnki, skoro jest płyta grzewcza, a ona 
oczekiwała gazu, no i tych oczekiwań. Nie wiem no, może akurat ta rodzina była wyjątkowo taka. 
Przychodzą w piękne mieszkania i te oczekiwania jeszcze podkręcają. [IOS, gmina5] 

Przyczyną są zwykle własne przyzwyczajenia czy gusta repatriantów. Dotyczy to zarówno 

wyposażenia mieszkania, jak i kwestii rodzaju lokalu: osoby przywykłe do mieszkania w domu z 

ogrodem nagle muszą się odnaleźć w warunkach wielopiętrowego bloku lub kamienicy. Dlatego, 

urzędnicy bardzo mocno zwracają uwagę na konieczność dokładnego informowania repatriantów 

o istniejących warunkach mieszkaniowych jeszcze przed przyjazdem. 

W związku z niejasnością przepisów, co do standardu mieszkań, dobrą praktyką wydaje się 

prowadzenie regularnych kontroli przez urzędy wojewódzkie. W jednej z badanych gmin kontrole 

te były prowadzone przed każdym oddaniem mieszkania, przez co zarówno gmina, jak i urząd 

wojewódzki mieli pewność, że nie są popełniane rażące błędy. Gmina ta z własnej inicjatywy ustaliła 

z MSWiA katalog przedmiotów służących do wyposażenia mieszkania. Zdaniem urzędniczki miało to 

pomóc w określeniu standardu wyposażenia mieszkania, a także uniknąć wydatków, które mogłyby 

być uznane za niekwalifikowane:  

Jako gmina wystąpiliśmy i do MSWiA i do urzędu wojewódzkiego z prośbą o to, że my dajemy taki katalog 
do akceptacji rzeczy, które chcemy kupować repatriantom, żeby nie było później, że po co kupiliście to? Nie, 
to wam zakwestionujemy, także my mamy akceptację i wiemy, co nam wolno, czego nie wolno. 
[urzędniczka, gmina5] 
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Inna zaś gmina w uchwale pomocowej, po kilku latach doświadczeń, na skutek pojawiających się 

wątpliwości uzupełniła dokument o precyzyjny opis mebli i sprzętu AGD, jaki wchodzi w zakres 

stosowanego wcześniej terminu “standardowe wyposażenie mieszkania”. 

Kwestią, która istotnie różnicuje warunki osiedlenia się repatriantów jest też zakres finansowania 

kosztów mieszkania. Choć wszystkim rodzinom mieszkanie jest udostępniane na zasadzie umowy 

najmu, to bardzo różny jest podział kosztów związanych z jego eksploatacją. Gminy przyjmują tutaj 

bardzo różne rozwiązania. Jedne finansują przez cały pierwszy rok pobytu repatrianta wszystkie 

koszty związane z mieszkaniem – koszty najmu, koszty opłat eksploatacyjnych (woda, gaz, prąd itp.) 

[gminy:1,2,5], podczas gdy inne udostępniają repatriantom mieszkania, ale koszty dostarczanych 

usług oraz czynszu ponosi repatriant [gminy:3,4]110. 

Kwestie formalne – umowy najmu i zwroty za koszty remontu 

Z kwestiami udostępniania mieszkań przez gminy związanych jest kilka trudności: 

1) Kwestie umowy najmu 

Sposób udostępnienia mieszkań związany jest bezpośrednio z problemem braku formalnych 

dokumentów w pierwszym okresie po przyjeździe repatrianta do Polski. Nie mając oficjalnych 

polskich dokumentów repatrianci nie mogą być podmiotem podpisującym umowy, a tym samym 

gminy nie mają podstaw do przekazania im mieszkania. Cześć gmin radzi sobie z tym problemem, 

niejako omijając formalności – repatrianci zamieszkują przeznaczone dla nich mieszkanie od 

momentu przyjazdu, a dokumenty załatwia się w pierwszych dniach po przyjeździe. Druga grupa 

gmin umieszcza repatriantów na kilka tygodni (od 1 do 3 tygodni) w refundowanym hotelu lub 

schronisku, a w międzyczasie załatwiane są dokumenty niezbędne do zakwaterowania i podpisania 

umowy najmu, a także innych umów na dostawy usług do mieszkania. Czas ten służy również 

dokończeniu wyposażenia mieszkania. O ile w pierwszym przypadku naginane jest nieco prawo, o 

tyle niewątpliwie jest to bardziej komfortowe działanie dla obu stron. Drugie rozwiązanie ponosi za 

sobą większe koszty ze strony gminy i poczucie pewnej tymczasowości dla repatriantów. Posiadanie 

przez repatriantów PESELu jeszcze przed przyjazdem, rozwiązywałoby ten problem. 

2) Przyjazd innego składu rodziny – trudności w zmianie mieszkania 

Zmiany w liczebności rodziny na skutek indywidualnych sytuacji jest kłopotem utrudniającym 

koordynację kwestii mieszkaniowej. Bywa, że mieszkanie już jest dobrane do konkretnej rodziny, a 

dopiero w kolejnym kroku okazuje się, że rodzina przyjedzie w innym składzie – na skutek albo nagłej 

śmierci jednego z członków, albo braku zaktualizowanych danych o stanie cywilnym osoby 

zarejestrowanej w bazie “RODAK” (rzadziej jest to kwestia urodzeń dzieci). Urzędnicy wskazują, że 

zmiana umowy z urzędem wojewódzkim, zamiana mieszkania, pokrycie poniesionych już kosztów – 

wszystko to powoduje duże utrudnienia formalne. Niezbędna jest tutaj większa elastyczność w 

kwestii dotacji (by reagować na niespodziewane sytuacje w postaci np. nagłej śmierci członka 

rodziny), ale przede wszystkim – niezbędna jest ciągła aktualizacja danych w bazie “RODAK”, tak by 

zminimalizować tego typu nieporozumienia. 
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3) Termin otrzymania zwrotu za poniesione koszty 

Osoby zajmujące się kwestią repatriacji w gminie zwracają uwagę na kłopot w postaci długiego 

okresu oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów. Jest to szczególnie ważne w sytuacji gmin 

zapraszających repatriantów imiennie, dla których jest to jedyny zwrot, jaki mają gwarantowany z 

budżetu państwa. Urzędnicy zwracają uwagę na biurokrację panującą w kontaktach z urzędem 

wojewódzkim i na niesprawny system transferu środków z budżetu centralnego. W niektórych 

gminach wysokiej jakości remont istotnie przewyższa też poziom określony rozporządzeniami (do 

5453,65 zł kwota na rok 2016111) – co powoduje, że gminy przyjmujące imiennie czują się 

dyskryminowane wobec tych przyjmujące według systemu “RODAK”. 

4) Niejasność zasad rozliczania remontów w zależności od sposobu zapraszania repatriantów 

W przypadku gmin przyjmujących imiennie zwrot za remont dokonywany jest adekwatnie do liczby 

osób w rodzinie i stawki określonej ustawowo na jednego członka rodziny. Jednak w przypadku 

zaproszeń bez wskazania imiennego istnieją pewne przesłanki, by twierdzić, że część środków na 

wyposażenie i remont wypłacanych jest w ramach wyliczeń dotacji na lokal, a równocześnie gmina 

otrzymuje ustawowo określone środki na remont. Choć obserwacja ta może być obciążona pewnym 

błędem to wydaje się, że jest to obszar wymagający większej kontroli. Taka bowiem sytuacja 

powoduje, że gminy przyjmujące imiennie mają znacznie gorszą pozycję – nie dość, że nie mogą 

otrzymać dotacji za mieszkanie, to suma dostępna na remont i adaptację mieszkania jest mniejsza, 

bo określona ustawowo (choć zapisy nie konkretyzują, że dotyczy to tylko zaproszeń imiennych). 

ZAWODOWE PERTURBACJE 

Zaproszenie repatrianta a perspektywa zapewnienia pracy  

Znalezienie pracy w miejscu osiedlenia się jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wskaźników 

udanej repatriacji. Uzyskanie przez repatriantów pracy zapewniającej samodzielność jest 

nadrzędnym celem zarówno urzędników gminy przyjmującej, jak i samych repatriantów. Cel ten 

budzi wiele obaw, zarówno gmin przyjmujących, jak i nieprzyjmujących repatriantów, o czym 

świadczą przywoływane już wyniki badań ilościowych:  

• 67% gmin przyjmujących oraz 34% gmin nieprzyjmujących najczęściej obawia się, że 
repatrianci będą wymagać długotrwałej pomocy – co w dużym stopniu może oznaczać 
obawę przed brakiem zatrudnienia; 

• 13% urzędów przyjmujących repatriantów wskazuje na obawy związane z zatrudnieniem 
przyjezdnych. 
 

Obawy te są zrozumiałe, ponieważ sposób, w jaki sformułowane jest obowiązujące prawo nakłada na 

podmiot, który zaprasza osobę do Polski (gminę, przedsiębiorcę, osobę prawną), konieczność 

zapewnienia repatriantowi utrzymania. Zapisy ustawy określają, że podmiot zapraszający musi 

zapewnić „warunki do osiedlenia się”, czyli zapewnić lokal mieszkalny oraz źródło utrzymania w 

Polsce. Ustawa, co prawda nie nakłada bezpośrednio na gminę obowiązku zapewnienia pracy 

repatriantowi, ale gmina musi w uchwale zobowiązać się do zapewnienia warunków do 

osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a uchwała powinna zawierać: wskazanie 
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lokalu mieszkalnego, formę udostępnienia tego lokalu oraz wskazanie źródeł utrzymania112. 

Gminy w różny sposób radzą sobie z takimi zapisami – jedne w treści uchwały zawierają 

zobowiązanie do udzielenia pomocy w poszukiwaniu pracy, a inne formułują w uchwale swoją 

gotowość do pokrywania kosztów utrzymania do osiągnięcia przez repatriantów samodzielności (co 

w praktyce oznacza gotowość do wypłacania zasiłków).  

Bywa, że urzędnicy traktują ten zapis bardzo literalnie jako obowiązek stworzenia miejsca pracy – 

jeden urzędnik wskazywał, że oczekiwanie zagwarantowania przez gminę pracy, szczególnie na 

etapie wystosowywanie zaproszenia, jest nierealistyczne, bo nie da się nikogo zmusić, żeby zatrudnił 

repatrianta [urzędnik, gmina2], a w instytucjach publicznych jest to niewykonalne przez wzgląd na 

konkursowe zasady rekrutacji. Takie głosy pojawiają się też w badaniach ilościowych, gdzie 2 gminy 

wśród trudności procedury repatriacyjnej wskazują, że Przepis mówiący o konieczności zapewnienia 

zatrudnienia jest trudny do realizacji. Pokazuje to jak różnie rozumiane są istniejące przepisy – 

sposób ich sformułowania budzi niejasności interpretacyjne.  

Okolicznością, która w pewnym stopniu minimalizuje obawy związane z niemożliwością znalezienia 

pracy przez repatrianta jest decyzja gminy o zapraszaniu imiennym, która niekiedy poprzedzona jest 

prowadzeniem selekcji napływających wniosków, pod kątem potencjalnych możliwości zatrudnienia 

przyszłego repatrianta. Taką metodę stosowała jedna z badanych gmin, w której decyzję o przyjęciu 

repatrianta poprzedzona jest weryfikacją danych o osobach chętnych do osiedlenia się pod kątem 

ich możliwości na rynku pracy [gmina1]. Decyzja o przyjęciu konkretnej rodziny lub osoby 

dokonywana jest w oparciu o pogłębiony wywiad środowiskowy z członkami rodzin przebywającymi 

w Polsce, którzy w szczegółach określają chęci, możliwości i oczekiwania zawodowe przyszłych 

repatriantów. Fakt pokrewieństwa gra w tym przypadku istotną rolę, jednak taki wybór może być 

również dokonywany w oparciu o zdalną rozmowę z samymi zainteresowanymi (poprzez rozmowę 

telefoniczną, czy rozmowę Skype). Urząd gminy znając profil zapraszanych osób, przygotowuje się do 

ich przyjazdu opracowując strategię działania i ścisłej współpracy z jednostkami gminnymi typu 

MOPS i PUP. To zaś umożliwia szukanie możliwości pracy jeszcze przed przyjazdem repatrianta. W 

gminie tej wybór metody zaproszeń imiennych podyktowany jest w dużej mierze większymi 

możliwościami dopasowania kwalifikacji repatriantów do możliwości lokalnego rynku pracy. W 

efekcie – wszyscy repatrianci bez względu na rodzaj wykształcenia pracują i są zadowoleni z szybkiej 

aktywizacji zawodowej. 

Ustawa tworzy kilka instrumentów aktywizacji zawodowej. Starosta na wniosek pracodawcy może 

udzielić następujących form pomocy (przysługujących repatriantowi w okresie do 5 lat od nabycia 

obywatelstwa polskiego): 

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych – zwracana jest połowa kosztów, jednak nie więcej 

niż wysokość dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia; 

• utworzenia i/lub wyposażenia miejsca pracy – zwracana jest część kosztów wyposażenia 

miejsca pracy przez okres do 12 miesięcy pod warunkiem zatrudnienia repatrianta na co 

najmniej 24 miesiące; 
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• przeszkolenia repatrianta – zwracane są koszty nie wyższe niż trzykrotne przeciętne 

wynagrodzenie; przeszkolenie obejmuje przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub 

podniesienie kwalifikacji zawodowych; może trwać do 6 miesięcy, a w szczególnych 

przypadkach uzasadnionych programem przeszkolenia do 12 miesięcy; warunkiem 

korzystania z pomocy jest zatrudnienie repatrianta na co najmniej 24 miesiące; 

• wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne – opłacane są z budżetu 

państwa do 12 miesięcy i obejmują koszty do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę; warunkiem zwrotu kosztów jest nawiązanie z repatriantem stosunku pracy na co 

najmniej 24 miesiące. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że znalezienie pracy przez repatrianta leży w interesie gminy, nie tylko 

ze względów społecznych, ale też czysto finansowych (bo po znalezieniu pracy repatriant nie jest 

objęty zasiłkami). Z przeprowadzonych rozmów wynika, że kwestia zapewnienia pracy jest 

największym wyzwaniem gmin, jednak zwykle cel ten udaje się osiągnąć.  

Poszukiwanie pracy 

Urzędy gminy zobowiązując się do zapewnienia pomocy w poszukiwaniu pracy cedują ten obowiązek 

na urzędy pracy, które pomagają repatriantowi na tych samych zasadach, co każdemu polskiemu 

obywatelowi. Oznacza to, że repatriant po przyjeździe do Polski i wyrobieniu podstawowych 

dokumentów zostaje zarejestrowany w urzędzie pracy, który jest pośrednikiem w poszukiwaniu 

odpowiedniego do kwalifikacji stanowiska. W rzeczywistości, jak pokazują badania terenowe, 

repatrianci bardzo często uzyskują pracę niezależnie od urzędów pracy, znajdując pracodawców 

samodzielnie lub przez pomoc kogoś w gminie (urzędnika, burmistrza, znajomych czy rodziny). 

Badani niejednokrotnie wskazują, że system pomocy przez PUPy jest nieefektywny – lepiej jest 

samemu szukać pracy niż oczekiwać na oferty z urzędu. Repatrianci muszą być traktowani 

identycznie jak polscy obywatele, bez żadnych dodatkowych preferencji, co powoduje, że wśród 

klientów PUP są w tej samej pozycji co masa Polaków zarejestrowanych w urzędzie. Z badań wynika, 

że efektywność udzielanej przez PUP pomocy repatriantowi w dużej mierze zależy od indywidualnej 

postawy urzędnika (doradcy zawodowego) – tam, gdzie rozumie on wagę uzyskania pracy przez 

repatrianta i zwraca na niego szczególną uwagę, tam szanse uzyskania pracy dzięki pomocy urzędu 

są wyższe. Tam zaś, gdzie urzędnicy PUP wypełniają automatycznie swoje zawodowe zobowiązania 

traktując repatrianta jako „kolejną osobę w kolejce”, tam zwykle znalezienie pracy czy dokształcenie 

zawodowe jest w znikomym stopniu związane z pośrednictwem urzędu pracy, a rola państwa jest 

marginalna.  

Na trudności w kontakcie repatrianta z urzędem pracy i jego znikomej roli w pomocy w poszukiwaniu 

pracy wskazywał również jeden z ekspertów, który na bazie bezpośredniego kontaktu z 

repatriantami wskazywał:  

Ludzie się skarżyli bardzo na pracodawców i na urzędy pracy, że z urzędami pracy nie ma dobrego kontaktu 
i tylko jest odhaczanie się, jak jest ten termin wyznaczony, żeby przyjść się podpisać. [ekspert5] 

Przykładem godnym naśladowania jest sytuacja obserwowana w jednej z badanych gmin, gdzie w 

urzędzie pracy jest jedna osoba wyznaczona do pracy z repatriantami, która osobiście angażuje się 

w pomoc repatriantom [gmina5]. Jej duże doświadczenie w kontakcie z repatriantami oraz z 



pracodawcami zatrudniającymi repatriantów powoduje, że jej pomoc jest skuteczna

tego jest choćby sytuacja, kiedy dzięki staraniom tejże osoby, repatriantka najpierw skorzystała z 

możliwości podyplomowych studiów, a następnie została zatrudniona na płatny staż na stanowisku 

adekwatnym do jej kwalifikacji. 

Czasami pomocą w znalezieniu pracy służą 

(np. burmistrz [gmina3]), jak i sami urzędnicy opiekujący się repatriantami lub też radni bądź znajomi 

rodziny. Osoby te starają się wykorzystać swoje znajomości i kontakty, by możliwie sz

wprowadzić repatrianta na rynek pracy. W wielu przypadkach oznacza to zatrudnianie kilku osób w 

tym samym miejscu pracy, a w mniejszych miejscowościach dodatkowo 

w jednostkach podległych gminie [gmina3].

Jak wynika z badań terenowych, 

Zdaniem niektórych urzędników dzieje się tak 

przedsiębiorcze – nie czekają aż inni im pomogą, tylko samodzielnie tworzą sobie warunki do 

Cała trójka znalazła zatrudnienie szybciej niż powiatowy urząd pracy i urząd gminu mógł coś zaoferować. 
[urzędnik, gmina1] 

Taką grupę repatriantów stanowią przede wszystkim osoby, które sko

wcześniejszym doświadczeniom

polskiej rzeczywistości wyjątkowo szybko znajdują pracę [gmin

również przypadki, kiedy repatrianci sami znajdowali pracę 

wymagających wyższych kwalifikacji [gmina5], jak i na bardziej technicznych jak mechanik 

samochodowy, obsługa kuchni [gmin

Obserwacje wynikające z badań terenowych dotyczące sposobu znajdowania pracy nie są spójne z 

wynikami badań ilościowych, które wskazują, że największą pomoc w znalezieniu pracy repatrianci 

mają od gminy i starostw – 111 gmin na 160 gmin, a tylko 24 gmin wskazało rolę przed

rolę organizacji. Podobnie urzędnicy pytani, jak dorośli repatrianci 

deklarują, że przy pomocy instytucji publicznych, takich jak urzędy pracy czy ośrodki pomocy 

społecznej – 58% gmin. Prawie 20% gmin niestety nie potrafi udzielić informacji, a jedynie 13% gmin 

deklaruje, że repatrianci szukają 

(5%). 

Szukają za pomocą instytucji 

Samodzielnie przeglądają oferty pracy

Starają się założyć własna działalność

Jak zazwyczaj repatrianci lub członkowie ich rodzin 
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deklarują, że przy pomocy instytucji publicznych, takich jak urzędy pracy czy ośrodki pomocy 

58% gmin. Prawie 20% gmin niestety nie potrafi udzielić informacji, a jedynie 13% gmin 

deklaruje, że repatrianci szukają pracy sami. W rzadkich przypadkach repatrianci nie szukają pracy
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ącymi repatriantów powoduje, że jej pomoc jest skuteczna. Przejawem 

tego jest choćby sytuacja, kiedy dzięki staraniom tejże osoby, repatriantka najpierw skorzystała z 

możliwości podyplomowych studiów, a następnie została zatrudniona na płatny staż na stanowisku 

różne osoby indywidualne w gminie – zarówno włodarze 

), jak i sami urzędnicy opiekujący się repatriantami lub też radni bądź znajomi 

rodziny. Osoby te starają się wykorzystać swoje znajomości i kontakty, by możliwie szybko 

wprowadzić repatrianta na rynek pracy. W wielu przypadkach oznacza to zatrudnianie kilku osób w 

organizowanie stanowisk 

repatrianci samodzielnie znajdują zatrudnienie. 

dlatego, że osoby przyjeżdżające są aktywne i 

nie czekają aż inni im pomogą, tylko samodzielnie tworzą sobie warunki do życia. 

Cała trójka znalazła zatrudnienie szybciej niż powiatowy urząd pracy i urząd gminu mógł coś zaoferować. 

ńczyły studia w Polsce i dzięki 

, ale i dzięki większej orientacji w 

badanych gminach były 

zarówno na stanowiskach 

szych kwalifikacji [gmina5], jak i na bardziej technicznych jak mechanik 

], czy praca w zakładach mięsnych [gmina3]. 

Obserwacje wynikające z badań terenowych dotyczące sposobu znajdowania pracy nie są spójne z 

badań ilościowych, które wskazują, że największą pomoc w znalezieniu pracy repatrianci 

111 gmin na 160 gmin, a tylko 24 gmin wskazało rolę przedsiębiorców a 6 

szukają pracy – w większości 

deklarują, że przy pomocy instytucji publicznych, takich jak urzędy pracy czy ośrodki pomocy 

58% gmin. Prawie 20% gmin niestety nie potrafi udzielić informacji, a jedynie 13% gmin 

pracy sami. W rzadkich przypadkach repatrianci nie szukają pracy 
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Powyższa niespójność danych z badań ilościowych i jakościowych, dotyczących sposobu 

poszukiwania pracy może wynikać z faktu, że ankiety wypełniane przez urzędników gmin, którzy z 

perspektywy urzędu mogą postrzegać proces znajdowania pracy według mechanizmu: skoro 

repatriant był zarejestrowany w urzędzie i praca się dla niego znalazła to oznacza, że repatriant 

otrzymał pomoc w znalezieniu pracy. Wydaje się jednak, że badania jakościowe są tutaj bardziej 

wiarygodnym źródłem informacji i bliższe prawdzie są obserwacje z terenu – nie tylko na podstawie 

analizy sytuacji repatriantów, którzy brali udział w badaniu oraz informacji dotyczących członków ich 

rodzin, ale także na podstawie deklaracji urzędników w badanych gminach. 

Dokształcanie 

Repatriant, w ramach aktywizacji zawodowej ma prawo do zwrotu części kosztów poniesionych przez 

repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych113. W rzeczywistości bywa, że pośrednikiem w 

organizacji kursów lub studiów doszkalających jest urząd pracy. W badanych gminach nie działo się 

to bardzo często – repatrianci oraz członkowie ich rodzin rzadko mieli oferowane takie możliwości, 

ale równocześnie dosyć szybko znajdowali pracę. Wśród badanych gmin, tylko jeden urząd pracy 

regularnie proponuje takie kursy czy szkolenia repatriantowi i w dużej mierze wynika to osobistego 

zaangażowania urzędnika PUP w sprawy repatriantów. Badania pokazały równocześnie, że wokół 

możliwości finansowania studiów doszkalających istnieją pewne niejasności. W trakcie badań został 

zdiagnozowany przypadek, kiedy to repatriant, mając zagwarantowane zatrudnienie podjął się 

studiów zaocznych podwyższających jego kwalifikacje (studia pięcioletnie, kierunek studiów 

związany bezpośrednio z profilem zatrudnienia), jednak otrzymał odpowiedź, że nie może mieć 

sfinansowanej części kosztów studiów, bowiem podjęte przez niego studia powodują zmianę 

zawodu, a nie podwyższanie kwalifikacji (osoba ta nie miała skończonych wyższych studiów zanim 

przyjechała do Polski): 

Sam sobie finansowałem [studia]. Mi powiedziano, że nikt za mnie nie będzie płacił, jeśli chcesz to płać za 
siebie. Bo wg. ustawy można mieć umowę i połowę finansuje starosta, a połowę Ty. W ustawie jest to 
zapisane, że połowa za naukę opłacają, kiedy ktoś podwyższa swoją kwalifikację – na studia, 
podyplomówka. Ale jeśli Ty w pełni zmieniasz swój zawód – to już nie, to już Twoja sprawa, potrzeby. I sam 
za siebie musisz płacić. Ok, nie ma problemu. W mojej sytuacji było trudno, bo 2 dzieci, tylko ja 
pracowałem, trzeba było opłacić, no i koszt nauki. Było ciężko. Rezygnowaliśmy z zakupów dla siebie. 
[repatriant, gmina5] 

Równocześnie, innej repatriantce w tej samej gminie ten sam urząd powiatowy pokrył koszty nauki 

w szkole podyplomowej, w zawodzie podobnym do wcześniej wyuczonego w Kazachstanie. 

Takie niejasne sytuacje, a przede wszystkim nieczytelny sposób wyjaśniania podjętych przez urzędy 

decyzji i sposobów interpretacji tych samych zapisów, powodują frustracje u repatriantów, którzy z 

jednej strony otrzymują informację o pewnych możliwościach, a następnie w sytuacji jednostkowej 

dostają decyzję odmowną przyznania dofinansowania. 

Badania ilościowe świadczą o tym, że gminy niezbyt często wspierają repatrianta poprzez ofertę 

kursów zawodowych. Wśród 152 gmin, które odpowiedziały na pytanie o rodzaj szkoleń i kursów, 

jakie oferowane są w gminie repatriantom – tylko 23 (15%) wskazało na kursy zawodowe. Wśród 
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 Art. 23 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, Dz.U. 2000 Nr 106 poz. 1118, 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001061118, dostęp: 28.07.2016 



gmin nieprzyjmujących odsetek gmin, które widziały potencjalne możliwości organizowania t

zajęć dla repatriantów był nieco wyższy 

Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe a realia pracy 

Znacząca większość repatriantów

pracują, a niektórzy nawet od czasu osiedlenia się w Po

zdobyła pracę w przeciągu kilku miesięcy, choć w badanych gminach istnieją przypadki repatriantów, 

którzy korzystali ze wsparcia pomocy społecznej po zakończonym rocznym okresie wsparcia, ale 

raczej były to przypadki jednostkowe [gmin

W badaniach ilościowych tendencje były podobne 

podejmują pracę w czasie do 6 miesięcy od przyjazdu, przy czym 21% w czasie do 3 miesięcy, a 

relatywnie rzadko (w 9% gmin) repatrian

gmin nie potrafiło powiedzieć jak szybko repatrianci znajdują zatrudnienie (37%), co może świadczyć 

o niewielkim poziomie kontaktu, jaki mają urzędnicy z osiadłymi repatriantami.

W pięciu badanych jakościowo 

wykonywanej pracy, głównie przez wzgląd na posiadanie źródła stałego zarobku i stabilizację życia w 

Polsce. Zwykle pracują na umowę o pracę, czasami zdarzają się umowy zlecenia.

 

Do 3 miesięcy

Od 3 do 6 miesięcy

Od 6 do 12 miesięcy

Więcej niż 12 miesięcy

Jak szybko repatrianci lub członkowie ich 
rodzin, którzy poszukują pracy znajdują 

 

gmin nieprzyjmujących odsetek gmin, które widziały potencjalne możliwości organizowania t

był nieco wyższy – 19% gmin. 

Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe a realia pracy  

Znacząca większość repatriantów, z którymi prowadzono wywiady oraz członkowie ich rodzin 

, a niektórzy nawet od czasu osiedlenia się w Polsce zmienili swoją pierwszą pracę. Większość 

zdobyła pracę w przeciągu kilku miesięcy, choć w badanych gminach istnieją przypadki repatriantów, 

którzy korzystali ze wsparcia pomocy społecznej po zakończonym rocznym okresie wsparcia, ale 

ypadki jednostkowe [gminy:2,5].  

W badaniach ilościowych tendencje były podobne – blisko 39% gmin deklaruje, że repatrianci 

podejmują pracę w czasie do 6 miesięcy od przyjazdu, przy czym 21% w czasie do 3 miesięcy, a 

relatywnie rzadko (w 9% gmin) repatrianci szukali pracy dłużej niż rok. Wiele spośród ankietowanych 

gmin nie potrafiło powiedzieć jak szybko repatrianci znajdują zatrudnienie (37%), co może świadczyć 

o niewielkim poziomie kontaktu, jaki mają urzędnicy z osiadłymi repatriantami. 

jakościowo gminach większość repatriantów i ich rodzin jest zadowolonych z 

pracy, głównie przez wzgląd na posiadanie źródła stałego zarobku i stabilizację życia w 

Polsce. Zwykle pracują na umowę o pracę, czasami zdarzają się umowy zlecenia.  
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gmin nieprzyjmujących odsetek gmin, które widziały potencjalne możliwości organizowania takich 

, z którymi prowadzono wywiady oraz członkowie ich rodzin 

lsce zmienili swoją pierwszą pracę. Większość 

zdobyła pracę w przeciągu kilku miesięcy, choć w badanych gminach istnieją przypadki repatriantów, 

którzy korzystali ze wsparcia pomocy społecznej po zakończonym rocznym okresie wsparcia, ale 

blisko 39% gmin deklaruje, że repatrianci 

podejmują pracę w czasie do 6 miesięcy od przyjazdu, przy czym 21% w czasie do 3 miesięcy, a 

ci szukali pracy dłużej niż rok. Wiele spośród ankietowanych 

gmin nie potrafiło powiedzieć jak szybko repatrianci znajdują zatrudnienie (37%), co może świadczyć 

 

 

gminach większość repatriantów i ich rodzin jest zadowolonych z 

pracy, głównie przez wzgląd na posiadanie źródła stałego zarobku i stabilizację życia w 
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Podobny obraz wyłania się z badań ilościowych. Przeważająca większość 

twierdzi, że repatrianci znajdują stałą pracę (58%), a dużo rzadziej pracują jako pracownicy 

tymczasowi (16%) lub sezonowi (5%). W około 7% gmin repatrianci

Wśród gmin, które repatriantów nie przyjmowały zadane było analogiczne pytanie 

dostępność poszczególnych form zatrudnienia. W przypadku tych gmin, większość deklaruje 

dostępność pracy na umowę stałą (56%), ale 

wskazywane są alternatywne formy zatrudnienia, czyli praca tymczasowa (42%), sezonowa (39%) i 

samozatrudnienie (33%). 

Repatrianci podejmują pracę przede wszystkim jako pracownicy fizyczni (71,5% gmin prz

i takie stanowiska są też przede wszystkim dostępne w gminach, które jeszcze nie przyjmowały 

repatriantów (89% gmin). Blisko 44% gmin przyjmujących deklaruje także, że repatrianci pracują na 

stanowiskach wymagających pracy umysłowej. Tego rodza

tylko w 28% gmin, które jeszcze nie przyjmowały repatriantów.
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Podobny obraz wyłania się z badań ilościowych. Przeważająca większość przedstawicieli 

twierdzi, że repatrianci znajdują stałą pracę (58%), a dużo rzadziej pracują jako pracownicy 

tymczasowi (16%) lub sezonowi (5%). W około 7% gmin repatrianci założyli własną działalność.

Wśród gmin, które repatriantów nie przyjmowały zadane było analogiczne pytanie 

dostępność poszczególnych form zatrudnienia. W przypadku tych gmin, większość deklaruje 

dostępność pracy na umowę stałą (56%), ale znacznie częściej niż w przypadku gmin przyjmujących 

wskazywane są alternatywne formy zatrudnienia, czyli praca tymczasowa (42%), sezonowa (39%) i 

Repatrianci podejmują pracę przede wszystkim jako pracownicy fizyczni (71,5% gmin prz

i takie stanowiska są też przede wszystkim dostępne w gminach, które jeszcze nie przyjmowały 

repatriantów (89% gmin). Blisko 44% gmin przyjmujących deklaruje także, że repatrianci pracują na 

stanowiskach wymagających pracy umysłowej. Tego rodzaju oferty potencjalnie 

tylko w 28% gmin, które jeszcze nie przyjmowały repatriantów. 
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przedstawicieli gmin 

twierdzi, że repatrianci znajdują stałą pracę (58%), a dużo rzadziej pracują jako pracownicy 

założyli własną działalność. 

Wśród gmin, które repatriantów nie przyjmowały zadane było analogiczne pytanie – o potencjalną 

dostępność poszczególnych form zatrudnienia. W przypadku tych gmin, większość deklaruje 

znacznie częściej niż w przypadku gmin przyjmujących 

wskazywane są alternatywne formy zatrudnienia, czyli praca tymczasowa (42%), sezonowa (39%) i 

Repatrianci podejmują pracę przede wszystkim jako pracownicy fizyczni (71,5% gmin przyjmujących) 

i takie stanowiska są też przede wszystkim dostępne w gminach, które jeszcze nie przyjmowały 

repatriantów (89% gmin). Blisko 44% gmin przyjmujących deklaruje także, że repatrianci pracują na 

potencjalnie są dostępne jednak 
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Podobne tendencje były obserwowane w gminach badanych terenowo 

rodzin pracują na bardzo różnych stanowiskach 

stanowisko menedżerskie w handlu ze Wschodem, stanowisko asystenta informatyka czy pracę 

lekarza, przez stanowiska pomocnicze w instytucjach publicznych, po prace techniczne 

sprzątające, konserwatorzy, kucharki, kasjerki, w obsłudze tartaku, zakładach mięsnych, czy w 

charakterze mechanika samochodowego

na stanowiskach fizycznych. 

Prace i stanowiska, jakie obejmują repatrianci nie zawsze są adekw

doświadczenia. Zależy to od różnych czynników

z wykonywanej pracy: 

1) poziom posługiwania się językiem polskim

dostępnej pracy. Osoby mające średnie i wyższe wykształcenie, których aspiracje zawodowe są nieco 

wyższe bywają zaskoczone, jak bardzo znajomość języka polskiego jest niezbędna do objęcia 

stanowisk adekwatnych do posiadanego doświadczenia i zawodu. Brak znajomości języka 

istotnie ogranicza zakres dostępnych prac

Nie oznacza to jednak, że bez znajomości języka osoby nie są zatrudniane, 

obniżyć swoje oczekiwania i przystosować się

repatriantów to rozumie, ale jak wskazuje 

tacy, dla których nie jest oczywiste, że bez znajomości języka repatriant nie będzie w stanie 

pracować na stanowisku urzędniczym czy biurowym.

2) Aspiracje zawodowe i związane z nim oczekiwania są istotnym czynnikiem, który wpływa na 

poziom zadowolenia z uzyskanej pracy. Od 
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Podobne tendencje były obserwowane w gminach badanych terenowo – repatrianci i ich członkowie 

rodzin pracują na bardzo różnych stanowiskach – od stanowisk wymagających kwalifikacji takich jak 

stanowisko menedżerskie w handlu ze Wschodem, stanowisko asystenta informatyka czy pracę 

lekarza, przez stanowiska pomocnicze w instytucjach publicznych, po prace techniczne 

, kucharki, kasjerki, w obsłudze tartaku, zakładach mięsnych, czy w 

samochodowego. Niewątpliwie większość z badanych repatriantów pracuje 

Prace i stanowiska, jakie obejmują repatrianci nie zawsze są adekwatne do ich wykształcenia i 

od różnych czynników, z którymi związany jest ogólny poziom zadowolenia 

1) poziom posługiwania się językiem polskim jest podstawowym czynnikiem determinującym rodzaj 

Osoby mające średnie i wyższe wykształcenie, których aspiracje zawodowe są nieco 

wyższe bywają zaskoczone, jak bardzo znajomość języka polskiego jest niezbędna do objęcia 

stanowisk adekwatnych do posiadanego doświadczenia i zawodu. Brak znajomości języka 

istotnie ogranicza zakres dostępnych prac i stanowisk, ograniczając je do tych bardzie

jednak, że bez znajomości języka osoby nie są zatrudniane, lecz 

i przystosować się do prac bardziej podstawowych i technicznych. Wielu 

repatriantów to rozumie, ale jak wskazuje jedna z respondentek – opiekunka socjalna zdarzają się też 

tacy, dla których nie jest oczywiste, że bez znajomości języka repatriant nie będzie w stanie 

stanowisku urzędniczym czy biurowym. 

związane z nim oczekiwania są istotnym czynnikiem, który wpływa na 

poziom zadowolenia z uzyskanej pracy. Od rodzaju wykształcenia i doświadczenia zawodowego, z 
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repatrianci i ich członkowie 

anowisk wymagających kwalifikacji takich jak 

stanowisko menedżerskie w handlu ze Wschodem, stanowisko asystenta informatyka czy pracę 

lekarza, przez stanowiska pomocnicze w instytucjach publicznych, po prace techniczne – jako osoby 

, kucharki, kasjerki, w obsłudze tartaku, zakładach mięsnych, czy w 

. Niewątpliwie większość z badanych repatriantów pracuje 

atne do ich wykształcenia i 

, z którymi związany jest ogólny poziom zadowolenia 

jest podstawowym czynnikiem determinującym rodzaj 

Osoby mające średnie i wyższe wykształcenie, których aspiracje zawodowe są nieco 

wyższe bywają zaskoczone, jak bardzo znajomość języka polskiego jest niezbędna do objęcia 

stanowisk adekwatnych do posiadanego doświadczenia i zawodu. Brak znajomości języka polskiego 

i stanowisk, ograniczając je do tych bardziej technicznych. 

lecz że niekiedy muszą 

prac bardziej podstawowych i technicznych. Wielu 

opiekunka socjalna zdarzają się też 

tacy, dla których nie jest oczywiste, że bez znajomości języka repatriant nie będzie w stanie 

związane z nim oczekiwania są istotnym czynnikiem, który wpływa na 

wykształcenia i doświadczenia zawodowego, z 
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jakim przyjeżdżają repatrianci zależy na ile oferowana w Polsce praca spełnia ich oczekiwania. W 

badanych przypadkach, nawet jeśli podejmowana praca nie była w pełni adekwatna do 

dotychczasowych zajęć repatriantów, to nie prowadziła ona do frustracji, bowiem repatrianci 

obniżali swoje oczekiwania zdając sobie sprawę z faktu braku języka, nieznajomości rynku pracy itd. 

Ważniejsze niż kwestia aspiracji zawodowych była możliwość pracy krótko po przyjeździe do Polski. 

Czasami niskie aspiracje zawodowe związane są również z warunkami, w jakich żyli repatrianci w 

Kazachstanie, gdzie niezależnie od posiadanego wykształcenia podejmowali się różnych prac m.in. 

jedna z repatriantek była w Kazachstanie nauczycielką fizyki i wychowania fizycznego, później 

sprzątaczką, sprzedawczynią i znowu nauczycielką, a w Polsce zadowolona jest z pracy osoby 

sprzątającej w placówce pomocy społecznej. 

Eksperci: badacze i działacze pozarządowi wskazują, że praca, jaką repatrianci podejmują to typowy 

przykład obniżenia aspiracji wynikający z potrzeby utrzymania się:  

To są absolutne przypadki brain waste – praca fizyczna, żeby przetrwać. [ekspert7] 

Najtrudniej aspiracje zawodowe obniżyć osobom, mającym wyższe wykształcenie i wieloletnie 

doświadczenie pracy w zawodzie. Ogromne trudności z nostryfikacją dyplomów – przede wszystkim 

lekarskich i pielęgniarskich – są źródłem dużych frustracji repatriantów. To, co budzi największą 

irytację i co wymaga niezbędnych zmian to fakt względności interpretacji różnych przepisów. W 

trakcie badań wskazywano przykłady, kiedy nostryfikacja dyplomów w jednym regionie Polski była 

możliwa, a w innych zupełnie jej odmawiano. Problemy z nostryfikacją dyplomu podważają niekiedy 

sens przyjeżdżania do Polski. 

Jeśli ja bym wiedziała, jakie będą problemy z dyplomem pielęgniarskim – ambasada ani nikt o takich 
problemach nie mówili – a jeśli ja bym wiedziała, to ja bym nie pojechała. Po co będę tracić swoją pracę i 
jechać na bezrobotność. [repatriantka, gmina5] 

Brak zadowolenia z posiadanej pracy, ze względu na niespełnione ambicje zawodowe, w dużej 

mierze dotyczy osób z wyższym wykształceniem, osiadłych w większym i dużym mieście. Choć jest 

tam więcej możliwości, to równocześnie jest większa konkurencja wykształconych na rynku osób. 

3) Chęć do pracy oraz otwartość na różnego rodzaje prace. Jest to czynnik najtrudniejszy do 

uchwycenia, ale występujący zarówno w wypowiedziach repatriantów, jak i urzędników. Otwartość 

na istniejące możliwości i roszczeniowość wobec oferowanej pracy to dwa skrajne podejścia 

repatriantów, wynikające często z osobowości konkretnej osoby i nie zawsze jednoznacznie łączy się 

z aspiracjami zawodowymi. 

Rynek pracy jest wąski, ale i oczekiwania repatriantów bywają za wysokie.[działaczka ngo, gmina2] 

Oni tak przyjeżdżają jak dzieci we mgle. Mówię, przede wszystkim to są ludzie wykształceni i oni z czasem, 
naprawdę jak gdyby dociera do nich, że niestety to, co się gdzieś tam zamierzyło, bo mieszkanie, wszystko. 
Pani mi ostatnio powiedziała tak: jak ja jej gdzieś jakąś propozycję pracy znalazłam: „Ale to zmiany to nie, 
bo ona ma tą małą córkę, tu szkoła, to wszystko” - a w ogóle co powiedziała: „Bo ja bym chciała z mężem 
wieczorem i z dzieckiem razem do kolacji siadać”. Ja jej tłumaczę, wie Pani, co? Wszyscy byśmy tak chcieli, 
ale to są realia życia takiego, że człowiek zarabia, chodzi na różne zmiany i ona by chciała siedzieć 
normalnie. Ona od tej do tej chce pracować, najlepiej w biurze. Przychodzi, takie mają wizje takiego 
nierealnego świata.[IOS, gmina5] 
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Podczas gdy jedni repatrianci gotowi są pracować na różnych stanowiskach, inni oczekują, że 

państwo polskie powinno zagwarantować im adekwatne zatrudnienie. W badanych gminach 

dominowały postawy otwartości i gotowości do podejmowania się różnych zadań, dzięki czemu 

większość repatriantów znajdowała pracę. Jak twierdzi urzędnik opiekujący się repatriantami: 

Niezależnie od tytułu naukowego, wykształcenia to zazwyczaj nie mają takich oczekiwań, żeby koniecznie 
dać pracę zgodną z wykształceniem. [urzędnik, gmina1] 

W badanych gminach nie było też raczej sytuacji, by repatrianci świadomie nie przyjmowali 

oferowanej pracy, oczekując na zasiłek socjalny: 

Nigdy nie dzieje się tak, jak czasem się myśli „wolę iść na jakiś zasiłek zamiast pracować – tak się nigdy nie 
dzieje. [urzędnik, gmina1] 

4) Adekwatność wykonywanego zawodu do polskiego rynku pracy – część repatriantów przyjeżdża 

z doświadczeniem pracy na stanowiskach, które już nie istnieją na polskim rynku pracy – zwykle są to 

stanowiska związane z zarządzaniem dużymi jednostkami rolniczymi (inspektor rolny, zarządca 

zakładu rolnego itp.). Takie niedopasowanie zdarza się przede wszystkim w sytuacjach, gdy osoby 

mieszkające na wsi aspirują do osiedlenia się w dużym mieście, w efekcie czego nie mają dostępu do 

prac adekwatnych do swojego doświadczenia [gmina5]. Z drugiej strony istnieje wiele zawodów, 

związanych z konkretną specjalizacją techniczną, w których brakuje pracowników – w badanych 

gminach specjaliści „posiadający fach w ręku” tacy jak monter, mechanik samochodowy, spawacz, 

kierowca nie mieli większych problemów ze znalezieniem pracy. 

Niektórzy eksperci wskazują też, że problemy związane ze znajdowaniem pracy adekwatnej do 

umiejętności repatrianta wynikają z niskiego zaangażowania samorządów w pomoc w znalezieniu 

takiej pracy:  

No, moim zdaniem to jest zła postawa samorządu, że nie pomaga znaleźć pracy adekwatnej do 
umiejętności. Znamy pozytywny przypadek z miasta K, gdzie nasza zaprzyjaźniona rodzina z Gruzji, jako 
pierwsza i jedyna się chyba do tego miasta repatriowała i Urząd Miasta stworzył miejsce pracy u siebie, w 
urzędzie dla repatrianta, poznając jego kwalifikacje, doświadczenie, wykształcenie i to super tam 
zadziałało. [ekspert5] 

Repatrianci, zdaniem urzędników, to osoby zaradne, często dosyć samodzielne (z wyłączeniem 

pierwszego okresu załatwiania formalności). W najmniejszej z badanych gmin, gdzie bezrobocie jest 

stosunkowo wysokie repatrianci są niemal wzorem do naśladowania dla innych mieszkańców – swą 

zaradnością obnażają nieudolność długotrwale bezrobotnych mieszkańców.  

Porównując wyniki badań jakościowych do ilościowych warto zauważyć, że w skali tych ostatnich 

stosunkowo wysoki jest odsetek gmin deklarujących, że repatrianci pracują na stanowiskach 

zgodnych ze swoimi kwalifikacjami – 38% gmin, a jedynie w 23% gmin repatrianci podejmują prace 

niezgodne z kwalifikacjami. Należy jednak mieć na uwadze, że znaczna część ankietowanych gmin nie 

potrafiła odpowiedzieć na to pytanie, co pokazuje, że urzędnicy rzadko orientują się jaką pracę 

wykonuje repatriant (ok. 40% gmin). 



Jak wynika z badań ilościowych: 

usługi (28%), produkcja (26%), oraz sektor publiczny (27%). Wśród najrzadziej wymienianych są te

dziedziny, które wymagają wysokich kwalifikacji (IT, t

kultura). Nadal jednak w 20% gmin, urzędnicy nie znają sektora, w którym zatrudnieni są repatrianci.

Finansowanie miejsca pracy repatrianta 

Obowiązująca od 16 lat ustawa zakłada możliwość finansowego wsparcia pracodawców 

zatrudniających repatriantów. W ramach aktywizacji zawodowej, pracodawcy mogą otrzymać zwrot 

kosztów zatrudnienia repatrianta w wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem 

zatrudnienia pracownika na minimum 2 lata.

możliwości sfinansowania miejsca pracy 

starosty, co tworzy dodatkowe bariery dla przedsiębiorców. 

W badanych gminach mechanizm ten działał w niewielkim stopniu. W niektórych przypadkach 

pracodawcy z własnej inicjatywy podejmowali procedurę uzyskania dofinansowania

ważna była pomoc i zachęta od 

instrument ten nie był w ogóle wykorzystywany. Istnieją też przykłady, kiedy starania się 

dofinansowanie zakończyły się niepowodzeniem lub pracodawca zrezygnował z kontynuowania 

procedury, ze względu na jej złożoność.

Ze zgromadzonych materiałów wynika, że 

kosztów zatrudnienia to przede wszyst

● Brak wiedzy i pełnej informacji o istniejącym mechanizmie

urzędników gminnych, jak i samych repatriantów, wynikający z

• urzędów pracy w informowanie pracodawców;

• starostów w informowanie gmin i urzęd
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k w 20% gmin, urzędnicy nie znają sektora, w którym zatrudnieni są repatrianci.

Finansowanie miejsca pracy repatrianta – czy działa jako zachęta dla pracodawców? 

Obowiązująca od 16 lat ustawa zakłada możliwość finansowego wsparcia pracodawców 

cych repatriantów. W ramach aktywizacji zawodowej, pracodawcy mogą otrzymać zwrot 

kosztów zatrudnienia repatrianta w wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem 

zatrudnienia pracownika na minimum 2 lata. Istotny wydaje się fakt, że ustawa mówi jedyn

możliwości sfinansowania miejsca pracy – i fakt przyznania dofinansowania zależy od decyzji 

starosty, co tworzy dodatkowe bariery dla przedsiębiorców.  

W badanych gminach mechanizm ten działał w niewielkim stopniu. W niektórych przypadkach 

z własnej inicjatywy podejmowali procedurę uzyskania dofinansowania

i zachęta od pracowników urzędów pracy, jednak w większości wypadków 

instrument ten nie był w ogóle wykorzystywany. Istnieją też przykłady, kiedy starania się 

dofinansowanie zakończyły się niepowodzeniem lub pracodawca zrezygnował z kontynuowania 

procedury, ze względu na jej złożoność. 

Ze zgromadzonych materiałów wynika, że powody niskiej efektywności mechanizmu refundacji 

kosztów zatrudnienia to przede wszystkim: 

Brak wiedzy i pełnej informacji o istniejącym mechanizmie – zarówno wśród pracodawców, 

urzędników gminnych, jak i samych repatriantów, wynikający z niskiego zaangażowania

urzędów pracy w informowanie pracodawców; 

starostów w informowanie gmin i urzędów pracy; 
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• wszystkich osób w przekazywanie informacji repatriantowi. 

Należy zauważyć, że żadne z istniejących zapisów prawnych nie nakłada na nikogo obowiązku 

takiego informowania. W konsekwencji efektywność działania mechanizmu zależy od 

zaangażowania poszczególnych osób w proces informowania o jego istnieniu. Kluczową rolę 

odgrywa tu między innymi osoba urzędnika PUP – w gminie, gdzie mechanizm działa stosunkowo 

efektywnie, osoba ta szczegółowo informuje pracodawców o procedurze: 

Pani działa naprawdę prężnie, pani znajduje pracodawców, szuka, bo nie zawsze się uda, ale już gros 
naszych repatriantów właśnie w takim trybie podjęło zatrudnienie, że pracodawca pozyskał dotację. Ona 
informuje o tym, że mogą, jak to wszystko wygląda i już wielu repatriantów tak właściwie podjęło 
zatrudnienie. Myślę, że wiedzą, bo jest też bardzo dobrze strona rozbudowana, ale przede wszystkim ci, 
którzy gdzieś tam zgłaszają swoje oferty no, to są informowani przez urząd pracy na bieżąco. Wydaje mi 
się, że to dosyć prężnie działa, jeśli chodzi o urząd pracy. [urzędnik, gmina5] 

● Warunek konieczności zatrudnienia na minimum 2 lata – jest to warunek, który ogranicza 

możliwości pracodawców i powoduje, że mechanizm jest dla nich mało atrakcyjny. Pracodawcy 

wolą mieć pełną wolność w sposobie zatrudnienia repatrianta (według zasad obowiązujących 

innych pracowników, czyli początkowo na umowę na okres próbny) niż poprzez dofinansowanie 

być zobowiązanym do zatrudnienia pracownika na okres dwóch lat. Jak twierdzi jeden z 

urzędników: 

Jeśli repatriant ma odpowiednio wyróżniające kwalifikacje, to jest taka umowa świetną kartą przetargową, 
ale jeśli są dwie osoby o podobnych kwalifikacjach, to kwestia refundacji mocno traci na znaczeniu i trudno 
namówić na nią pracodawcę. [urzędnik, gmina2] 

Warunek zatrudnienia na minimum 2 lata prowadzi czasem do patologii – pracodawcy 

zatrudniają tylko ze względu na możliwość wsparcia, a następnie dochodzi do różnych sytuacji 

nacisku na pracownika, by ten ze swojej woli się zwolnił po minionym okresie ochronnym. 

Ten zapis o środkach na miejsce pracy oczywiście motywuje – do 40 tys. dostają przecież. Nasza znajomą 
wzięli specjalnie do pracy dlatego, że było dofinansowanie – skończyły się te dwa lata i koniec, zwolnili ją. A 
inni znajomi – przyjęli ich do pracy, kasę dostał a teraz wyżywa żeby oni sobie poszli – przychodzi, oskarża, 
krzyczy. Ten mechanizm jest ok., to dobra motywacja – dostateczna, ale rolę gra ludzki czynnik – nie 
możesz wszystkich traktować tak samo. [repatriant, gmina5] 

● Trudności biurokratyczne wynikające z ulokowania procedury w starostwie – ulokowanie 

mechanizmu zwrotu na poziomie powiatu powoduje, że procedura uzyskania wsparcia jest dla 

pracodawcy czasochłonna i mało korzystna, a urząd gminy nie czuje się zobowiązany do 

pełnienia w tym procesie aktywnej roli (bowiem w praktyce oznacza to większe nakłady pracy w 

wyjaśnianiu procedur). Wśród badanych gmin istniała zależność: mechanizm działał lepiej tam, 

gdzie urząd gminy był równocześnie urzędem starosty (gminy na prawach powiatu) 

[gminy:2,4,5]. W takich sytuacjach pracownik z urzędu gminy lub z PUP, zajmujący się 

repatriacją pomagał pracodawcom w procedurze uzyskania zwrotu. Taką zależność zauważa 

również urzędnik z gminy, gdzie mechanizm praktycznie nie działał. 

Możliwość dofinansowania stanowiska pracy jest tylko w przepisach, gdyby prezydent miasta był 
jednocześnie starostą, to byłoby to realizowalne. [urzędnik, gmina1] 
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● Skomplikowana procedura uzyskania dofinansowania odstrasza pracodawców – ci, którzy chcą 

zatrudnić repatrianta ze względu na jego umiejętności i chęć pracy, robią to niezależnie od 

istniejącego wsparcia. 

Dla pracodawców nie do końca procedura była jasna. Oni tylko wiedzieli tyle, że mogą skorzystać., 
natomiast na jakich zasadach…[to już nie]. Ich największym problemem to było uzyskanie jakiejś tam opinii 
odnośnie, jakby zasadności zatrudnienia takiej osoby. Kwestia tego, czy na rynku lokalnym nie ma, jakby 
specjalistów w tej samej branży. Ci pracodawcy wiedzieli, kogo biorą. Jak rozmawiałem z nimi, to nawet, 
gdyby nie dostali pomocy z budżetu państwa przez prezydenta, to też byli skłonni zatrudnić. [urzędnik, 
gmina4] 

W sytuacjach takich jak w badanych gminach, kiedy zwykle pracodawcy byli zainteresowani 

szybkim przyjęciem do pracy konkretnej osoby i nie uzależniali tego od możliwości otrzymania 

dofinansowania – wtedy mechanizm choć daje pewne wsparcie finansowe, to związana z nim 

procedura i biurokracja powoduje, że pracodawcy nie są zainteresowani korzystaniem z 

istniejących możliwości. 

● Niejasne zasady przyznawania dofinansowania – w trakcie badań odnotowano również 

sytuację, kiedy to pracodawca otrzymał odmowną decyzję sfinansowania miejsca pracy, 

ponieważ repatriant znalazł pracę samodzielnie – bez pośrednictwa urzędu pracy (w innym, 

podobnym przypadku w innej gminie środki zostały przyznane). 

Przyszedł dokument do firmy, że nie możemy Wam pomóc, bo repatriant znalazł pracę samodzielnie bez 
naszego udziału urzędu pracy to nie możemy. To było gdzieś w 2012 roku. Ale sąsiad np. też nie znalazł 
przez urzędu pracy, ale gospodarz wyciągnął za niego środki. [repatriant, gmina5] 

JĘZYK NARZĘDZIEM ADAPTACJI 

Co przewiduje ustawa?  

Zgodnie z Ustawą, państwo polskie może sfinansować repatriantowi kurs języka polskiego – 

zarówno przed wyjazdem, jak i po przybyciu do Polski. Ustawa określa, że kursy mogą być 

organizowane przez MEN i MNiSW lub zlecane organizacjom społecznym doświadczonym w pracy z 

repatriantami, jednak nie precyzuje zasad przyznawania i organizacji kursów.  

Rodzaje kursów i sposób ich organizacji reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 2002 r.114, które 

określa, że kurs adaptacji w społeczeństwie polskim wynosi minimum 40 godzin, a kurs językowy od 

30 do 100 godzin w zależności od stopnia znajomości języka przez repatrianta. Rozporządzenie wraz 

z nadrzędną wobec niego ustawą, nie precyzują jednak, kto decyduje o przyznaniu repatriantowi 

możliwości udziału w kursie, w jakim terminie od przyjazdu zajęcia powinny być zapewnione, kto 

może takie kursy prowadzić, ani w jaki sposób sprawdzać stopień znajomości języka. 

Dla małoletnich dzieci repatriantów w placówkach szkolnych i przedszkolnych można organizować 

dodatkowe zajęcia. Dla dzieci 6-letnich w wymiarze 20-80 godzin, a dla starszych dzieci – według 

potrzeb115. Poza tym dzieci repatriantów podlegają przepisom ogólnym, które dotyczą organizacji 

zajęć dodatkowych dla małoletnich cudzoziemców i obywateli polskich nieznających wystarczająco 
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 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.2002, Nr 67, poz. 613) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020670613, dostęp: 10.08.2016.. 
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języka polskiego. Na podstawie rozporządzenia MEN116 organ prowadzący szkołę organizuje co 

najmniej dwie godziny nauki języka polskiego tygodniowo oraz zajęcia wyrównawcze z określonych 

przedmiotów. Łączny wymiar zajęć nie może przekraczać 5 godzin w tygodniu.  

Ustawa daje również możliwość pokrycia kosztów udziału w kursie nauki języka polskiego osobie, 

która otrzymała przyrzeczenie wizy repatriacyjnej, przy czym niezbędna jest tu zgoda konsula. 

Do 2008 roku kursy organizowały regionalnie Centra Doskonalenia Nauczycieli, z ramienia których 

organizowano indywidualne lub grupowe kursy dla repatriantów. Obecnie kursy finansowane z 

budżetu centralnego organizowane są przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), 

który umożliwia kilka rodzajów zajęć:  

● wyjazdowe kursy językowo-adaptacyjne organizowane od 2009 roku, kilka razy w roku w kilku 

największych miastach Polski, w których uczestniczy wielu repatriantów. Program uwzględnia 

zajęcia związane z adaptacją w polskiej rzeczywistości – spotkania z przedstawicielami różnych 

urzędów (30h) oraz naukę języka (70h). W 2016 zorganizowano 5 kursów, z których skorzystało 

190 osób117.  

● kursy w miejscu zamieszkania – organizowane od 2012 roku, w 2016 roku zorganizowano 13 

takich kursów, a uczestniczyło w nich 40 osób, kursy teoretycznie nie zależą od liczby chętnych 

osób – chętni mogą się zgłaszać za pomocą ankiety ze strony ORPEG.  

● Konsultacje online – realizowane tylko w 2015 roku, obejmujące 50h wsparcia, w kursie 

uczestniczyło 21 osób, co skłoniło do zaniechania tej metody w kolejnym roku.  

Zajęcia nie odbywają się w okresie od stycznia do maja, z powodu na mechanizm przekazywania 

środków z budżetu centralnego. Jak wskazuje przedstawicielka ORPEG, mimo wysiłków z 

upowszechnianiem informacji, zainteresowanie kursami nie jest wysokie, co powoduje, że nierzadko 

zwracane są środki do budżetu centralnego przeznaczone na wsparcie językowe.  

Z jaką znajomością języka polskiego przyjeżdżają repatrianci? 

W badanych pięciu gminach, większość repatriantów przyjechała do gminy z bardzo niską lub 

zerową znajomością języka polskiego. Poziom ten różnił się w zależności od okoliczności, w jakich 

żyli repatrianci w Kazachstanie, przy czym nie były to istotne różnice. Osoby, które pochodzą z rodzin 

intensywnie kultywujących język polski i polską tradycję – nieco lepiej znają język niż osoby 

pozbawione takiego zakorzenienia. Jednak nawet ci, którzy angażowali się w działania organizacji 

polonijnych, rzadko kiedy posługują się językiem polskim w sposób komunikatywny, wystarczający 

do życia w Polsce. 

Ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają nie znają języka. Ja mówiłam z domu takim językiem mieszanym – polsko-
ukraińskim. Teraz to już 2 lata mówię, ale na początku było ciężko. Chciałam rozmawiać, ale wstydziłam 
się, że nie potrafię do końca tak, bez błędów. [repatriantka, gmina5] 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali 
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka 
polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000031, dostęp: 10.08.2016. 
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Wśród badanych przypadków wyjątek stanowiła gmina, w której mniej więcej połowa członków 

każdej rodziny mówi po polsku, a jednocześnie nie ma takiej rodziny, w której nie byłoby 

przynajmniej jednej osoby mówiącej w tym języku. 

Odrębną grupę stanowią osoby młode, które korzystały z kursów języka polskiego w Kazachstanie z 

myślą o edukacji w Polsce i w wyniku stypendiów rządowych lub stypendiów organizacji działających 

na rzecz środowisk polonijnych uczyli się lub studiowali w Polsce. Jest to odrębna grupa 

repatriantów, która zwykle nie ma dużych trudności językowych to często oni są kołem napędowym 

udanego procesu repatriacji (w trakcie, albo po studiach angażują się w organizację zaproszeń i 

warunków osiedlenia się dla rodziny). 

Analiza sytuacji rodzin osiadłych w badanych gminach pokazuje, że z latami zmniejsza się poziom 

znajomości języka polskiego wśród przyjeżdżających repatriantów – rodziny, które przyjechały w 

roku obecnym i zeszłym znają w mniejszym stopniu język polski niż te, które przyjeżdżały na przykład 

10 lat temu. Częściowo może wynikać to z coraz mniejszej liczby osób kultywujących polską tradycję, 

co jest spójne z opiniami ekspertów [eksperci:1,3,5,7], którzy wskazują na coraz większe 

podobieństwo przyjeżdżających repatriantów do regularnych migrantów, dla których ważne jest 

poprawienie poziomu życia swojej rodziny a na drugi plan schodzą kwestie więzi z polską kulturą czy 

językiem. Z drugiej strony w rozmowach z repatriantami powtarza się argument, że obecnie znacznie 

mniej jest nauczycieli języka polskiego w Kazachstanie niż w pierwszych latach dwutysięcznych, 

krótko po wejściu w życie ustawy. 

O niskiej znajomości języka polskiego w momencie przyjazdu mówią nie tylko przedstawiciele 

polskiego społeczeństwa – urzędnicy, nauczyciele, mieszkańcy, działacze pozarządowi – ale przede 

wszystkim sami repatrianci, którzy dopiero po przyjeździe zdają sobie sprawę, jak kluczowym 

narzędziem funkcjonowania w Polsce jest znajomość języka. 

Nauka języka przed wyjazdem 

Niemal wszyscy badani repatrianci wskazują, że w którymś momencie swojej historii uczestniczyli w 

kursach języka polskiego w kraju pochodzenia. Jednak równocześnie wskazują, że jest to nauka 

bardzo pobieżna, trochę z racji niedużej liczby godzin, ale też z braku wystarczającej motywacji. 

Niektórzy wspominają, że kursy nie dość, że jest ich niedużo, to bywają nieregularne. Powracającym 

motywem jest sytuacja, że osoby zaczynają chodzić na kursy przy okazji rozpoczęcia procedury 

repatriacyjnej, ale przedłużający się okres oczekiwania na wizę i odsuwanie się perspektywy wyjazdu 

powoduje, że motywacja do nauki istotnie spada i praktycznie nigdy osoby nie uczą się polskiego 

przez cały okres czekania na zaproszenie do Polski. 

Przyjechaliśmy z poziomem języka – Dzień dobry i wszystko. Choć żeśmy tam chodzili na kursy, to jednak 
jak nie używasz języka, to się nie da… czytać byliśmy w stanie, coś tam ze słownikiem, ale języka 
mówionego nie było, tym bardziej w piśmie. Kursy języka – no tam zawsze taki był niski poziom – ludzie 
czekają na dokumenty 5-6 lat, to nie wiesz i nie potrzebny jest język. [repatriant, gmina5] 

Jak wskazują niektórzy rozmówcy (repatrianci i przedstawiciele polskich urzędów), choć formalnie 

konsul potwierdza znajomość języka polskiego, a niektórzy repatrianci zdawali przed wyjazdem 

egzamin, to jest to czystą formalnością i dopiero po przyjeździe okazuje się, że takie potwierdzenie 

nie oznacza, że osoba jest w stanie swobodnie komunikować się po polsku. 
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Ze zgromadzonych materiałów wynika również, że repatrianci, przed wyjazdem do Polski, nie mają 

zupełnie świadomości, jak ważną rolę odgrywa znajomość języka polskiego i jak wiele obszarów 

życia jest od tego uzależnionych. Niewiele mówi się o tym również w dyskursie publicznym na temat 

repatriacji - w mediach, dyskusjach, wypowiedziach aktywistów i polityków często padają argumenty 

narodowo-historyczne, natomiast nie ma prawie żadnych informacji o konieczności znajomości 

polskiego i problemów adaptacyjnych, z jakimi wiąże się w Polsce brak znajomości języka polskiego. 

Kursy języka polskiego w Polsce  

Choć świadomość i obserwacje, że repatrianci przyjeżdżają bez znajomości języka polskiego jest 

powszechna, gminy nie podejmują wielu działań, by pomóc repatriantowi w tej dziedzinie. Z jednej 

strony, niektórzy urzędnicy wskazują, że nie jest to zadanie gminy, oczekując, że to władze centralne 

powinny zadbać o ten obszar adaptacji repatriantów. Z drugiej strony wskazuje się na naukę języka 

polskiego w szkołach, która rzeczywiście istnieje i dzieci często mają gwarantowane wyrównujące 

zajęcia językowe, jednak nie rozwiązuje to kwestii nauki języka polskiego dla dorosłych. 

Spośród badanych gmin tylko jedna gmina regularnie pokrywa koszty nauki języka polskiego dla 

repatriantów. W gminie tej początkowo były organizowane kursy w ramach Centrum Kształcenia 

Ustawicznego (kursy opłacane z budżetu centralnego), a w dostępnej w Internecie dokumentacji 

istnieją informacje, że kursy były organizowane również w ostatnich latach – przez ORPEG. Jednak 

ani przedstawicielka urzędu, ani przybywający w tym czasie repatrianci nic na ten temat nie wiedzieli 

na temat kursów w latach ostatnich. Sama gmina organizacje i finansuje regularne kursy języka 

polskiego od 2010 r. Początkowo koszty pokrywał urząd miasta, a następnie i po dziś dzień kursy 

opłacane są ze środków urzędu pracy. Zajęcia prowadzone są indywidualnie – dla każdego 

repatrianta lub rodziny oddzielnie. W 2010 r. były to kursy miesięczne (2xtyg.), ale już w 2014 r. 

kursy trwały 2-3 miesiące. Dla niektórych repatriantów w nich uczestniczących trudnością kursów 

jest fakt, że osoba prowadząca nie mówi po rosyjsku, więc nie ma możliwości dokładnego 

wytłumaczenia wszystkich zasad. Zdarzają się sytuacje, że repatrianci decydują się przedłużyć naukę 

języka polskiego i po skończonym kursie finansowanym przez gminę, sami kontynuują naukę 

pokrywając jej koszty. Sytuacja w tej gminie jest jednak wyjątkowa. Reszta badanych gmin nie 

oferuje takiego własnego wsparcia w zakresie języka. 

Dwie inne miejscowości miały doświadczenia organizowania takich kursów w przeszłości. W 

jednym przypadku, to gmina organizowała i finansowała kursy indywidualne – ale dotyczyło to 

jedynie początkowych repatriacji końca lat 90. i pierwszych lat dwutysięcznych [gmina1]. Późniejsze 

ich zaniechanie związane było z pojawieniem się kursów wyjazdowych organizowanych przez ORPEG. 

Obecnie gmina zgłaszała potrzebę organizowania kursów indywidualnych, ale nie otrzymała z ORPEG 

żadnej odpowiedzi. Przedstawiciele gminy nie są przekonani, na jakich zasadach organizowane są 

zajęcia ORPEG i czy istnieją szanse, że repatrianci z badanej gminy będą mogli w nich uczestniczyć. 

Wątpliwości przede wszystkim dotyczy możliwości organizacji kursów dla kilku osób. W drugiej 

gminie kursy były organizowane bez udziału ani współpracy z urzędem gminy – przez lokalną 

organizację pozarządową, która przez okres około dziesięciu lat zapewniała edukację językową, 

czym niewątpliwie istotnie przyczyniła się do efektywnej adaptacji repatriantów. Organizacja jednak 

zawiesiła swoją działalność i od kilku lat w gminie nie ma specjalnych dla repatriantów możliwości 
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nauki języka. Urząd wskazuje, że taka kwestia jak nauka języka powinna być finansowana z budżetu 

centralnego. 

W badanych gminach niejasna była sytuacja z kursami językowymi oferowanymi przez ORPEG w 

miejscu zamieszkania (zarówno indywidualnymi, jak i grupowymi). Z wypowiedzi respondentów 

wynika, że kursy indywidualne proponowane przez ORPEG w miejscu zamieszkania nie są 

powszechnie znane – w zaledwie dwóch miejscowościach wiedziano, że można zgłosić chęć udziału, 

a w pozostałych ani repatrianci, ani urzędnicy lub inne osoby mające kontakt z repatriantami nie 

słyszeli o takich możliwościach. Repatrianci czasem mieli świadomość, że powinni mieć 

zagwarantowane kursy, ale nie wiedzieli, do kogo mają się zgłosić. Równocześnie, jak twierdzi osoba 

odpowiedzialna za realizację kursów ORPEG co roku do repatriantów wysyłane są bezpośrednio 

maile i zaproszenia drogą pocztową (w 2016 r. – 503 wiadomości), na które jest bardzo nikły 

oddźwięk – w 2016 r. z kursów w miejscu zamieszkania skorzystało tylko 40 osób.  

Przeanalizowaliśmy dane z poprzednich lat i próbowaliśmy dotrzeć z informacją do wszystkich, którzy nie 
zgłosili się. Ale do wszystkich, którzy nie skorzystali, ponownie wysłaliśmy informację. [ekspert6] 

Respondentka twierdzi, że gminy nie zwracają się do ORPEG z prośbą o prowadzenie kursów dla 

przyjętych przez gminę repatriantów.  

Gminy nie przekazywały nam żadnych takich informacji. Sądzę, że gminy same organizują te kursy 
językowe dla repatriantów w ramach może swoich środków i w związku z tym nie mieliśmy takich 
informacji. [ekspert6] 

W trakcie badania trudno było ustalić, jakie warunki muszą być spełnione, by w gminie 

zorganizowano kurs. Ze zgromadzonych informacji wynika, że choć na stronie ORPEG nie ma 

informacji o konieczności zebrania określonej liczby osób, to w rzeczywistości jest to istotny czynnik.  

Jak jest z danej miejscowości iluś repatriantów, to się organizuje dla nich kurs. Jeśli np. w Warszawie jest 
większa grupa repatriantów, to ma kursy dla nich organizowane, a jak jest mniejsza grupkami to dla nich 
jest organizowane. No może, gdy ktoś jest jeden w danej miejscowości to jest ogromny koszt. [ekspert6] 

Choć w badanych gminach kwestia kursów organizowanych przez ORPEG w miejscach zamieszkania 

nie jest jasna, to szeroko obecna jest informacja o wyjazdowych kursach adaptacyjno-językowych 

organizowanych przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie/ORPEG. Przedstawiciele 

polskich instytucji wskazują, że repatrianci są bardzo zadowoleni z wyjazdów i wiele zyskują w sferze 

społecznej – poznania i integracji z innymi repatriantami. Jednak wskazywane jest, że pod względem 

językowym nie jest to wystarczająca forma – krótki kurs wyjazdowy pod względem językowym 

niewiele zmienia. 

Często było tak, że po tym Lublinie… No, co to za tydzień się człowiek języka nauczy, to to było mało. To 
żeśmy, tutaj właśnie opłacali swoje kursy. [urzędniczka, gmina5] 

Niektórzy z badanych repatriantów korzystali z takich kursów wspominają je jako bardzo ważne 

wydarzenie: 

Jeździliśmy do Lublina, finansowane było pewnie z jakiś środków polonii. Tydzień mieszkaliśmy w Lublinie – 
70 rodzin przyjechało z całej Polski. Szkoda, że tylko raz w życiu Lublin zaprasza J Przyjechaliśmy na ten kurs 



po 5 miesiącach, a niektórzy przyjechali tam po 3 latach. Było cudownie. Nie wiemy dokładnie kto to robił 
ale zapewne polonia lubelska. [repatriant, gmina5]

Nie ma wątpliwości, że kursy wyjazdow

istniejącej formie nie są też dostępne dla wszystkich 

udziału bo nie mogą wziąć urlopu na dwa tygodnie lub zostawić samych dzieci

eksperci [ekspert1,3,5] wskazują również, że takie wyjazdowe kursy, choć mogą być wartościowe 

pod względem integracyjnym to trudno mówić o kwestii językowej, szczegó

duże i repatrianci naturalnie rozmawiają ze sobą po rosyjsku.

Jednak niezależnie od proponowanych form 

doświadczenia repatrianci – efekty i szybkość przyswajania języka 

motywacji danego repatrianta.

podjęli sporo wysiłków, by opanować język polski.

Ja przyłożyłam całe siły, żeby się nauczyć 
jakieś pojedyncze słowa, a każdemu byłam taka wdzięczna… Więc wiele się uczyłam, czytałam
Internecie, słuchałam radia, TV, czytałam książki.

W tym samym czasie się uczyłem 
tutejsze? Jak szybko wejść w to życie? Trzeba na studia 
Na studiach dostałem wreszcie 

W szerszej skali, w ramach badań 

Gminy przyjmujące pytane, jakiego rodzaju szkolenia/kursy oferują 

wskazują kursy językowe – 48% gmin, a gminy niemające doświadczeń z repatriacją w 40%

potencjalnie deklarują, że mogły

 

 

po 5 miesiącach, a niektórzy przyjechali tam po 3 latach. Było cudownie. Nie wiemy dokładnie kto to robił 
[repatriant, gmina5] 

Nie ma wątpliwości, że kursy wyjazdowe stanowią dla repatriantów ważną atrakcję

dostępne dla wszystkich – niektórzy repatrianci nie mogą wziąć w nich 

udziału bo nie mogą wziąć urlopu na dwa tygodnie lub zostawić samych dzieci

] wskazują również, że takie wyjazdowe kursy, choć mogą być wartościowe 

pod względem integracyjnym to trudno mówić o kwestii językowej, szczególnie 

duże i repatrianci naturalnie rozmawiają ze sobą po rosyjsku. 

zależnie od proponowanych form kursów językowych – jak wskazują

efekty i szybkość przyswajania języka zależy od indywidualnej pracy i 

motywacji danego repatrianta. W badanych gminach było kilka sytuacji, kiedy repatri

podjęli sporo wysiłków, by opanować język polski. 

Ja przyłożyłam całe siły, żeby się nauczyć – jak ja przyjechałam to praktycznie nic nie mogłam powiedzieć, 
jakieś pojedyncze słowa, a każdemu byłam taka wdzięczna… Więc wiele się uczyłam, czytałam
Internecie, słuchałam radia, TV, czytałam książki. [repatriantka, gmina5] 

W tym samym czasie się uczyłem – bo pomyślałem jak szybko mogę się nauczyć języka? Poznać prawo 
tutejsze? Jak szybko wejść w to życie? Trzeba na studia – tam będą zajęcia o prawie
Na studiach dostałem wreszcie [repatriantka, gmina5] 

W szerszej skali, w ramach badań ankietowe sytuacja z kursami języka polskiego wygląda lepiej. 

pytane, jakiego rodzaju szkolenia/kursy oferują repatriantowi 

48% gmin, a gminy niemające doświadczeń z repatriacją w 40%

potencjalnie deklarują, że mogłyby organizować takie kursy.  

110 

po 5 miesiącach, a niektórzy przyjechali tam po 3 latach. Było cudownie. Nie wiemy dokładnie kto to robił – 

ważną atrakcję, jednak w 

nie mogą wziąć w nich 

udziału bo nie mogą wziąć urlopu na dwa tygodnie lub zostawić samych dzieci [gmina3]. Niektórzy 

] wskazują również, że takie wyjazdowe kursy, choć mogą być wartościowe 

lnie dlatego, że grupy są 

jak wskazują z własnego 

zależy od indywidualnej pracy i 

W badanych gminach było kilka sytuacji, kiedy repatrianci sami 

jak ja przyjechałam to praktycznie nic nie mogłam powiedzieć, 
jakieś pojedyncze słowa, a każdemu byłam taka wdzięczna… Więc wiele się uczyłam, czytałam w 

bo pomyślałem jak szybko mogę się nauczyć języka? Poznać prawo 
tam będą zajęcia o prawie, będą profesorowie. 

sytuacja z kursami języka polskiego wygląda lepiej. 

repatriantowi najczęściej 

48% gmin, a gminy niemające doświadczeń z repatriacją w 40% 
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Język a adaptacja 

Niska znajomość języka polskiego wpływa na wiele obszarów życia repatriantów i istotnie utrudnia 

ich adaptację w polskich warunkach. Przyjezdni bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę, dlatego 

podstawową radę, jaką kierują do swoich następców to wytrwałość w nauce języka118. 

Równocześnie z badań wynika, że choć niska znajomość języka polskiego utrudnia kontakt 

repatrianta z polską rzeczywistością, o tyle repatrianci nie spotykają się na tle językowym z 

odrzuceniem, czy nieprzyjemnościami. Wiele osób – zarówno repatriantów, jak i polskich 

respondentów wskazuje, że każdy, kto ma kontakt z repatriantem stara się mu jakoś pomoc, np. 

poprzez odświeżanie własnej znajomości języka rosyjskiego. Repatrianci wskazują też, że nie 

spotkali się z sytuacjami wyśmiewania się czy problemami związanymi z ich akcentem lub 

nietrafnym dobieraniem słów. Aklimatyzacji językowej sprzyja również fakt, że w Polsce nadal można 

spotkać osoby mówiące lub rozumiejące język rosyjski (choć respondenci podkreślają, że nie dotyczy 

to młodszego pokolenia), a w regionach, których historia związana jest z przesiedleniami osób z 

Kresów, wiele osób mówi ze wschodnim akcentem: 

Nie było żadnych problemów, że mówię z akcentem. Poza tym tutaj, to do kogo nie pójdziesz to ma swój 
akcent, dużo – wschodni. [repatriantka, gmina5] 

To cudowne miasto, spokojnie i swobodnie chodzimy po mieście, swobodnie rozmawiamy po rosyjsku. 
Chodzimy, nikt nam żadnych przytyków, komentarzy nie dawał. Nikt nie zwraca na nas uwagi. Też to 
przekazujemy dzieciom – by się nie wstydzili, że mają mamę Ruską, że znają ruski. [repatriant, gmina5] 

My jak tutaj przyjechali, to ja tam trochę po polsku. Do sklepu jak my przychodzili, to zawsze mówili: 
»Mówcie po rosyjsku, a jak my nie zrozumiemy, palcem nam pokazujcie«. I tak pomalutku... Chłopaki 
wszystko się nauczyli, szybko do pracy poszli, pomiędzy ludzi. [repatriantka, gmina3] 

Z obserwacji różnych respondentów wynika, że najłatwiej z brakiem języka radzą sobie dzieci, które 

przez relacje rówieśnicze w szkole szybko chłoną nowy język, a dodatkowo proponowane są im 

zajęcia wyrównawcze. Bywa, że to najmłodsi motywują dorosłych do ćwiczenia języka polskiego w 

domu – nie chcąc używać w relacjach rodzinnych innego niż polski języka [gmina2]. Równocześnie 

niektórzy rodzice specjalnie wprowadzają zasady rozmawiania w domu po rosyjsku tak, by dzieci nie 

zapomniały znanego sobie języka [gmina5].  

Znajomość języka jest wyjątkowo ważna i pomocna w pierwszym okresie po przyjeździe, kiedy 

częstotliwość kontaktu z polskimi instytucjami jest bardzo wysoka. Choć polscy respondenci 

wskazują, że w tym czasie oprócz języka bardzo ważną rolę gra również nieznajomość polskiej kultury 

administracyjnej119. Niska znajomość języka polskiego jest czynnikiem wyraźnie utrudniającym 

adaptację repatriantów w gminie, głównie przez fakt ograniczonego przez to dostępu do rynku pracy 

(szczególnie w przypadku wykształcenia wyższego)120. 

To, w jakim okresie znajdzie tą pracę repatriant jest uzależnione od znajomości języka[repatriant, gmina5]. 

                                                           
118

 Więcej: patrz rozdział Wnioski i Rekomendacje 
119

 Szerzej: podrozdział Obywatelstwo i co dalej? 
120

 Więcej o wpływie braku znajomości języka na adaptację zawodową w podrozdziale: Doświadczenie i kwalifikacje 
zawodowe a realia pracy  

 



Ten język jest przeszkodą do realizowania ambicji zawodowych(…).Wiem, że ta Pani też chodziła [na 
rozmowy], ale jak gdyby oni sami wiedzą, że nie są w stanie w biurze z tą znajomością języka pracować. 
Kwestia języka to podstawowy problem

Co prawda istnieją przypadki, kiedy osoby poprzez osobiste umiejętności, aktywną postawę, ale i 

upór, osobowość zyskują prace bez znajomości języka polskiego, jednak są to sytuacje raczej 

wyjątkowe. 

Wyniki badań ankietowych wskazują, że niska znajomość języka polskiego jest powszechnie 

postrzegana jako trudność i obawa 

ankietowych: 

● 35% gmin przyjmujących pytane o trudności podczas procedury repatriacji 

problemy komunikacyjne

● wśród 160 gmin przyjmujących jedynie 52 deklaruje, że repatriant ma dostęp do 

wsparcia językowego – od gmin

● spośród gmin, które wskazywały na występowanie trudności po przyjeździe 

repatrianta znajomość języka polskiego była drugą najczęściej wymienianą trudnością

● znajomość języka polskiego jest też trzecim najczęściej pojawiającym się 

oczekiwaniem gmin przyjmu

oczekiwaniem wśród gmin nieprzyjm

 

Na podstawie badań można twierdzić, że brak znajomości języka polskiego jest dużym utrudnieniem 

w udanej repatriacji – jest to obszar wspar

uważnego zaplanowania. 

ŚRODOWISKO SZKOLNE 

Wyniki badań ilościowych 

W badaniach ankietowych większość gmin deklaruje, że wraz z rodzinami sprowadzanych 

repatriantów przyjeżdżały też dzieci w wieku szkolnym 

gmin dzieci te radzą sobie raczej dobrze z nauką i tylko 16% gmin twierdzi, że dzieci radzą sobie 

przeciętnie. Odpowiedzi wskazujących na nieradzenie sobie w szkole nie było. 

Tak
62%

Nie
32%

Nie 
wiem

6%

Czy w Państwa gminie są dzieci 
repatriantów w wieku 

szkolnym? (N=152)

 

Ten język jest przeszkodą do realizowania ambicji zawodowych(…).Wiem, że ta Pani też chodziła [na 
by oni sami wiedzą, że nie są w stanie w biurze z tą znajomością języka pracować. 

Kwestia języka to podstawowy problem. [pracownik socjalny, gmina5] 

Co prawda istnieją przypadki, kiedy osoby poprzez osobiste umiejętności, aktywną postawę, ale i 

wość zyskują prace bez znajomości języka polskiego, jednak są to sytuacje raczej 

Wyniki badań ankietowych wskazują, że niska znajomość języka polskiego jest powszechnie 

postrzegana jako trudność i obawa – kwestia języka pojawiała się w różnym ko

35% gmin przyjmujących pytane o trudności podczas procedury repatriacji 

problemy komunikacyjne; 

śród 160 gmin przyjmujących jedynie 52 deklaruje, że repatriant ma dostęp do 

od gminy lub starostwa; 

pośród gmin, które wskazywały na występowanie trudności po przyjeździe 

repatrianta znajomość języka polskiego była drugą najczęściej wymienianą trudnością

najomość języka polskiego jest też trzecim najczęściej pojawiającym się 

oczekiwaniem gmin przyjmujących repatriantów – 13% gmin, oraz najczęstszym 

oczekiwaniem wśród gmin nieprzyjmujących repatriantów – 18% gmin. 

Na podstawie badań można twierdzić, że brak znajomości języka polskiego jest dużym utrudnieniem 

jest to obszar wsparcia dla repatriantów, który wymaga modyfikacji i 

W badaniach ankietowych większość gmin deklaruje, że wraz z rodzinami sprowadzanych 

repatriantów przyjeżdżały też dzieci w wieku szkolnym – dotyczyło to 62% gmin (ze 152). W ocenie 

gmin dzieci te radzą sobie raczej dobrze z nauką i tylko 16% gmin twierdzi, że dzieci radzą sobie 

przeciętnie. Odpowiedzi wskazujących na nieradzenie sobie w szkole nie było.  

 

Tak
62%

Czy w Państwa gminie są dzieci 
repatriantów w wieku 

(N=152)
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Bardzo dobrze Dobrze

Jak dzieci radzą sobie z nauką? 
(N=96)
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Ten język jest przeszkodą do realizowania ambicji zawodowych(…).Wiem, że ta Pani też chodziła [na 
by oni sami wiedzą, że nie są w stanie w biurze z tą znajomością języka pracować. 

Co prawda istnieją przypadki, kiedy osoby poprzez osobiste umiejętności, aktywną postawę, ale i 

wość zyskują prace bez znajomości języka polskiego, jednak są to sytuacje raczej 

Wyniki badań ankietowych wskazują, że niska znajomość języka polskiego jest powszechnie 

kwestia języka pojawiała się w różnym kontekście badań 

35% gmin przyjmujących pytane o trudności podczas procedury repatriacji wskazuje 

śród 160 gmin przyjmujących jedynie 52 deklaruje, że repatriant ma dostęp do 

pośród gmin, które wskazywały na występowanie trudności po przyjeździe 

repatrianta znajomość języka polskiego była drugą najczęściej wymienianą trudnością; 

najomość języka polskiego jest też trzecim najczęściej pojawiającym się 

13% gmin, oraz najczęstszym 

 

Na podstawie badań można twierdzić, że brak znajomości języka polskiego jest dużym utrudnieniem 

cia dla repatriantów, który wymaga modyfikacji i 

W badaniach ankietowych większość gmin deklaruje, że wraz z rodzinami sprowadzanych 

dotyczyło to 62% gmin (ze 152). W ocenie 

gmin dzieci te radzą sobie raczej dobrze z nauką i tylko 16% gmin twierdzi, że dzieci radzą sobie 
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Przeciętnie

Jak dzieci radzą sobie z nauką? 



Niemal połowa urzędników nie miała 

są zajęcia dodatkowe dla dzieci repatriantów

repatriantów dodatkowe zajęcia i obejmowały one przede wszystkim naukę języka polskiego (74%, 

26 z 35 gmin), zajęcia wyrównawcze (50%, 17 z 35 gmin), ale także były to kółka zainteresowań (4 

gminy), zajęcia sportowe (1 gmina) oraz 

(86%) deklaruje także, że dzieci angażują się w te zajęcia.

Wyniki badań jakościowych 

Wśród pięciu badanych gmin, tylko trzy mają doświadczenia związane z posyłaniem dzieci rodzin 

repatrianckich do szkół, a jeszcze jedna 

dzieciom rodzin repatrianckich zajmuje się

stworzenie miejsca w szkole, przedszkolu czy żłobku nie stanowi większego problemu (głównie ze 

względu na niewielką skalę zjawiska). Wydziały zwykle dość sprawnie załatwiają formalności, tak że 

niezależnie od miesiąca przybycia rodziny do gminy, 

(np. rodzina przyjechała w lutym, a dzieci korzystały z opieki od 1 marca).

Mimo, że przyjęcie dziecka repatrianckiego do placówki

żadnego przygotowania placówek na przyjazd dzieci

informację, że dojdzie do klasy/grupy nowe dziecko z Kazachstanu, ale nic poza tym. To powoduje, 

że nauczycielki mają czasami obawy, co do przyjazdu dziecka 

odnajdowania się dziecka w polskiej rzeczywistości, możliwości edukacyjnych etc. Obawy te często 

okazują się niepotrzebne. 

W przedszkolu opiekunka nam opowiadała, „że powiedziano jej, że dzieci przyjadą z Kazachstanu. I ja się 
tak bałam – co za dzieci, jak będzie?” 
potem: „Wasze dziecko jest niezwykłe”. Oni się różnią od innych 
„Wasze dzieci różnią się od naszych na 180 stopni. W kwestiac
dorosłymi, z rówieśnikami, że mają więcej szacunku. Różnią się w pozytywną stronę.” 
gmina5] 

Spośród badanych gmin, jedyny przypadek, kiedy szkoła była przygotowywana do przyjazdu dzieci 

repatrianckich to sytuacja z lat 90., kiedy to organizowano w szkole spotkania z uczniami i z 

nauczycielami – inicjatorem tego działania byli lokalni działacze Wspólnoty Polskiej

Tak
35%

Nie
20%

Nie 
wiem
45%

Czy dla dzieci repatriantów 
są lub były organizowane 

dodatkowe zajęcia? (N=96) 

 

Niemal połowa urzędników nie miała takiej wiedzy, czy w podlegających im szkołach

dla dzieci repatriantów. W 35% pozostałych gmin organizowano dla dzieci 

repatriantów dodatkowe zajęcia i obejmowały one przede wszystkim naukę języka polskiego (74%, 

min), zajęcia wyrównawcze (50%, 17 z 35 gmin), ale także były to kółka zainteresowań (4 

gminy), zajęcia sportowe (1 gmina) oraz zajęcia takie jak dla innych dzieci (1 gmina).

(86%) deklaruje także, że dzieci angażują się w te zajęcia. 

 

Wśród pięciu badanych gmin, tylko trzy mają doświadczenia związane z posyłaniem dzieci rodzin 

repatrianckich do szkół, a jeszcze jedna – miała takowe, ale w latach 90. Zapewnieniem edukacji 

dzieciom rodzin repatrianckich zajmuje się zwykle wydział edukacji urzędu gminy,

stworzenie miejsca w szkole, przedszkolu czy żłobku nie stanowi większego problemu (głównie ze 

względu na niewielką skalę zjawiska). Wydziały zwykle dość sprawnie załatwiają formalności, tak że 

od miesiąca przybycia rodziny do gminy, dzieci stosunkowo szybko trafiają do placówek

(np. rodzina przyjechała w lutym, a dzieci korzystały z opieki od 1 marca). 

przyjęcie dziecka repatrianckiego do placówki jest szybko organizowane

dnego przygotowania placówek na przyjazd dzieci – opiekunki czy nauczycielki dostają tylko 

informację, że dojdzie do klasy/grupy nowe dziecko z Kazachstanu, ale nic poza tym. To powoduje, 

że nauczycielki mają czasami obawy, co do przyjazdu dziecka – pod ką

odnajdowania się dziecka w polskiej rzeczywistości, możliwości edukacyjnych etc. Obawy te często 

W przedszkolu opiekunka nam opowiadała, „że powiedziano jej, że dzieci przyjadą z Kazachstanu. I ja się 
co za dzieci, jak będzie?” – oczekiwała czegoś gorszego. A tu dziecko przyjechało i mówiła 

potem: „Wasze dziecko jest niezwykłe”. Oni się różnią od innych – i wszyscy to nauczyciele nam mówią: 
„Wasze dzieci różnią się od naszych na 180 stopni. W kwestiach stosunku do dorosłych, w komunikacji z 
dorosłymi, z rówieśnikami, że mają więcej szacunku. Różnią się w pozytywną stronę.” 

Spośród badanych gmin, jedyny przypadek, kiedy szkoła była przygotowywana do przyjazdu dzieci 

nckich to sytuacja z lat 90., kiedy to organizowano w szkole spotkania z uczniami i z 

inicjatorem tego działania byli lokalni działacze Wspólnoty Polskiej

Czy dla dzieci repatriantów 
są lub były organizowane 

N=96) 

1

4

1

dodatkowa nauka języka 
polskiego 

Zajęcia wyrównawcze

zajęcia sportowe

kółka zainteresowań

takie jak dla innych dzieci 
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szkołach organizowane 

. W 35% pozostałych gmin organizowano dla dzieci 

repatriantów dodatkowe zajęcia i obejmowały one przede wszystkim naukę języka polskiego (74%, 

min), zajęcia wyrównawcze (50%, 17 z 35 gmin), ale także były to kółka zainteresowań (4 

(1 gmina). Większość gmin 

 

Wśród pięciu badanych gmin, tylko trzy mają doświadczenia związane z posyłaniem dzieci rodzin 

miała takowe, ale w latach 90. Zapewnieniem edukacji 

ydział edukacji urzędu gminy, dla którego 

stworzenie miejsca w szkole, przedszkolu czy żłobku nie stanowi większego problemu (głównie ze 

względu na niewielką skalę zjawiska). Wydziały zwykle dość sprawnie załatwiają formalności, tak że 

dzieci stosunkowo szybko trafiają do placówek 

jest szybko organizowane, to nie ma 

opiekunki czy nauczycielki dostają tylko 

informację, że dojdzie do klasy/grupy nowe dziecko z Kazachstanu, ale nic poza tym. To powoduje, 

pod kątem reakcji klasy, 

odnajdowania się dziecka w polskiej rzeczywistości, możliwości edukacyjnych etc. Obawy te często 

W przedszkolu opiekunka nam opowiadała, „że powiedziano jej, że dzieci przyjadą z Kazachstanu. I ja się 
oczekiwała czegoś gorszego. A tu dziecko przyjechało i mówiła 

i wszyscy to nauczyciele nam mówią: 
h stosunku do dorosłych, w komunikacji z 

dorosłymi, z rówieśnikami, że mają więcej szacunku. Różnią się w pozytywną stronę.” [rodzic, repatriant, 

Spośród badanych gmin, jedyny przypadek, kiedy szkoła była przygotowywana do przyjazdu dzieci 

nckich to sytuacja z lat 90., kiedy to organizowano w szkole spotkania z uczniami i z 

inicjatorem tego działania byli lokalni działacze Wspólnoty Polskiej. 

26

17
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W szkole uczniowie byli przygotowani, uprzedzeni, żeby się nie śmiali. Nauczyciele też wiedzieli, bo żeśmy 
rozmawiali, było informowanie dzieci i poproszenie, by się nie śmiali z akcentu. Ale dzieci szybko się 
dogadały.[działacz lokalny, gmina4] 

Również środowisko rówieśników nie stwarza żadnych kłopotów – zarówno rodzice, jak i 

opiekunowie twierdzą, że dzieci szybko znajdują się w szkolnej społeczności, a nawet podejmują 

inicjatywy – występy na imprezach, uczestniczą w zajęciach tanecznych itp. Co prawda stosowana 

jest czasem praktyka posyłania dzieci do klasy niższej niż wskazuje na to wiek dziecka, ale nie stanowi 

to potem żadnego utrudnienia w integracji. Żaden rozmówca nie wskazywał na istnienie sytuacji 

piętnowania czy alienacji dzieci rodzin repatrianckich, przy czym zwracano uwagę, że może to 

wynikać z wieku dzieci, które trafiają do polskich szkół zwykle w początkowych klasach szkoły 

podstawowej. Nauczycielki wskazują, że w przypadku starszych uczniów mogłyby wystąpić problemy 

rówieśnicze.  

Rodzice repatrianckich dzieci twierdzą, że mają bardzo dobry kontakt z nauczycielami – spotykają 

się z sympatią i zrozumieniem. 

Nauczyciele i dyrektorzy – cudowni. Nauczycieli mieli zawsze świetnych. Nasz kontakt z nauczycielami też 
bardzo w porządku. Rozmawiają, pytają się – czy w czymś pomóc. Na ulicy jak się spotkamy, to dopytują 
jak tam, co tam. [rodzic, repatriant, gmina5] 

Dzieci zwykle dobrze się uczą i nie odstają od reszty uczniów, ale równocześnie by przyśpieszyć ich 

adaptację w dwóch badanych gminach [gmina3,gmina5] szkoły oferowały zajęcia wyrównawcze 

głównie w celu uzupełniania braków językowych (uczeń w wieku 8 lat miał 2-3 godziny 

tygodniowo)121. 

Uczy się bardzo dobrze, na drugi rok nigdzie nie został, zdał do gimnazjum, uczestniczył w olimpiadzie z 
języka rosyjskiego – zajął 1 miejsce. Trzeba korzystać z możliwości, korzyści to trzeba korzystać. W zeszłym 
roku dostał laur nauki, w tym roku poszliśmy do prezydenta nauki – laur nauki – taka jest tradycja, że 
prezydent miasta nagradza dzieci, którzy wygrywają w olimpiadach. Jesteśmy szczęśliwi z sukcesów 
naszych dzieci. [rodzic, repatriant, gmina5] 

Jedynym kłopotem związanym z obecnością dzieci repatrianckich w systemie szkolnym jest kwestia 

języka – dzieci przyjeżdżają zwykle bez żadnej znajomości języka polskiego, a placówki nie są 

przygotowane na dziecko rosyjskojęzyczne. Często kłopot ten szybko znika, bowiem dzieci – nawet 

jeśli zupełnie nie posługują się językiem polskim, to bardzo szybko się go uczą, przez codzienną 

praktykę w szkole.  

Młodszy bardzo szybko wszedł – po miesiącu już powoli mówił po polsku. Nie znali zupełnie języka. Starszy 
też zaczął rozumieć, pisać. [rodzic, repatriant, gmina5]  

W jednej gminie bardzo istotnym wsparciem, choć już nieobecnym, są kursy języka polskiego i 

zajęcia wyrównawcze organizowane przez organizację pozarządową, będącą lokalnym oddziałem 

ogólnopolskiej Fundacji. Kursy te istotnie wsparły proces integracji uczniów.  

Czasami nauczyciele/opiekunki starają się wykorzystać swoją nieco zapomnianą znajomość 

rosyjskiego, żeby łatwiej porozumieć się z dziećmi. Istnienie takiej nauczycielki w szkole jest bardzo 

                                                           
121 Opłacane dodatkowe przez urząd gminy 
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przydatne, bo dzięki temu dziecko zyskuje swobodę pytania, w momentach, gdy czegoś nie rozumie, 

a to w konsekwencji wiedzie do szybszej adaptacji w nowych warunkach. 

Dzieci się adaptują bardzo łatwo – bo są dziećmi. Dobrze by było, gdyby nauczycielka – opiekunka znała 
trochę język rosyjski. W przedszkolu – pani znała i to bardzo pomagało. A u starszego, w szkole pan i Marta 
nie znała, korzystała ze słownika czasami – po to by móc się z nim dogadać. TO był taki ludzkie podejście. 
[rodzic, repatriant, gmina5] 

Czynnikiem, który utrudnia dzieciom opanowywanie języka polskiego jest fakt, że w domach 

rodzinnych nadal panuje rosyjski. Co prawda rodzice tłumaczą to chęcią utrzymywania znajomości 

języka rosyjskiego, ale powodem jest również fakt, że dzieci łatwiej niż rodzice łapią niuanse języka 

polskiego i szybko mówią lepiej od nich. Niekiedy brak znajomości języka przez rodziców utrudnia 

nieco komunikację rodziców ze szkołą – czasami odbywa się ona przez tłumacza [gmina3], jednak są 

to raczej przypadki odosobnione. 

Pewnym obszarem, który wzbudza negatywne emocje jest udział dzieci repatriantów w olimpiadach 

rosyjskojęzycznych – ponieważ język rosyjski jest często językiem rodzimym dzieci repatrianckich, to 

radzą sobie one bardzo dobrze na olimpiadach, zmniejszając tym samym szanse na zajęcie 

wysokiego miejsca dzieciom polskim, dla których język rosyjski jest językiem obcym. Sprawa ta nie 

jest uregulowana w żaden sposób, co bywa zarzewiem pewnego nieporozumienia w środowisku 

szkolnym (zarówno między uczniami, jak i między rodzicami).  

Zdaniem ekspertów 

Ten dosyć pozytywny obraz wynikający z badań odbiega nieco od zdania ekspertów – badaczy, 

zajmujących się kwestiami wielokulturowości, integracji i adaptacji różnych środowisk w polskim 

społeczeństwie, w tym w polskim systemie edukacji. Różnica ta w przypadku badań jakościowych 

może wynikać z doboru raczej pozytywnych przykładów adaptacji repatriantów. Natomiast w 

przypadku badań ilościowych może wynikać z jednej strony z niechęci urzędników gminnych do 

krytykowania efektów adaptacji repatriantów w ich gminie (bowiem pośrednio świadczy to o jakości 

działania urzędu), jak również o ich niewiedzy jak realnie wygląda sytuacja dzieci repatrianckich w 

miejscowych szkołach.  

Eksperci potwierdzają fakt, że polskie szkoły są zupełnie nieprzygotowane do przyjmowania dzieci 

repatrianckich, a zdaniem ekspertów – obecność dzieci repatrianckich w szkołach wiąże się z tymi 

samymi wyzwaniami, co obecność dzieci migranckich [eksperci:1,5,7].  

Dziecko repatrianckie różni się tym, że ma polski dokument, a w całej pozostałości jest tak samo, jak 
dziecko uchodźcze, migranckie. [ekspert5] 

Eksperci zwracają też uwagę na brak przygotowania nauczycieli do pracy w środowisku 

wielokulturowym – nie mają takich elementów procesie przygotowania do zawodu. 

Brak im zdolności żeby z tej innej kultury, innych zdolności zrobić zasób, a nie deficyt. [ekspert7] 

Eksperci podają konkretne przykłady nieprzyjemnych sytuacji w szkołach między uczniami, ale także 

wśród nauczycieli, które są efektem niewiedzy i braku gotowości na obecność dzieci innych niż 

stuprocentowo polskie.  
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Miałam taką rodzinę ze Śląska tam, gdzieś z Uzbekistanu i dziewczynce w szkole nie uwierzono, że ona jest 
Polką z Uzbekistanu. Najpierw nauczycielka powiedziała, że nie ma takiego państwa, a potem dzieci 
powiedziały, że musi być Włoszką, bo mama Polka, ojciec Tatar uzbecki. No i w ogóle nie było możliwości, 
żeby ten dzieciak się przedarł z informacją. Była w drugiej klasie podstawówki i też gdzieś tam 
interweniowaliśmy w szkole. To matka na tych kursach, właśnie adaptacyjnych powiedziała, że sobie nie 
radzi…. Był też naszej koleżanki też syn Gruzin - wygląda jak Gruzin, też słuchał o sobie, że jest Talibem, 
więc też był zupełnie odrzucony z życia klasowego. [ekspert5] 

Brak uwzględniania różnicy kulturowej i szoku, jakiego doznają dzieci repatrianckie, zdaniem 

niektórych ekspertów powoduje utrudnioną adaptację dzieci w polskich szkołach, która nie polega 

tylko na różnicach kulturowych, ale i różnicy w poziomie edukacji:  

Uczniowie Ci mają braki w wiedzy z przedmiotów szkolnych wynikające z różnic programowych, ponadto 
nie mówią lub mówią słabo, z akcentem w języku polskim. Nakłada się kilka stygmatów: nie rozumie 
języka, nie zna programu (...)Jeśli nauczyciele i rówieśnicy w szkole nie są nieprzygotowani na włączanie 
tych dzieci, to tym dzieciom robi się wielką krzywdę. [ekspert7] 

Zdaniem części ekspertów szkoła w zbyt małym stopniu uwzględnia szok kulturowy, jaki przeżywa 

dziecko repatrianckie przejeżdżające do Polski [eksperci:7,5]. Lukę tę warto wypełniać poprzez 

przygotowywanie szkół do przyjęcia dzieci „inne niż polskie” – mogą to robić same szkoły własnymi 

siłami, ale jest to też zadanie stojące przed organizacjami pozarządowymi. 

Szkoła powinna wprowadzić takie dziecko, właśnie jakąś pogadankę…. Warsztaty wystarczą nawet, czy w 
tej samej klasie, czy w innych klasach, gdzie te dzieci cudzoziemskie są.  Tutaj szkoła ma najłatwiejsze 
zadanie. My z warsztatami jak chodzimy po szkołach, kończąc, na przykład taki temat zawsze dzieciom 
mówię, jak ktoś koło was mówi z akcentem, zapytajcie go kim on jest, co on jest i tak dalej. Nie trzeba od 
razu…  

Reasumując – z badań wynika, że środowisko szkolne i warunki w nich panujące raczej nie stanowią 

kłopotu w adaptacji dzieci repatriantów. Problemem nadal pozostaje znajomość języka polskiego – 

przy czym niekiedy jest to większa trudność w przypadku rodziców niż dzieci, które naturalnie łatwo 

się go uczą. Eksperci nieco szerzej widzą kwestię adaptacji uczniów w polskiej szkole wskazując, że 

dzieci repatrianckie zderzają się z tymi samymi trudnościami co dziecko migranckie, a szkoła powinna 

być do tego przygotowana – umieć współpracować z dzieckiem „inne niż polskie”. 

ADAPTACJA SPOŁECZNA 

Szok czy tylko zmiana miejsca zamieszkania? 

Badane gminy to przykłady udanych repatriacji – mimo różnych trudności większość z repatriantów 

pracuje i zakorzenia się w polskim społeczeństwie i buduje w Polsce nowe warunki swojego życia. W 

jednych przypadkach ten proces akulturacji i adaptacji trwa krócej, w innych dłużej, co zależy 

zarówno od cech osobowościowych, jak i wieku, w jakim osoby przyjeżdżają do Polski. Wielu 

respondentów wskazuje, że młodsze pokolenia znacznie szybciej przyzwyczajają się do nowych 

warunków niż osoby starsze, przyznają to też repatrianci. 

Im jesteś młodszy tym łatwiej wyjechać – łatwiej się adaptujesz. Szybciej się integrujesz ze 
społeczeństwem, szybciej znajdujesz znajomych. Starszym jest bardzo trudno. [repatrianci, gmina5] 
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Przeprowadzone rozmowy wskazują, że zarówno przedstawiciele polskich instytucji, jak i repatrianci 

przyjmują zwykle jedną z dwóch postaw wobec kwestii adaptacji w Polsce i w polskim 

społeczeństwie: 

1) „To są tacy sami Polacy”/ „Jesteśmy takimi samymi Polakami” – jedni podkreślają podobieństwo 

do Polaków i brak lub zupełnie znikome różnice kulturowe – ta grupa respondentów wskazuje na 

podobieństwo zwyczajów, korzeni, znajomość Polski z krótkich wyjazdów kulturalnych, pochodzenie 

nie tylko z polskich rodzin, ale i całych polskich wsi itp. 

Nie ma różnic religijnych, ani dużych różnic kulturowych jak z Afryki czy z Azji, [ich znajomość polskich 
zwyczajów i kultury] jest wystarczająca, to Polacy. Te osoby nigdy nie są traktowane inaczej niż Polacy, 
przyjeżdżają jako Polacy tutaj, adaptacja jest błyskawiczna. Używanie słowa asymilacja jest na wyrost, oni 
po prostu przyjeżdżają do Polski, to są Polacy [urzędnik, gmina2]. 

Podkreślana jest więź z Polską, która jest głównym czynnikiem sukcesu adaptacyjnego: 

Nie chodzi o idealną adaptację, w sensie, że robi wszystko dokładnie tak samo jak Ci, co mieszkają tu od 
dawna, wystarczy, że czuje tą Polskę i sam dobrze się tu czuje. [urzędnik, gmina1] 

Opinie te wiążą się często z faktem, że rozmówcy nie zetknęli się z sytuacjami odrzucenia 

kulturowego czy braku adaptacji repatriantów w środowisku, jak również nie mają świadomości, na 

czym polegają różnice kulturowe. Postawę tą prezentują częściej przedstawiciele polskiego 

społeczeństwa (głównie przedstawiciele lokalnych instytucji), choć zdarza się też wśród 

repatriantów. 

2) „To jest dla nich szok kulturowy” / „Tu jest inne życie” – inni wskazują na różnice, podkreślając, 

że niezależnie od korzeni, kultury i wychowania wyniesionych z domu czy znajomości polskich 

obyczajów – przyjazd do Polski, przyzwyczajenie się do tutejszych warunków to kolosalna zmiana 

wobec życia prowadzonego w Kazachstanie. Dotyczy to zarówno sposobu mieszkania, ale i obszaru 

życia zawodowego czy relacji społecznych. Świadomość tej zmiany ma część polskich respondentów, 

przy czym częściej osoby świadome roli czynników kulturowych tacy jak pracownicy socjalni, 

pracownicy MOPS, czy działacze organizacji pozarządowych. Na podstawie bezpośrednich 

doświadczeń pracy z repatriantami wskazują oni na wiele sytuacji, kiedy znajomość pewnych 

obyczajów nie jest wystarczająca. Dobrze obrazuje to poniższa opowieść pracownicy socjalnej 

związana z podejściem do religijności. 

Oni naprawdę tą religijność… to jest duża rzecz. To jest taki element życia, w ogóle. Bóg, honor i ojczyzna, 
to oni, ci starsi w takich wartościach byli wychowani. Ale oni bardzo często nie mają nic już z Polską do 
czynienia. Nic, tylko legenda i wspomnienia. Na przykład nawet w Uzbekistanie, czy Kazachstanie, no to 
tam tych katolików ilu jest… sobie w Internecie poszukałam, że tam 7% jest pokazane katolików. I ona 
[repatriantka] nie miała tej takiej praktyki religijnej prawdopodobnie żadnej, ale te opowieści, ta polskość, 
to wszystko, co ich tutaj ciągnęło – jak gdyby ta historia tej rodziny przekazywana. No, czuli się Polakami, 
gdzieś ich tu sprowadziła, natomiast chciałaby, jak gdyby widzę to, też kultywować to, jak gdyby tę 
religijność, której nie ma u niej pojęcia widzę za bardzo. [IOS, gmina5] 

Część repatriantów bardzo podkreśla to, że udana adaptacja może być tylko wtedy, gdy jest się 

wiernym swoim postanowieniom i wie się, do czego się dąży. Repatrianci ci wskazują, że nie można 

oczekiwać, że w Polsce będzie wszystko podobnie i wskazują, że tutejszy sposób życia jest rodzajem 

szoku. 
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Także tutaj jest inne życie, inna kultura, mentalność i trzeba być na to gotowym – ale nie będziesz na to 
gotowy, jeśli całe życie tam przeżyłeś. Trzeba rozumieć, że zmieniasz swoje życie. I przyzwyczaić się. Sam 
przejazd – to nietypowe warunki, tu zupełnie inne jest życie, tu jest zupełnie inaczej. [repatriantka, gmina5] 

Jestem tu bardzo zadowolona, ale trzeba wiedzieć, że tutaj zaczynasz życie od nowa. Wszystko musisz 
zacząć – to jest życie od zera. Nasze doświadczenia, nasze wykształcenie nie zawsze do tego pasuje, nie są 
adekwatne do tych tutejszych oczekiwań. [repatriantka, gmina5] 

Rzeczy, które dziwią i zaskakują repatriantów dotyczą tak codziennych rzeczy, jak funkcjonowanie 

sklepów, czy komunikacji miejskiej, jak i rzeczy bardziej kulturowe jak relacje damsko-męskie, 

elementy mody, zwyczaje domowe, a kończąc na kwestiach mających swoje prawne konsekwencje, 

czyli np. braku łapówek. 

Na przykład u nas wejść do domu czyjegoś w butach to jest taki brak szacunku, że już drugi raz się tam nie 
zajdziesz. A tutaj??? [repatriant, gmina5] 

*** 

Na problem błędnego traktowania repatriantów jako „takich samych” Polaków i polskich obywateli 

zwracało uwagę podczas wywiadów wielu ekspertów [eksperci 1,3,5,7]. Eksperci wskazywali, że 

usilne traktowanie w dyskursie publicznym repatriantów za „takich samych Polaków” powoduje 

tylko trudniejsze okoliczności dla ich adaptacji w polskim społeczeństwie: 

Najgorsze, co można zrobić to sprzedawać tych ludzi jako ‘Polaków z Kazachstanu’– oni są Polakami, ale 
tylko do pewnego stopnia, ich socjalizacja [była] do innej kultury, do innego języka. I jeśli ludzie oczekują 
„Polaka” z Kazachstanu, który ot tak się po prostu zawieruszył w Kazachstanie i nagle dostają osobę, która 
jest reprezentantem kultury rosyjskiej to to się nie może udać, muszą być realistyczne oczekiwania po obu 
stronach – do tego można społeczność przygotować. [ekspert7] 

Trzeba uczyć polskie społeczeństwo, że to jest normalne, że oni mówią po rosyjsku, że mają do tego prawo. 
[ekspert1] 

Wskazywano, że należy głośno mówić o tym, że przyjeżdżający repatrianci, choć mają polskie 

pochodzenie, to niewiele różnią się od migrantów – mają podobne do nich potrzeby i działają wobec 

nich podobne mechanizmy adaptacyjne.  

To są osoby o polskich korzeniach, to nie są Polacy – to jest taka rzecz, której się wszyscy boją głośno 

powiedzieć. Zakładanie, że są Polakami sugeruje, że nie potrzebują wsparcia w adaptacji i to pociąga za 
sobą niekorzystne konsekwencje. [ekspert7] 

Uważam, że te sprawy trzeba nazywać po imieniu. Trzeba, bo z tych ludzi „powracających”, z którymi ja 
miałam do czynienia, to takich patriotów, którzy wracają „z potrzeby serca” jest zaledwie garstka! Inni 
wracają po to, żeby sobie polepszyć byt!. To polepszenie jest właściwie czymś normalnym i nie można im 
mieć tego za złe. [cytat z wypowiedzi przedstawicielki Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za: Kość-Ryżko, 
Wykorzenieni…

122
] 

Repatrianci są klasycznymi migrantami szukającymi lepszych warunków do życia, chcącymi korzystać z 
usług społecznych, wsparcia ekonomicznego, mieć jakieś relacje z otoczeniem społecznym, ale też 
utrzymywać kontakty z krajem pochodzenia. [ekspert3] 
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Traktowanie repatriantów jak Polaków i polskich obywateli, którym nie jest potrzebna dodatkowa 
pomoc, wynika jak wskazują eksperci z niskiego poziomu świadomości społecznej, kim jest repatriant 
oraz niskiej wiedzy urzędników, czym jest 
przesiedlających się z Azji Centralnej do Polski. 
 
Zarówno repatrianci, jak i polscy respondenci (w tym eksperci) wskazują, że 

określonej rodziny jest inna i do każdej trzeba mieć indywidualne podejście

uzależnione jest od wielu indywidualnych uwarunkowań i czynników.

Trudności bywają różne. I u wszystkich są różne trudności. Nie ma rady, sposobu na rozwiązanie

wszystkich trudności – nie można przygotować się do wszystkiego. Najważniejszy jes
człowiek chce jechać. To, co człowiek sobie stworzył, założył w głowie 
można stworzyć kategorycznych zasad dla repatriantów. Nie przewidzisz wszystkiego. 

Jak widzą repatriantów mieszkańcy gmin?

Z badań ankietowych wynika, że w przeważającej większości gmin stosunek do repatriantów jest 

bardzo pozytywny: 37% gmin wskazuje, że mieszkańcy są nastawieni do repatriantów bardzo 

pozytywnie, a 22% twierdzi, że mieszkańcy chętnie pomagają rep

o negatywnym stosunku to zupełnie pojedyncze sytuacje (3 gminy spośród 146). Stosunkowo wysoki 

jest odsetek odpowiedzi świadczących o obojętności mieszkańców 

znaczna grupa gmin nie udzielił

udzieleniu odpowiedzi, a nie tylko na faktyczny brak wiedzy

  

Powyższe wyniki znajdują potwierdzenie w badaniach terenowych. Wszyscy repatrianci, z którymi 

prowadzone były rozmowy wypowiadali si

mieszkańców – zarówno tych w publicznych instytucjach, jak i osób w sklepach, na ulicy czy 

sąsiadach. W większości przypadków przyjezdni spotykają się z sympatią, zrozumieniem i pomocą. 

Obserwacje prowadzone podcza

wobec nich wiele zrozumienia i dużą otwartość, choć zakres prac związanych z pomocą 

repatriantowi często istotnie wykracza poza ich zawodowe obowiązki.

 

raktowanie repatriantów jak Polaków i polskich obywateli, którym nie jest potrzebna dodatkowa 
pomoc, wynika jak wskazują eksperci z niskiego poziomu świadomości społecznej, kim jest repatriant 
oraz niskiej wiedzy urzędników, czym jest szok kulturowy i jak jest on powszechny wśród osób 
przesiedlających się z Azji Centralnej do Polski.  

Zarówno repatrianci, jak i polscy respondenci (w tym eksperci) wskazują, że 

określonej rodziny jest inna i do każdej trzeba mieć indywidualne podejście, bo 

uzależnione jest od wielu indywidualnych uwarunkowań i czynników. 

Trudności bywają różne. I u wszystkich są różne trudności. Nie ma rady, sposobu na rozwiązanie

nie można przygotować się do wszystkiego. Najważniejszy jes
człowiek chce jechać. To, co człowiek sobie stworzył, założył w głowie – to tak on będzie potem żyć. Nie 
można stworzyć kategorycznych zasad dla repatriantów. Nie przewidzisz wszystkiego. 

zkańcy gmin? 

że w przeważającej większości gmin stosunek do repatriantów jest 

bardzo pozytywny: 37% gmin wskazuje, że mieszkańcy są nastawieni do repatriantów bardzo 

pozytywnie, a 22% twierdzi, że mieszkańcy chętnie pomagają repatriantom. Odpowiedzi świadczące 

o negatywnym stosunku to zupełnie pojedyncze sytuacje (3 gminy spośród 146). Stosunkowo wysoki 

jest odsetek odpowiedzi świadczących o obojętności mieszkańców – 18%. Ale też warto zauważyć, że 

znaczna grupa gmin nie udzieliła odpowiedzi na pytanie (19%). Może to wskazywać na opór w 

udzieleniu odpowiedzi, a nie tylko na faktyczny brak wiedzy. 

Powyższe wyniki znajdują potwierdzenie w badaniach terenowych. Wszyscy repatrianci, z którymi 

prowadzone były rozmowy wypowiadali się o pozytywnym stosunku do nich lokalnych 

zarówno tych w publicznych instytucjach, jak i osób w sklepach, na ulicy czy 

sąsiadach. W większości przypadków przyjezdni spotykają się z sympatią, zrozumieniem i pomocą. 

Obserwacje prowadzone podczas badań pokazują też, że osoby pracujące z repatriantami mają 

wobec nich wiele zrozumienia i dużą otwartość, choć zakres prac związanych z pomocą 

repatriantowi często istotnie wykracza poza ich zawodowe obowiązki. 
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Repatrianci wskazują też na bardzo pozytywne relacje ze społecznością lokalną, brak jakichkolwiek 

przejawów uprzedzeń czy stereotypizowania ze strony innych mieszkańców. Bardzo ważne są też 

pozytywne relacje z sąsiadami – bywają sytuacje, że repatrianci zaprzyjaźniają się ze swoimi 

sąsiadami, służą wzajemną pomocą i opieką (wzorcowym przykładem jest sytuacja repatriantki – 

młodej mamy z dzieckiem, dla której starsi sąsiedzi tego samego piętra są jak najlepsi dziadkowie jej 

córki). Na życzliwość mieszkańców wobec repatriantów wskazują również przedstawiciele polskich 

urzędów. Szczególnie w pierwszym okresie, kiedy rodzina pojawia się w miejscowości mieszkańcy 

często starają się być przyjaźni i pomocni – zarówno w codziennych kontaktach na ulicy, jak i przy 

załatwianiu spraw w sklepach, załatwianiu umów, dostaw wyposażenia etc. 

Żadnych problemów, wszystko poszło szybko i sprawnie, w kilka dni udało się dostarczyć niezbędne 
przedmioty, życzliwie, w przyjaznej atmosferze. [IOS, gmina1] 

Polscy rozmówcy wypowiadają się o repatriantach w przyjazny sposób: jest bardzo fajną osobą; to są 

bardzo mili ludzie; ja ich uwielbiam. Pozytywny stosunek do repatriantów zauważalny jest zarówno w 

małej gminie o charakterze miejsko-wiejskim, jak i w średniej wielkości miastach. W dużym mieście 

naturalnie repatrianci są bardziej anonimowi, ale też wskazują na przyjazny stosunek osób, z którymi 

mieli kontakt. 

Na pozytywną atmosferę panującą w badanych gminach wpływ ma kilka czynników: 

● pozytywna postawa włodarzy gminy – otwartość burmistrza czy prezydentów i komunikowanie 

społeczności lokalnej o obecności repatriantów sprzyja pozytywnemu nastawieniu mieszkańców 

Burmistrz to po prostu złoty człowiek, on zawsze doradzi. [repatriantka, gmina 3]; 

● historia regionu i poczucie wspólnoty dziejów – część z badanych gmin znajduje się na 

terenach, gdzie osiedlane były osoby z Kresów Wschodnich i tym samym w wielu rodzinach 

żywe są historie o przesiedleniach. Takie uwarunkowania historyczne i napływowy charakter 

ludności tworzą przyjazne środowisko przyjezdnym repatriantom. 

Ja poniekąd rozumiem akurat tych repatriantów, ponieważ to dotyczy też mojej rodziny, która się starała, 
była w czasie wojny wywieziona, a po wojnie dziadek z armią doszedł do Berlina, dlatego też jako ostatni [z 
rodziny] tutaj osiadł, natomiast reszta – tam babcia z dziećmi – starała się o powrót do Polski i udało jej 
się, wróciła. I opowiadała mi często, i tato mi opowiadał, jak pozostali Polacy zostali tam, nie dostali zgody 
na powrót do Polski [IOS, gmina3]; 

● polskie pochodzenie repatriantów – z wypowiedzi części rozmówców wynika, że polskie 

pochodzenie repatriantów, ich przywiązanie do polskości jest argumentem, który naturalnie 

powoduje przyjazny stosunek otoczenia oraz gwarantuje pomyślność adaptacji i powód, dla 

którego repatrianci odbierani są pozytywnie. 

Nie można mówić o żadnej wrogości, bo przecież mamy do czynienia z naszymi rodakami, to nie są 
obcokrajowcy, to są z krwi i kości Polacy, tak że nie ma przejawów niechęci i agresji, szybko się adaptują w 
środowisku i nie słyszałem nigdy żeby pod wskazanym adresem dochodziło do jakichś incydentów gdzie 
byłaby wskazana interwencja jakichś służb [IOS, gmina 1]; 

Dobrze przyjmowani są w społeczeństwie, to są Polacy, nie spotkałem się z żadnym przypadkiem 
ksenofobii. [urzędnik, gmina2]; 
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● aktywna postawa repatriantów – na pozytywny odbiór repatriantów niebagatelny wpływ ma 

fakt, że są to w większości rodziny, które starają się stworzyć sobie warunki do życia – pracują, 

starają się coś osiągnąć, a nie „siedzą na garnuszku pomocy społecznej”. Jedna z respondentek 

porównała repatriantów do Polaków poszukujących pracy za granicą. 

Te rodziny, które ja tutaj poznałam, to jest podobnie jak z nami, którzy wyjeżdżali za granicę. Staramy się 

do czegoś dojść, czegoś dorobić. I to są ludzie: pracują, nie piją, czegoś się dorabiają. [IOS, gmina3] 

To nie byli ludzie, którzy czekali, aż im ktoś da, to byli ludzie, którzy autentycznie swoją pracą osiągnęli to, 

co dzisiaj mają, nikt im nie zarzuci niczego, wszyscy następni [repatrianci] potwierdzali to samo. [urzędnik, 

gmina1] 

Równocześnie jednak bywały sytuacje, kiedy to lokalni mieszkańcy reagowali na repatriantów 

negatywnie. W zależności od sytuacji spotykano dwa rodzaje postaw i związanych z nimi powodów 

nieprzyjemnych sytuacji: 

1) „Dlaczego oni mają a my nie” – jest to postawa odnosząca się do stanu posiadania repatriantów – 

w przeważającej większości do tego, co repatrianci otrzymują od gminy, ale także tego, co przywożą 

ze sobą, a także jaki jest ich ogólny status materialny. Poczucie zazdrości miesza się tutaj z poczuciem 

niesprawiedliwości i rozczarowania nierównym traktowaniem przez lokalne władze w dostępie do 

lokali mieszkalnych. Brak mieszkań i wieloletnie oczekiwania na mieszkania komunalne, przy 

równoczesnym „ofiarowaniu” repatriantom mieszkania gminnego powoduje, że mieszkańcy czują się 

oszukani, a swoje emocje wyładowują na repatriantach. Sytuacje takie zdarzają się zarówno w 

małych miejscowościach, jak i w większych miastach. Różni ich tylko forma wyrażania sprzeciwu – w 

małej miejscowości nieprzyjemne słowa trafiają raczej bezpośrednio do repatriantów, natomiast w 

większych – częściej są to liczne komentarze w prasie, albo żale zgłaszane do radnych lub urzędników 

miejskich. Poniższy cytat dobrze oddaje ton takich komentarzy: 

Bardzo nie podoba mi się ten pomysł i myślę, ze nie tylko mnie. W naszym mieście jest bardzo mało lokali 
socjalnych, a potrzebujących wielu. Mówię o normalnych rodzinach, średniozamożnych, dla których 
zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego na 30 lat i perspektywa oddawania co najmniej jednej wypłaty 
bankowi przez ten czas, to rzecz niewyobrażalna i niemożliwa. Jeśli miasto porywać się będzie na takie 
kroki, to musi się liczyć z tym, że mieszkańcy będą wyrażali dezaprobatę zarówno władzom miasta, jak i 
tym repatriantom. [komentarz pod artykułem prasowym] 

2) „Ruski” – część respondentów wskazuje, że zdarza się taka stereotypizacja w oczach 

mieszkańców, co w dużej mierze wynika z ich niewiedzy i ocenie podług używanego przez 

repatriantów języka. Ocena ta często znika po wyjaśnieniu, kim są repatrianci i jaką mają historię 

rodzinną. 

Im było ciężko przyjąć, jak na nich mówią niektórzy Ruscy. (…) Ona nieraz mówiła, że gdzieś ktoś na syna 
powiedział Ruski. Oni są Polakami, oni są w pełni Polakami i ja to rozumiem”. [IOS, gmina3] 

Jeden z repatriantów wskazuje też, że choć sam nie miał nieprzyjemnych sytuacji to obserwuje, że w 

Polsce istnieje negatywne przedstawianie osób ze Wschodu: 

Jak żyliśmy w Kazachstanie, to nie myśleliśmy, że tutaj w Polsce może być taki wrogi stosunek do Ruskich – 
i to jest ciężko przyjąć. Nie byłem w takich sytuacjach, ale to idzie w TV i tutaj tak się przedstawia, jakby 
tam, na Wschodzie ludzie odnosili się do Polaków jeszcze 2 razy bardziej agresywnie byli nastawieni. Tak 
tutaj się przekazuje i ludzie tak przyjmują. [repatriant, gmina5] 



122 

 

Wszyscy jednak respondenci wskazują, że są to głosy mało słyszalne i nie dominują nad pozytywnym 

odbiorem repatriantów. 

Inaczej nieco wypowiadają się eksperci, którzy wskazują, że polskie społeczeństwo jest mocno 

ksenofobiczne, a niechęć do wszystkiego, co „ruskie”, „rosyjskie” jest powszechna i że trzeba na to 

uczulać przyszłych repatriantów [eksperci: 1,5,7]. Jedna z ekspertek wskazuje nawet, że nawet 

lokowanie repatriantów w miejscach, gdzie mieszkają osoby, które mają za sobą doświadczenia bycia 

zesłanym, mogą być źródłem społecznych konfliktów: 

Najgorsze jest przesłanie ich do miejsca, gdzie są ludzie, którzy mają za sobą Syberię, okres zesłania w 
pamięci rodzinnej, bo oni będą oczekiwali, że Ci, którzy przyjadą, będą nienawidzili Rosji i rosyjskiego, a to 
się nie wydarza i się nie może wydarzyć i tu będą ogromne nieporozumienia. [ekspert7] 

Na problem negatywnego postrzegania repatriantów wskazuje również przedsiębiorca, który wraz z 

przyjmowaniem pierwszych repatriantów do pracy natknął się na negatywne reakcje swoich 

pracowników. Doświadczenie to skłoniło go do regularnego uprzedzania i rozmowy z pracownikami, 

gdy do zespołu ma dołączyć kolejny repatriant.   

Aktywność społeczna repatriantów 

W badanych gminach, aktywność społeczna repatriantów jest raczej znikoma, co zdaniem 

respondentów nie odbiega od średniej zaangażowania społecznego innych mieszkańców. Urzędnicy 

gminni często wskazują, że repatrianci skupieni są raczej na pracy, ustatkowaniu się w Polsce, dbaniu 

o spokojny los rodziny. Jak twierdzi jeden z urzędników wynika to z ich priorytetów życiowych i 

mentalności:  

Oni nie mają ochoty i zdrowia, i chęci, żeby jeszcze udzielać się tutaj w jakimś zespole artystycznym czy 
udzielać się społecznie. To nie ta mentalność. (…) Oni są zainteresowani tym, żeby szybko się dorabiać, w 
miarę wygodnie pożyć, zapomnieć o biedzie w Kazachstanie. [urzędnik, gmina3] 

W trakcie badań trudno było znaleźć jakieś przejawy angażowania się repatriantów w życie 

społeczno-kulturalne gminy. Bywają sytuacje, że opiekunka socjalna zachęca do udziału w grupach 

inicjatywnych – np. w Klubie Seniora – jednak rzadko owocuje to udziałem w tego typu inicjatywach.  

Propozycje indywidualne mogą od pracowników wychodzić, jak najbardziej, natomiast jej się tam 
specjalnie nie chce. Ponadto oni chcą mieć pracę, oni właśnie tak się widzę w takie nie angażują, takie 
lokalne, nawet ten klub seniorów, to ona tak nie bardzo chciała. Właśnie oni bardziej się dobrze czują we 
własnym towarzystwie. Jak oni się umawiają, to raczej w jakieś dni wolne i spotkania, to raczej we 
własnym towarzystwie widzę. Właśnie oni za mało się integrują z Polakami. Ona tak tu się ze mną, tak 
bardzo tak zżyła widzę, bo na każdą, jak gdyby była reakcja. [IOS, gmina5]  

Repatrianci mają dosyć niską świadomość o działających w gminach organizacjach pozarządowych 

czy innych instytucjach społecznych. Przy czym należy tu podkreślić, że badania pokazują, iż tak samo 

niska świadomość o osiadłych w gminie repatriantach wśród lokalnych organizacji. Nawet, jeśli w 

gminie trzeci sektor jest prężny i aktywny, to kwestia obecności w mieście repatriantów zupełnie nie 

istnieje. Wydaje się, że często brakuje nieco animacji lub choćby przekazywania informacji ze strony 

urzędu o działaniach trzeciego sektora – o aktywnych w gminie organizacjach. W gminach brakuje 

często przepływu informacji dotyczących repatriantów – urząd angażuje się w załatwianie spraw 

bytowych repatriantów, ale kwestia relacji społecznych jest na drugim planie. Absurdalnym tego 
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przejawem jest fakt, zaobserwowany w jednej z gmin, że przedstawiciel lokalnego koła Wspólnoty 

Polskiej, niegdyś zaangażowany w przyjmowanie repatriantów, nie wie nic o nowo przybyłej 

repatriantce, a w innej gminie – że choć w mieście działa Związek Sybiraków, a miasto ma dość 

sprawny system bezpośredniej opieki nad repatriantem, to nikt nie podejmuje kontaktu z 

organizacją Sybiraków. W trakcie badań padały argumenty, że kręgi Sybiraków czy przesiedleńców z 

obwodu lwowskiego to zupełnie inne środowisko osób niż współcześni repatrianci (z racji wieku, 

historii rodziny, zainteresowań itd.), niemniej wydaje się, że warto by gmina umożliwiła poznanie 

tych dwóch środowisk. O repatriantach nie wiedzą również organizacje działające na rzecz 

cudzoziemców, migrantów, czy uchodźców – jest to temat zupełnie obcy, choć zakres problemów i 

potrzeb społeczności repatriantów jest czasem bardzo podobny do tych dotyczących kwestii 

cudzoziemców, czy migrantów. Jednostkowe przykłady organizacji działających na rzecz 

repatriantów pokazują, że aktywność ze strony polskich instytucji powoduje, że potem repatrianci 

chętniej angażują się w działania społeczne [gmina2]. 

W trakcie badań nie zetknięto się również z sytuacją, by Kościół – parafie czy też organizacje 

katolickie stanowiły jakiś ośrodek pomocy repatriantom – nawet, jeśli w gminie przy Kościele działa 

grupa Caritas, to nie jest ona zorientowana w temacie zamieszkałych w gminie repatriantów. Co 

prawda, współcześni repatrianci nie są tak silnie przywiązani do religii, jak pierwsze pokolenie 

zesłańców, ale nie zmienia faktu, że są zwykle wychowani w ogromnym szacunku do religii 

katolickiej, która stanowi ważny element tradycji polskiej wyniesionej z rodzinnych stron. Jedna z 

opiekunek repatrianta – pracowniczka socjalna wskazuje na dwustronną bierność – z jednej strony 

repatrianci bywają pełni obaw i wycofani w stosunku do Kościoła i religijności, a z drugiej strony 

parafie nie wykazują żadnego zainteresowania repatriantami żyjącymi na ich terenie. Opiekunka 

sugeruje, że aktywne działania parafii mogłyby być czynnikiem sprzyjającym adaptacji repatriantów – 

szczególnie starszego pokolenia: 

Jakby, na przykład właśnie też, właśnie proboszcz powiedział: Słuchajcie, przyjeżdżają do nas repatrianci, 
czy chcecie wejść we współpracę? Może im coś zaproponować, a może spotkania? Tutaj, na pewno trzeba, 
by mieć kontakt właśnie z tymi parafiami, z tymi wszystkimi jakimiś tutaj, z kurią jakąś ofertę wypracować 
– może ktoś byłby zainteresowany się takim czymś zająć. [IOS, gmina5] 

Na brak zaangażowania Kościoła zwracali uwagę badacze 10 lat temu, kiedy w 2006 r. pisali: 

Wymowna jest ambiwalencja hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego, choć poszczególne parafie 

realizują własne programy123. 

Na niską aktywność społeczną wskazują również wyniki badań ilościowych. Urzędnicy gmin, zapytani 

o to na ile repatrianci angażują się w określone działania pro-społeczne, bardzo często nie umieli 

udzielić odpowiedzi. Jak jednak wynika z otrzymanych odpowiedzi, zaangażowanie repatriantów jest 

oceniane zazwyczaj jako niższe niż pozostałych mieszkańców gminy. Najmniej repatrianci angażują 

się poprzez udział we władzach samorządowych (59% gmin) lub w działaniach gminy (39%) oraz 

instytucji społecznych (35%). Równie mocno, co inni mieszkańcy uczestniczą w wydarzeniach 

kulturalnych i sportowych (47%). 

                                                           
123 Elrick J., Frelak J., Hut P.: Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006. 



Warto zwrócić uwagę, że aktywność repatriantów wzrasta, gdy idzie o współpracę z innymi 

repatriantami: zdecydowanie bardziej niż mieszkańcy repatrianci angażują się w pomoc innym 

repatriantom w obrębie gminy (24% gmin) oraz w przejściu przez procedurę repatriacyjną innym 

Polakom za granicą (15% gmin). Inne działania repatriantów obejmują aranżację spotkań 

integracyjnych dla repatriantów, pomoc w wyjeździe do innych krajów Unii Europejskiej

w przyjeździe do gminy innej rodzinie.

Podobne tendencje można było zauważyć w trak

stopniu angażują się w życie społeczne gminy, to w niektórych gminach tworzą oni własne, 

nieformalne środowiska. W przypadku jednej miejscowości był to cały 

pracowników OPS, poświęcony integracji środowiska repatriantów.

wyjścia na miasto, wspólne spędzanie czasu zaowocowało integracją środowiska 

dzisiejszego repatrianci spotykają się w swoim gronie, dzielą się doświadczeniami funkcjonowania w 

Polsce i z własnej woli witają nowo przybyłych repatriantów. I choć istotnym elementem różniącym 

repatriantów „starych” od „nowych” jest czas, jaki upłynął od przyjazdu do Polski 

innym etapie: repatrianci z 2010 r

jednak dzięki zaistniałej integracji, „starsi” repatrianci starają się zawsze służyć radą i pomocą 
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tywność repatriantów wzrasta, gdy idzie o współpracę z innymi 

repatriantami: zdecydowanie bardziej niż mieszkańcy repatrianci angażują się w pomoc innym 

repatriantom w obrębie gminy (24% gmin) oraz w przejściu przez procedurę repatriacyjną innym 

granicą (15% gmin). Inne działania repatriantów obejmują aranżację spotkań 

integracyjnych dla repatriantów, pomoc w wyjeździe do innych krajów Unii Europejskiej

w przyjeździe do gminy innej rodzinie. 

Podobne tendencje można było zauważyć w trakcie badań terenowych. Choć repatrianci w nikłym 

stopniu angażują się w życie społeczne gminy, to w niektórych gminach tworzą oni własne, 

nieformalne środowiska. W przypadku jednej miejscowości był to cały projekt

ony integracji środowiska repatriantów. Regularne spotkania, wspólne 

wyjścia na miasto, wspólne spędzanie czasu zaowocowało integracją środowiska 

dzisiejszego repatrianci spotykają się w swoim gronie, dzielą się doświadczeniami funkcjonowania w 

olsce i z własnej woli witają nowo przybyłych repatriantów. I choć istotnym elementem różniącym 

repatriantów „starych” od „nowych” jest czas, jaki upłynął od przyjazdu do Polski 

innym etapie: repatrianci z 2010 r. żyją zupełnie innymi problemami niż repatrianci z 2014 r

jednak dzięki zaistniałej integracji, „starsi” repatrianci starają się zawsze służyć radą i pomocą 
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tywność repatriantów wzrasta, gdy idzie o współpracę z innymi 

repatriantami: zdecydowanie bardziej niż mieszkańcy repatrianci angażują się w pomoc innym 

repatriantom w obrębie gminy (24% gmin) oraz w przejściu przez procedurę repatriacyjną innym 

granicą (15% gmin). Inne działania repatriantów obejmują aranżację spotkań 

integracyjnych dla repatriantów, pomoc w wyjeździe do innych krajów Unii Europejskiej oraz pomoc 

cie badań terenowych. Choć repatrianci w nikłym 

stopniu angażują się w życie społeczne gminy, to w niektórych gminach tworzą oni własne, 

projekt zainicjowany przez 

Regularne spotkania, wspólne 

wyjścia na miasto, wspólne spędzanie czasu zaowocowało integracją środowiska – do dnia 

dzisiejszego repatrianci spotykają się w swoim gronie, dzielą się doświadczeniami funkcjonowania w 

olsce i z własnej woli witają nowo przybyłych repatriantów. I choć istotnym elementem różniącym 

repatriantów „starych” od „nowych” jest czas, jaki upłynął od przyjazdu do Polski – każdy jest już na 

roblemami niż repatrianci z 2014 r., to 

jednak dzięki zaistniałej integracji, „starsi” repatrianci starają się zawsze służyć radą i pomocą 
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„młodszym” repatriantom. Repatrianci otwarcie mówią, że nie tworzą jakieś dużej grupy, ale ważny 

jest fakt, że utrzymują kontakty oraz starają się nawiązać kontakt z nowoprzybyłymi. Wśród obu grup 

repatriantów istnieje bowiem silne przekonanie, że warto utrzymywać kontakt ze swoimi krewnymi 

– „zemlakami”. 

My też tutaj próbowaliśmy [się integrować]. UM wydzielał środki na organizację spotkań – rok się 
spotykaliśmy, poznawaliśmy się. Potem jakoś to się rozeszło. Im dłużej ty mieszkasz tym dalej już jesteś od 
tych kwestii repatriacji. Fajnie jest jak w bliskim czasie ktoś też przyjeżdża, a jak jest np. różnica 5 lat, to już 
kontakt jest drugi – tamci myślą tamtymi kategoriami, a my już myślimy inaczej. Trzymamy więź z tym, 
którzy przyjechali mniej więcej w tamtym czasie. (…) Rada to utrzymywać kontakt ze swoimi zemlakami – 
to jest bardzo, bardzo ważne. Nie tracić kontaktu. Nie można żyć w jednym mieście i nie znać swoich 
zemlakow. Szukać kontaktów, innych repatriantów, bo ktoś może mieć takie same sytuacje, może coś 
poradzić. Nikt nie mówi, że tutaj będą CI materialnie pomagać – nie, ale choćby poradzić, gdzie, do kogo 
się kierować po radę, po pomoc. [repatriant, gmina5] 

Podobne inicjatywy nieformalnej integracji środowiska repatriantów pojawiały się i w innych 

miejscowościach – raz była to lokalna organizacja pracująca bezpośrednio z repatriantami, innym 

razem – inicjatorem była sama repatriantka, która organizowała otwarte spotkania o Kazachstanie, a 

jeszcze w innym przypadku to urzędnik gminy zajmujący się repatriantami przekazywał kontakty 

między repatriantami (i uchodźcami z Krymu) oraz planował zorganizowanie spotkania świątecznego, 

co tłumaczył następująco: 

Żeby jakby utrzymywać w nich potrzebę tego, że oni są potrzebni i ważni i tak wpadliśmy na pomysł, że 
każda z tych osób podobne, jakby sytuacje przeżywa, albo przeżywała i jeżeli będą razem, to będzie im 
łatwiej. Tak nam się wydawało, że też i kwestia tego, żeby tej swojej kultury nie zapomnieli, tej z 
Kazachstanu, czy mieszanej, nie wiem, bo ta dziewczyna, to w ogóle ma właśnie jakieś takie tam, matka 
Polka, ojciec Niemiec i oboje z Kazachstanu, także też takie różne sytuacje, więc to każdy z nich, by swoją 
historię mógł tutaj opowiedzieć i byłoby na pewno ciekawie. [urzędnik, gmina4] 

Reasumując, badania pokazują, że gminy w masie obowiązków związanych z zapewnieniem kwestii 

bytowych, zapominają często o aspekcie społeczno-kulturowej adaptacji repatriantów. Mieszkańcy 

gmin są w przeważającej mierze pozytywnie nastawieni do przyjezdnych, jednak zdarza się, że brak 

wiedzy i informacji o przyjeżdżających repatriantach – kim są, jaka jest ich historia etc. – powodują, 

przypadki niemiłych odzywek i zachowań wobec repatriantów124. Niezbędne jest więc poświęcenie w 

całym procesie repatriacji nieco więcej uwagi jej aspektom społecznym. Istniejące doświadczenia 

inicjatyw społecznych integrujących środowisko repatrianckie pokazują, że jest to ważny czynnik 

ułatwiający adaptację repatriantów w polskich realiach. 

 

 

                                                           
124

 Wspominała o tym H. Grzymała-Moszczyńska pisząc, że jedną z przyczyn odrzucenia repatriantów w nowym środowisku 
i stosowania wobec nich stereotypu „ruskiego” był brak przygotowania społeczności lokalnych: „Przekazywane informacje 
ograniczały się do ogólników o przyjeździe Polaków z Kazachstanu. Stawało się to podstawą do oczekiwania, że przyjezdni 
będą bardzo podobni do mieszkańców Polski, zaś jedyną wyróżniającą ich cechą będzie to, że przed przyjazdem do danej 
miejscowości mieszkali w Kazachstanie” 
 



VIII. PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Gminy, które nie przyjmowały repatriantów pytane były o to, czy na moment realizacji badania 

gmina rozważa przyjęcie repatriantów. Spośród 839 urzędów, które odpowiedziały na to pytanie, 

gmin twierdzi, że obecnie rozważa umożliwienie repatriacji osobom ze Wschodu, natomiast kolejne 

184 gmin nie ma zdania. Ta ostatnia grupa wydaje się, wyjątkowo istotna, 

to grupa gmin potencjalnie możliwych do przekonania do idei repatriacji 

prawdopodobieństwo, że przynajmniej część gmin z tej grupy byłaby możliwa do przekonania 

przykład w wyniku upowszechniania konkretnych in

itd. Wśród powodów, jakie podają gminy, które zmieniły swoje zdanie

finansowej i lokalowej, ale tez zmiana władz lokalnych (7 wskazań) oraz doniesienia medialne (6 

wskazań). Pokazuje to prawidłowość opisywaną już wcześniej 

gminy są kwestie praktyczne tj. posiadanie lokalu i środków finansowych, to jednak 

również podejście włodarzy gmin, a także obecn

Dodatkowe powody, które skłoniły gminę do zmiany zdania to informacje

samorządów, perspektywa nowej ustawy oraz propozycja udziału w projekcie Fundacji Dzieci 

Instytut Fundacja Dzieci Instytut Europejskiego Rozwoju „Pro Futuro”

projektu „Budujemy dom dla Repatriantów ze Wschodu”

których można i warto przekonywać do podjęcia wysiłku przyjęcia repatrianta. 

Spośród badanych gmin, trzy, które mają wypracowany s

deklarują chęć kontynuowania swej polityki w zakresie repatriacji

rozwijania swoich możliwości albo poprzez przyjmowanie większej liczby rodzin albo przez 

systemowe wykorzystanie mechanizmu dobo

łączenia rodzin. W przypadku pozostałych dwóch gmin trudno na razie mówić o działaniach 

systemowych i strategii wobec repatriacji, jednak gminy te są potencjalnie otwarte na możliwości 

przyjęcia kolejnych repatriantów.
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PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ – czy gminy są chętne przyjmować repatriantów?

Gminy, które nie przyjmowały repatriantów pytane były o to, czy na moment realizacji badania 

repatriantów. Spośród 839 urzędów, które odpowiedziały na to pytanie, 

gmin twierdzi, że obecnie rozważa umożliwienie repatriacji osobom ze Wschodu, natomiast kolejne 

184 gmin nie ma zdania. Ta ostatnia grupa wydaje się, wyjątkowo istotna, bo może oznaczać, że jest 

to grupa gmin potencjalnie możliwych do przekonania do idei repatriacji 

prawdopodobieństwo, że przynajmniej część gmin z tej grupy byłaby możliwa do przekonania 

przykład w wyniku upowszechniania konkretnych informacji, wyjaśniania niuansów proceduralnych 

itd. Wśród powodów, jakie podają gminy, które zmieniły swoje zdanie – dominuje zmiana sytuacji 

finansowej i lokalowej, ale tez zmiana władz lokalnych (7 wskazań) oraz doniesienia medialne (6 

to prawidłowość opisywaną już wcześniej – choć najważniejszą okolicznością dla 

gminy są kwestie praktyczne tj. posiadanie lokalu i środków finansowych, to jednak 

również podejście włodarzy gmin, a także obecność tematu repatriacji w mediac

Dodatkowe powody, które skłoniły gminę do zmiany zdania to informacje i doświadczenia innych 

samorządów, perspektywa nowej ustawy oraz propozycja udziału w projekcie Fundacji Dzieci 

Fundacja Dzieci Instytut Europejskiego Rozwoju „Pro Futuro” w Warszawie przy realizacji 

projektu „Budujemy dom dla Repatriantów ze Wschodu”.  Dane te pokazują, że istnieje grupa gmin, 

których można i warto przekonywać do podjęcia wysiłku przyjęcia repatrianta.  

Spośród badanych gmin, trzy, które mają wypracowany system pracy z repatriantem

deklarują chęć kontynuowania swej polityki w zakresie repatriacji. Gminy te deklarują chęć 

rozwijania swoich możliwości albo poprzez przyjmowanie większej liczby rodzin albo przez 

systemowe wykorzystanie mechanizmu doboru repatriantów, wychodzącego poza mechanizm 

łączenia rodzin. W przypadku pozostałych dwóch gmin trudno na razie mówić o działaniach 

systemowych i strategii wobec repatriacji, jednak gminy te są potencjalnie otwarte na możliwości 

iantów. 
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czy gminy są chętne przyjmować repatriantów? 

Gminy, które nie przyjmowały repatriantów pytane były o to, czy na moment realizacji badania 

repatriantów. Spośród 839 urzędów, które odpowiedziały na to pytanie, 45 

gmin twierdzi, że obecnie rozważa umożliwienie repatriacji osobom ze Wschodu, natomiast kolejne 

bo może oznaczać, że jest 

to grupa gmin potencjalnie możliwych do przekonania do idei repatriacji – istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że przynajmniej część gmin z tej grupy byłaby możliwa do przekonania – na 

formacji, wyjaśniania niuansów proceduralnych 

dominuje zmiana sytuacji 

finansowej i lokalowej, ale tez zmiana władz lokalnych (7 wskazań) oraz doniesienia medialne (6 

choć najważniejszą okolicznością dla 

gminy są kwestie praktyczne tj. posiadanie lokalu i środków finansowych, to jednak istotną rolę gra 

h.  

 
i doświadczenia innych 

samorządów, perspektywa nowej ustawy oraz propozycja udziału w projekcie Fundacji Dzieci 

w Warszawie przy realizacji 
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Jednak gotowość do przyjęcia repatriantów jest istotnie blokowana przez perspektywę przyjęcia 

nowej ustawy. Rozmówcy w gminach mieli świadomość trwania prac nad nową ustawą, jednak 

istniało też duże napięcie wynikające z braku jakichkolwiek informacji, w jaką stronę planowana 

ustawa będzie zmierzać, a przede wszystkim, w jakim stopniu zmieni sytuację i rolę gmin. Choć 

przedstawiciele gmin podkreślali, że ich podejście do repatriacji jest stabilne, to równocześnie 

podkreślali, że nie są chętni do realizowania istniejących planów na starych zasadach, póki nie będzie 

wiadome, jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy. Zarówno wśród repatriantów, jak i 

przedstawicieli polskich instytucji z ustawą wiązane są bardzo duże nadzieje. Repatrianci oczekują 

przede wszystkim ułatwień w obszarze formalności – ułatwienia procedur zarówno na etapie 

przyjazdu do Polski, jak i potem adaptacji, skrócenia procedur uzyskiwania dokumentów, 

systemowego rozwiązania kwestii nostryfikacji dyplomów czy uznawalności emerytur, a także 

rozwiązania kwestii małżeństw mieszanych. Dla urzędów kluczowe są dodatkowe środki skierowane 

do gmin – szczególnie dla tych przyjmujących imiennie – tak, by wybór tego systemu, który zdaniem 

urzędników jest efektywniejszy z punktu widzenia zarówno gminy jak i repatrianta125 nie stawiał 

gminy w gorszej sytuacji finansowej. 

Badane gminy, mając za sobą gros doświadczeń przyjmowania repatriantów są bardzo otwarte też 

na publiczną dyskusję i szeroką wymianę doświadczeń z innymi gminami i repatriantami, tak by 

dobre praktyki mogły być upowszechniane, a z drugiej strony by móc dowiedzieć się, jak inne gminy 

radzą sobie z trudnościami formalnymi. Respondenci, mając świadomość, że każda gmina działa 

nieco inaczej, wskazywali na potrzebę wymiany informacji i doświadczeń. 

IX. CO SIĘ UDAJE, A CO KULEJE, czyli czynniki sukcesu i  porażki procesu repatriacji 

Sukces czy porażka? 

Dla uzyskania pełnego obrazu jak postrzegany jest proces repatriacji, pytano gminy przyjmujące 

repatriantów, w jakim stopniu one same oceniają, że proces repatriacji zakończył się sukcesem lub 

porażką, z prośbą określenia tego na skali od 1 do 100%. Średnio urzędnicy gmin określili ten 

stopień na 73,12%, czyli dość pozytywnie. Rozkład ocen nie był oczywiście równomierny, co 

pokazuje poniższy wykres: zaledwie jedna gmina określiła stopień sukcesu na 1, zaś 18% gmin 

wskazała 100. Spora liczba gmin (21%) zaznaczyła też wartość środkową, czyli 50. Taki wynik 

pokazuje, że mimo różnych trudności w procesie realizacji procedury repatriacji, gminy, które 

przyjęły repatriantów są w przeważającej większości z tego zadowolone. 
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Urzędnicy pytani dokładniej o korzyści, jakie zyskuje gmina w wyniku przyjęcia repatrianta, 

wymieniają przede wszystkim: napływ nowej ludności oraz zwiększenie różnorodności kultur

miejscowości. Równocześnie, wśród gmin nieprzyjmujących repatriantów dominują przekonania 

bardziej pragmatyczne, że pomoc repatriantom poprawiłaby wizerunek gminy oraz pozwoliłaby 

zagospodarować nieużywane budynki i lokale mieszkalne. Dopiero w następ

nieprzyjmujące wskazują różnorodność kulturową i napływ ludności jako ewentualne korzyści. 

Bardzo mała grupa gmin nie dostrzega korzyści z przyjęcia repatriantów, jednak w przypadku gmin 

przyjmujących przekonanie to ma więcej zwolennik

Z drugiej strony, gminy pytane o trudności pojawiające się po sprowadzeniu repatriantów w 

przytłaczającej większości deklarowały, że 

146 gmin), ale 22% gmin zanotowała pewne trudności. Wśród zaobserwowanych problemów gminy 

wskazywały na roszczeniowość osiedlanych osób

3 3 1

1-10% 11-20% 21-30%

W jakim stopniu procesy repatriacji przeprowadzone w Państwa 
gminie w latach 2000

Przybyłoby nam mieszkańców, w miejsce tych, którzy wyjechali

Nasza miejscowość stałaby się bardziej różnorodna kulturowo

Poprawilibyśmy wizerunek gminy

Zyskalibyśmy w naszej społeczności osoby o pożądanych przez nas 
kwalifikacjach zawodowych

Zyskalibyśmy uznanie władz na szczeblu regionalnym

Sadzimy, ze nasi mieszkańcy zaczną się bardziej angażować w życie 
społeczne gminy

Moglibyśmy tak jak inne gminy, które przyjęły repatriantów, 
zagospodarować nieużywane budynki i lokale mieszkalne

Poczucie spełnionego obowiązku wobec Polaków wywiezionych na 
Wschód

Jakie korzyści widzą Państwo w przyjęciu repatrianta? 

Gminy przyjmujące (N=185)

 

Urzędnicy pytani dokładniej o korzyści, jakie zyskuje gmina w wyniku przyjęcia repatrianta, 

wymieniają przede wszystkim: napływ nowej ludności oraz zwiększenie różnorodności kultur

miejscowości. Równocześnie, wśród gmin nieprzyjmujących repatriantów dominują przekonania 

bardziej pragmatyczne, że pomoc repatriantom poprawiłaby wizerunek gminy oraz pozwoliłaby 

zagospodarować nieużywane budynki i lokale mieszkalne. Dopiero w następnej kolejności gminy 

nieprzyjmujące wskazują różnorodność kulturową i napływ ludności jako ewentualne korzyści. 

Bardzo mała grupa gmin nie dostrzega korzyści z przyjęcia repatriantów, jednak w przypadku gmin 

przyjmujących przekonanie to ma więcej zwolenników – 4% wobec 1% w grupie nieprzyjmujących.

Z drugiej strony, gminy pytane o trudności pojawiające się po sprowadzeniu repatriantów w 

przytłaczającej większości deklarowały, że nie wystąpiły żadne problemy w gminie

notowała pewne trudności. Wśród zaobserwowanych problemów gminy 

roszczeniowość osiedlanych osób (28%) oraz słabą znajomość języka polskiego

1

29

5

15 15

31-40% 41 - 50% 51-60% 61-70% 71-80%

W jakim stopniu procesy repatriacji przeprowadzone w Państwa 
gminie w latach 2000-2016 były sukcesem lub porażka? 

(N=133)

15%

8%

8%

3%

4%

6%

2%

21%

12%

11%

8%

1%

1%

6%

1%

Przybyłoby nam mieszkańców, w miejsce tych, którzy wyjechali

Nasza miejscowość stałaby się bardziej różnorodna kulturowo

Poprawilibyśmy wizerunek gminy

Zyskalibyśmy w naszej społeczności osoby o pożądanych przez nas 
kwalifikacjach zawodowych

Zyskalibyśmy uznanie władz na szczeblu regionalnym

Sadzimy, ze nasi mieszkańcy zaczną się bardziej angażować w życie 

Moglibyśmy tak jak inne gminy, które przyjęły repatriantów, 
zagospodarować nieużywane budynki i lokale mieszkalne

Nie widzimy korzyści 

Trudno powiedzieć

Poczucie spełnionego obowiązku wobec Polaków wywiezionych na 

Inne korzyści

Jakie korzyści widzą Państwo w przyjęciu repatrianta? 

Gminy przyjmujące (N=185) Gminy nieprzyjmujące (N=745)
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Urzędnicy pytani dokładniej o korzyści, jakie zyskuje gmina w wyniku przyjęcia repatrianta, 

wymieniają przede wszystkim: napływ nowej ludności oraz zwiększenie różnorodności kulturowej 

miejscowości. Równocześnie, wśród gmin nieprzyjmujących repatriantów dominują przekonania 

bardziej pragmatyczne, że pomoc repatriantom poprawiłaby wizerunek gminy oraz pozwoliłaby 

nej kolejności gminy 

nieprzyjmujące wskazują różnorodność kulturową i napływ ludności jako ewentualne korzyści. 

Bardzo mała grupa gmin nie dostrzega korzyści z przyjęcia repatriantów, jednak w przypadku gmin 

4% wobec 1% w grupie nieprzyjmujących. 

 

Z drugiej strony, gminy pytane o trudności pojawiające się po sprowadzeniu repatriantów w 

nie wystąpiły żadne problemy w gminie (74% spośród 

notowała pewne trudności. Wśród zaobserwowanych problemów gminy 

słabą znajomość języka polskiego 

27

34

81-90% 91-100%

W jakim stopniu procesy repatriacji przeprowadzone w Państwa 
2016 były sukcesem lub porażka? 

32%

32%

23%

21%

25%

34%

26%

Gminy nieprzyjmujące (N=745)



(24%). Urzędnicy widzą też trudności w tym, że 

przed przyjazdem niż faktyczny (15%)

konflikt w społeczności przyjmującej gminy.

Ocena istniejącego prawa  

Ponieważ ocena istniejącego prawa może być pewnym wyznaczni

możliwości w udziale w procedurze, w ankiecie pytano o określenie na ile respondent zgadza się 

przedstawionymi ocenami prawa. 

do 5, gdzie 3 było środkiem skali

prezentuje układ średnich udzielanych ocen. W

oceny oscylowały wokół ocen neutralnych

można zaobserwować wśród gmin nieprzyjmuj

opinii obu gmin występowały w przypadku oceny zawiłości prawa 

gorzej oceniają jasność sformułowania zasad. Drugim obszarem niewielkich różnic jest ocena, czy

prawo odpowiada na potrzeby gminy 

Pozostałe odchylenia są bardzo niewielkie. Pokazuje to ponownie, że zawiłość zasad i procedur może 

być czynnikiem istotnie odstraszającym gminy od podejmowania się idei repatriacji

celem prowadzonej polityki miałoby być przyjęcie dużej liczby repatriantów do polskich gmin, to 

należy w pierwszej kolejności prowadzić szereg działań wyjaśniających ramy prawne repatriacji i 

późniejszej adaptacji przyjezdnych. 

 

 

 

 

 

 

Osoby osiedlone były bardzo roszczeniowe

Osoby osiedlone za słabo znały język polski

Faktyczne kompetencje zawodowe 
repatriantów odbiegały od ich deklaracji

Przekazany lokal mieszkalny wymagał 
dodatkowych remontów

Przyjęcie repatrianta wywołało spory w 
społeczności lokalnej

Jakie trudności 

 

(24%). Urzędnicy widzą też trudności w tym, że repatrianci deklarowali wyższy poziom kwalifikacji 

przyjazdem niż faktyczny (15%), a w dwóch przypadkach przyjęcie repatrianta spowodowało 

konflikt w społeczności przyjmującej gminy. 

Ponieważ ocena istniejącego prawa może być pewnym wyznacznikiem, czy gminy są widzą swoje 

liwości w udziale w procedurze, w ankiecie pytano o określenie na ile respondent zgadza się 

przedstawionymi ocenami prawa. Poniższa tabela pokazuje średnią tych ocen dokonaną 

5, gdzie 3 było środkiem skali. Wyższa ocena oznacza gorszą ocenę prawa. Poniższa tabela 

prezentuje układ średnich udzielanych ocen. Wynika z nich, że generalnie, niezależnie od grupy gmin 

oceny oscylowały wokół ocen neutralnych. Minimalne odchylenie w kierunku ocen negatywnych 

wśród gmin nieprzyjmujących (średnie są nieco wyższe)

opinii obu gmin występowały w przypadku oceny zawiłości prawa – gminy nieprzyjmujące nieco 

gorzej oceniają jasność sformułowania zasad. Drugim obszarem niewielkich różnic jest ocena, czy

potrzeby gminy – tu również gminy nieprzyjmujące dają nieco niższe oceny

Pozostałe odchylenia są bardzo niewielkie. Pokazuje to ponownie, że zawiłość zasad i procedur może 

być czynnikiem istotnie odstraszającym gminy od podejmowania się idei repatriacji

celem prowadzonej polityki miałoby być przyjęcie dużej liczby repatriantów do polskich gmin, to 

należy w pierwszej kolejności prowadzić szereg działań wyjaśniających ramy prawne repatriacji i 

późniejszej adaptacji przyjezdnych.  

7

6

2

Osoby osiedlone były bardzo roszczeniowe

Osoby osiedlone za słabo znały język polski

Faktyczne kompetencje zawodowe 
repatriantów odbiegały od ich deklaracji

Przekazany lokal mieszkalny wymagał 
dodatkowych remontów

Przyjęcie repatrianta wywołało spory w 
społeczności lokalnej

Jakie trudności wystąpiły po sprowadzeniu repatrianta do 
gminy?  

(wielokrotny wybór, N=46)
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repatrianci deklarowali wyższy poziom kwalifikacji 

, a w dwóch przypadkach przyjęcie repatrianta spowodowało 

  

kiem, czy gminy są widzą swoje 

liwości w udziale w procedurze, w ankiecie pytano o określenie na ile respondent zgadza się 

średnią tych ocen dokonaną na skali od 1 

ę prawa. Poniższa tabela 

generalnie, niezależnie od grupy gmin 

. Minimalne odchylenie w kierunku ocen negatywnych 

(średnie są nieco wyższe). Większe różnice w 

gminy nieprzyjmujące nieco 

gorzej oceniają jasność sformułowania zasad. Drugim obszarem niewielkich różnic jest ocena, czy 

tu również gminy nieprzyjmujące dają nieco niższe oceny.  

Pozostałe odchylenia są bardzo niewielkie. Pokazuje to ponownie, że zawiłość zasad i procedur może 

być czynnikiem istotnie odstraszającym gminy od podejmowania się idei repatriacji. Zatem jeśli 

celem prowadzonej polityki miałoby być przyjęcie dużej liczby repatriantów do polskich gmin, to 

należy w pierwszej kolejności prowadzić szereg działań wyjaśniających ramy prawne repatriacji i 

13

11

ąpiły po sprowadzeniu repatrianta do 
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Tabela 12 Ocena istniejącego prawodawstwa przez gminy 

  PRZYJMUJĄCE NIEPRZYJMUJĄCE  

Jasno określa zasady repatriacji 
  

Jest zawiłe i skomplikowane 3.0 3.4 

 Jest funkcjonalne i elastyczne Jest niefunkcjonalne i 
ograniczające 
 

3.1 3.3 

 Reguluje wszystkie aspekty   Nie reguluje wszystkich 
aspektów procesu 
 

3.2 3.3 

 Odpowiada na potrzeby gminy  Nie odpowiada na potrzeby 
gminy 
 

3.2 3.5 

 Odpowiada na potrzeby  
repatriantów 

Nie odpowiada na potrzeby 
repatriantów 
 

3.2 3.2 

 Odpowiada na potrzeby  
pracodawców 

 Nie odpowiada na 
potrzeby pracodawców 

3.1 3.3 

 

Gminy zapytane o to, co w obecnym prawie działa dobrze, a co wymaga zmian, miały ogromne 

trudności by odpowiedzieć na oba pytania. W przypadku gmin nieprzyjmujących odsetek odpowiedzi  

„trudno powiedzieć” był rzędu 60-75%, a w przypadku gmin przyjmujących – ok. 30-40%.  W 

ankietach to pytanie było pytaniem otwartym i zarówno brak odpowiedzi, jak i sposób formułowania 

sugestii pokazuje bardzo wysoką zachowawczość respondentów w udzielaniu odpowiedzi. Oprócz 

kwestii finansowania, na które zwraca uwagę 24% gmin przyjmujących, reszta odpowiedzi to 

pojedyncze, mało jednoznaczne i mało konkretne wypowiedzi. Możliwe jest, że choć badania 

realizowane były przez organizację pozarządową, gminy obawiały się wyrażać krytycznie o 

funkcjonującym systemie prawnym.  

Z badań ilościowych wyłania się dosyć pozytywny obraz przeprowadzonych repatriacji. Mimo 

różnych trudności gminy są generalnie zadowolone z tego, że przyjęły repatrianta. Jest to podobny 

obraz, jaki wynika z badań jakościowych, przy czym głębokie wejście w sytuację lokalną pozwoliło 

określić czynniki, jakie powodują, że repatriację można uznać za udaną, a jakie uwarunkowania 

przyczyniają się do porażki tego procesu.  

Oprócz zawartych w tabeli czynników, urzędnicy w ankietach sukcesem określali kwestie nie 

występujące podczas badań jakościowych: mówiono o sukcesie rozumianym w aspekcie 

patriotycznym i moralnym jako spełnienie moralnego obowiązku wynagrodzenia krzywd rodakom 

oraz pomoc osobom potrzebującym. Sukcesem nazywano również fakt, że przełamano 

środowiskowa obawę przed przybyciem „kogoś ze wschodu”. W ankietach znacznie częściej niż w 

badaniach jakościowych wskazywano również na niską asymilację z polskim społeczeństwem jako 

czynnik świadczący o porażce procesu repatriacji. 
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W poniższej tabeli zebrane są obserwacje zarówno respondentów, jak i badaczy terenowych. 

MOCNE STRONY/ CZYNNIKI SUKCESU SŁABE STRONY / CZYNNIKI PORAŻKI 

� wola polityczna i zaangażowanie strony 

przyjmującej 

� współpraca wielu osób zaangażowanych w 

proces repatriacji 

� zaangażowanie minimum jednego pracownika 

urzędu miasta/ośrodka pomocy społecznej 

mającego kontakt bezpośredni z repatriantami 

� system opiekuna socjalnego repatrianta 

� wieloletnie doświadczenie przyjmowania 

repatriantów dające urzędnikowi umiejętność 

rozwiązywania problemów mimo 

ograniczających przepisów 

� otwartość urzędnika na problemy repatrianta w 

dłuższej perspektywie czasowej – po upływie 

roku 

 

� sprawny system zarządzania procesem 

repatriacji – jasny, zaplanowany podział 

kompetencji między różnymi instytucjami 

gminnymi 

� wszechstronny system wsparcia ze strony 

różnych instytucji gminnych 

� integracja środowiska repatriantów 

� wieloletnie wsparcie organizacji lokalnej w 

zakresie pomocy językowej, zawodowej i 

adaptacji społeczno-kulturowej 

 

� szczególnie intensywna pomoc repatriantowi w 

pierwszych krokach po przyjeździe – rodzina 

„prowadzona za rękę” w kwestii organizacji 

formalności; 

� dbałość o przygotowanie warunków startowych 

– wyposażenie mieszkania, wspólne wykańczanie 

mieszkania daje poczucie „bycia u siebie” 

 

� Łączenie rodzin – zapraszanie kolejnych rodzin z 

rekomendacji osób już osiedlonych, ułatwiające 

późniejszą adaptację przez tworzenie sieci 

wsparcia społecznego 

�  Zapraszanie imienne dające możliwość 

� wysokie koszty po stronie gminy 

(zaproszenia imienne) 

� brak znajomości istniejącego prawa wśród 

urzędników 

� brak wiedzy o istniejących możliwościach 

� niskie zaangażowanie pracowników gminy, 

brak osoby bezpośrednio zajmującej się 

repatriantem 

� brak regularnej komunikacji między 

poszczególnymi osobami/instytucjami 

zaangażowanymi w proces repatriacji 

 

� niskie lub zerowe wykorzystanie 

dofinansowania na stanowisko pracy 

�  brak promowania możliwości 

dofinansowania stanowiska pracy – niskie 

zaangażowanie urzędników urzędu 

wojewódzkiego i PUP 

�  rzadkie zapewnianie kursów zawodowych i 

studiów dokształcających  

�  praca nieadekwatna do wykształcenia i 

trudności w znalezieniu pracy 

 

� brak znajomości języka polskiego 

� brak wsparcia w zakresie nauki języka, 

niejasne zasady kursów indywidualnych 

ORPEG 

� brak organizacji zajmującej się aspektami 

społecznej i kulturowej adaptacji repatrianta 

(w tym kwestii języka) 

� niskie zainteresowanie kursami języka 

polskiego przed przyjazdem do Polski 

� niska dostępność kursów języka polskiego w 

kraju zamieszkania 

 

� niewielka asymilacja ze społeczeństwem 

polskim 

� trudności adaptacyjne osób dorosłych 

� brak zaangażowania w działania społeczne 

� brak uwzględnienia społeczności lokalnej – 
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starannego wyboru osób adekwatnie do 

możliwości istniejących w gminie, poznania 

wzajemnych oczekiwań 

� Zapraszanie repatriantów przez przedsiębiorców 

 

� Aktywność, samodzielność i zaradność 

repatriantów 

� Znajomość języka polskiego i/lub gotowość do 

intensywnej nauki w Polsce 

� Wcześniejsze doświadczenia bytności w Polsce 

skonfrontowanie wyobrażeń na temat ojczyzny z 

jej rzeczywistym obrazem 

� pełna wiedza i świadomość o warunkach 

mieszkaniowych PRZED wyjazdem do Polski 

� szybkie odnalezienie się repatrianta na rynku 

pracy* 

 

� sukcesy edukacyjne i rodzinne dzieci – sukcesy w 

szkole, kończenie studiów, znajdowanie pracy, 

zakładanie rodzin 

� poczucie, że „jest się u siebie” 

� podobieństwo miejsca osiedlenia się do miejsca 

wcześniejszego zamieszkania (repatriacja ze wsi 

do gminy wiejsko-miejskiej czy średniego miasta) 

brak konsultacji, brak angażowania sąsiadów 

w przyjęcie repatriantów, nie informowano 

nikogo, kim są nowi mieszkańcy gminy i 

dlaczego mają pewne przywileje (dostają coś 

za darmo). 

� brak informowania o istniejących 

instytucjach/organizacjach 

 

� korzystanie ze wsparcia pomocy socjalnej – 

repatriant jako klient pomocy socjalnej 

� niejasność procedur wsparcia finansowego – 

urzędnicy nie wiedząc, jak zakwalifikować 

„repatrianta” traktują go czasem jako 

uchodźcę, a czasem jako ofiary kataklizmów   

 

� względność przestrzegania i interpretacji 

zapisów prawnych zależna od czynnika 

ludzkiego i regionu 

� problemy z nostryfikacją dyplomu 

� niejasny sposób wyliczania emerytur 

 

� wysokie oczekiwania i roszczeniowość 

repatriantów 

� PRZED PRZYJAZDEM: szerzenie wizji Polski 

jako krainy mlekiem i miodem płynącej, 

nierzeczywistych wizji 

 

Na sukces czy porażkę procesu repatriacji składa się cały szereg okoliczności, które zawsze w jakimś 

stopniu wpływają na ogólną efektywność procesu repatriacji i adaptacji repatrianta: 

1) ZE STRONY GMINY 

• sposób zarządzania i poziom zaangażowania urzędu gminy lub/i innych instytucji gminnych; 

• indywidualna opieka każdej rodziny – szczególnie w pierwszym okresie pobytu; 

• zaangażowanie w stworzeniu możliwości nauki języka i adaptacji zawodowej. 
 

2) ZE STRONY REPATRIANTA 

• gotowość do podjęcia pracy; 

• znajomość języka polskiego; 

• gotowość do diametralnej zmiany warunków życia; 

• realne wyobrażenia o Polsce i znajomość istniejących warunków. 
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X. JAK REPATRIANT MOŻE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO REPATRIACJI?  

Zarówno w ramach badań ilościowych, jak i jakościowych pytano osoby z gmin – czego oczekiwaliby 

od repatrianta oraz jakich informacji brakuje repatriantom przyjeżdżającym do Polski. Informacje 

były gromadzone głównie pod kątem planów przygotowania poradnika dla repatrianta, jednak ich 

rozkład jest ciekawy z perspektywy planowania działań w Polsce (zarówno na poziomie krajowym, 

jak i działań prowadzonych lokalnie w gminach) oraz z perspektywy samych repatriantów myślących 

o przyjeździe do Polski.  

W badaniach ankietowych, gminy, które przyjmowały repatriantów wskazywały, że repatriantom, by 

dobrze funkcjonować po przyjeździe do Polski brakuje przed wszystkim wiedzy o funkcjonowaniu 

polskich instytucji publicznych (44% gmin), informacji o lokalnym rynku pracy (41% gmin) oraz 

znajomości języka polskiego (41%). Nieco mniejsza liczba gmin (39%) wskazywała na braki wiedzy o 

tym, jakie trudności czekają repatriantów w pierwszych miesiącach adaptacji oraz o formalnościach, 

jakie będą wymagane po przyjeździe (32% gmin). Znacząca grupa gmin (19%) nie umiała powiedzieć, 

co mogłoby sprawić, że repatrianci będą lepiej funkcjonować, ale tylko bardzo mała liczba gmin (3%) 

zadeklarowała, że repatriantom niczego nie brakuje. Równocześnie grupa „gmin przyjmujących” 

wskazywała, że oczekiwałaby od repatriantów większego włączenia się w życie społeczności 

lokalnej (86 wskazań) oraz podobna liczba gmin wskazywała na konieczność lepszej znajomości 

języka polskiego oraz konieczność gotowości do podjęcia pracy (57 i 58 wskazań). 

Gminy nieprzyjmujące repatriantów oczekują przede wszystkim, że Ci będą gotowi na podjecie pracy 

(81% gmin) oraz będą znali język polski (67% gmin). Gminy nieprzyjmujące chciałyby także, by 

repatrianci mieli świadomość trudności w pierwszych miesiącach adaptacji oraz wiedzy o formalności 

wymaganych po przyjeździe (odpowiednio 50% oraz 42% gmin).  

 



Część powtarzających się oczekiwań i sugestii 

przedstawicieli innych organizacji, jak i samych repatriantów mieszkających w Polsce 

zostały w rady i rekomendacje dla repatriantów 

istotnym materiałem dla organizacji pozarządowych (w tym organizacji polonijnych) działających na 

rzecz repatriacji – warto traktować je jako wskazówki w jaki sposób przygotowywać repatriantów do 

przyjazdu w Polsce i jak ich wspierać w pie

przedstawione zostaną wnioski dotyczącego całego systemu repatriacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedzy o funkcjonowaniu polskich instytucji publicznych

Informacji o lokalnym rynku pracy

Znajomości języka polskiego

Informacji o trudnościach w pierwszych miesiącach 

Informacji o formalnościach, jakie będą wymagane po 

Wiedzy na temat różnic kulturowych i funkcjonowania 

Informacji o dostępnych formach pomocy

Wiedzy o polskiej mentalności

Informacji o gminie, do której przyjedzie repatriant

Gotowości do podjęcia pracy

Czego oczekiwaliby Państwo od repatrianta? 

Tak, przyjęliśmy (N=150)

 

oczekiwań i sugestii – formułowanych zarówno przez polskich urzędników i 

przedstawicieli innych organizacji, jak i samych repatriantów mieszkających w Polsce 

zostały w rady i rekomendacje dla repatriantów i zawarte w poniższej tabeli. Rady

istotnym materiałem dla organizacji pozarządowych (w tym organizacji polonijnych) działających na 

warto traktować je jako wskazówki w jaki sposób przygotowywać repatriantów do 

przyjazdu w Polsce i jak ich wspierać w pierwszym okresie po osiedleniu się. W kolejny

przedstawione zostaną wnioski dotyczącego całego systemu repatriacji.  

44%

41%

41%

39%

32%

29%

25%

23%

19%

17%

3%

1%

17%

17%

50%

42%

28%

14%

25%

3%

31%

Wiedzy o funkcjonowaniu polskich instytucji publicznych

Informacji o lokalnym rynku pracy

Znajomości języka polskiego

Informacji o trudnościach w pierwszych miesiącach …

Informacji o formalnościach, jakie będą wymagane po …

Wiedzy na temat różnic kulturowych i funkcjonowania …

Informacji o dostępnych formach pomocy

Wiedzy o polskiej mentalności

Nie wiem

Informacji o gminie, do której przyjedzie repatriant

Niczego

Inne

Gotowości do podjęcia pracy

Czego oczekiwaliby Państwo od repatrianta? 

Tak, przyjęliśmy (N=150) Nie, nie przyjęliśmy (N=36)
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formułowanych zarówno przez polskich urzędników i 

przedstawicieli innych organizacji, jak i samych repatriantów mieszkających w Polsce – przekute 

i zawarte w poniższej tabeli. Rady te mogą też być 

istotnym materiałem dla organizacji pozarządowych (w tym organizacji polonijnych) działających na 

warto traktować je jako wskazówki w jaki sposób przygotowywać repatriantów do 

W kolejnym rozdziale 

67%

81%



135 

 

WNIOSKI RADY I WSKAZÓWKI DLA REPATRIANTÓW 

KWESTIE OGÓLNE 

• Sposób organizacji pomocy dla repatrianta w danej gminie zależy 

stricte od wewnętrznych decyzji określonej gminy. Sposoby 

organizacji tej pomocy w gminach są bardzo różne – mają różną 

formę i zakres. Bywa, że repatriant po przyjeździe do Polski jest 

„prowadzony za rękę” przez przedstawiciela gminy (urzędu gminy 

lub OPS), ale też bywa, że wszystkie kwestie musi załatwiać sam. 

• Przed przyjazdem warto ustalić dokładne warunki osiedlenia się i prosić 

o dokładne informacje, w jaki sposób będzie zorganizowany pierwszy 

rok repatrianta w gminie, na czym to wsparcie ze strony gminy i 

lokalnych instytucji będzie polegać. 
   

• Żeby lepiej przygotować się do wyjazdu warto maksymalnie dużo 

dowiedzieć się na temat miejscowości i regionu, do którego się jedzie 

(rynku pracy, sieci szkół itp.). 

 

• Istnieje bardzo duża różnorodność stanowisk, jakim w urzędach 

przypisana jest tematyka repatriacji – czasem są to naczelnicy lub 

inspektorzy wydziałów – zdrowia, spraw społecznych. Temat 

repatriacji jest wyodrębniony jako oddzielny obszar zadań, tylko w 

gminach, które mają doświadczenie regularnego przyjmowania 

repatriantów, a temat repatriacji nie zawsze jest wyodrębniony 

wśród zadań danego stanowiska. 

• Gmina podejmuje decyzję co do przyjęcia repatrianta poprzez 

przyjęcie uchwały. Dodatkowo, gminy, które mają tradycje 

przyjmowania repatriantów, bywa, że posiadają rodzaj programu 

dotyczącego repatriacji. Dokumenty te powinny być dostępne na 

stronach internetowych urzędów gmin (głównie na BIP). 

• Szukając gminy do osiedlenia się, warto na stronach internetowych 

urzędów szukać informacji o repatriacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej, zwykle sprawami repatriacji zajmują się Wydziały Spraw 

Społecznych/Wydział Polityki Społecznej. 
 

• Warto szukać na stronie internetowej lub na BIPie gminy uchwały 

dotyczącej zaproszenia repatrianta - mogą one dostarczyć informacji, 

czy gmina ma doświadczenia w przyjmowaniu repatriantów oraz w jaki 

sposób organizowana jest pomoc repatriantowi. 
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• Środki finansowe – zwrot kosztów przyjazdu i zasiłku na 

zagospodarowanie repatrianci dostają często wiele miesięcy po 

przyjeździe do Polski (np. po pół roku). W tym czasie repatrianci 

czasem dostają dodatkową zapomogę w ramach opieki społecznej 

(zasiłek celowy), ale są to nieduże kwoty (np. jednorazowo 300-

500zł) i też czasem kwestie formalne powodują, że środki te nie są 

wypłacane od razu po przyjeździe. Wypłacanie takiej zapomogi jest 

wynikiem dobrej woli urzędu gminy.  

• Należy zakładać, że trzeba mieć jakieś środki do życia na pierwszych 

kilka miesięcy. 

MIESZKANIA 

• Mieszkania oferowane przez gminy są w wysokim standardzie – 

repatrianci mogą wpływać na zakres remontu i kwestie wykończenia 

mieszkania. To, w jakim stopniu gmina zadba o wyposażenie 

mieszkania jest zależne od danej gminy – nie ma jednego standardu 

wyposażenia. Niektóre gminy w pełni wyposażają mieszkanie przed 

przyjazdem rodziny, inne wykańczają wyposażenie po przyjeździe 

repatriantów – kupując wspólnie przedmioty domowego użytku. 

Repatriant może ustalić z gminą zakres wyposażenia. Bywają 

przypadki, że gmina przekazuje środki, by repatrianci sami kupili 

sobie najpotrzebniejsze rzeczy  

• Standard mieszkań oferowanych przez gminę, wynika z możliwości 

jakie posiada gmina co do wolnych lokali mieszkaniowych. To, że 

często znajdują się one po za dużymi ośrodkami miejskimi nie 

oznacza, że są odcięte od świata. Nawet jeśli lokal jest udostępniany 

na terenie wiejskim, pod większym miastem, to zwykle komunikacja 

• Warto przed przyjazdem szczegółowo ustalić miejsce zamieszkania – 

zarówno lokalizację, jak i wygląd mieszkania. Istnieje praktyka, że 

repatrianci dostają przed przyjazdem zdjęcia mieszkania, tak by móc się 

zorientować, jakie warunki go czekają. Warto pytać o wszystkie 

szczegóły dotyczące mieszkania i wyposażenia – otwarcie i bez 

wątpliwości.  
 

• Warto jednak pamiętać, że oferowany standard nie zawsze będzie 

odpowiadał stanowi posiadania w Kazachstanie – głównie, jeśli chodzi 

o metraż. Mieszkania oferowane przez gminy spełniają podstawowe 

standardy (a często są nawet o podwyższonym standardzie wobec tego, 

co otrzymują polscy obywatele), ale nie można oczekiwać, że jeśli 

posiadało się w Kazachstanie dom, to taki stan posiadania się utrzyma 

(dom z ogrodem np.) Oferowane lokale to zwykle mieszkania w blokach 

lub kamienicach. 
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z miastem jest na tyle dobra, że nie jest się odciętym od możliwości 

miasta. 
• W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na lokale mieszkalne – 

wielu rodzin nie stać na kupno własnego mieszkania, polscy 

obywatele często oczekują na mieszkania ponad 10 lat, albo żyją 

spłacając wieloletnie kredyty. Otrzymywanie przez repatriantów 

mieszkań budzi niekiedy rozgoryczenie mieszkańców i ich kąśliwe 

uwagi do  repatriantów. Są to jednak sytuacje jednostkowe. 

PRACA 

• Znacząca większość badanych repatriantów i ich znajomych jest 

zatrudniona legalnie w Polsce, przy czym okres poszukiwania pracy 

to w zależności od sytuacji od kilku miesięcy do roku. Szukanie pracy 

nie jest zadaniem prostym, ale w większości przypadków kończy się 

sukcesem.  

• W przypadku wielu prac w Polsce niezbędna jest dobra znajomość 

języka polskiego. Brak języka często powoduje, że repatrianci są 

zmuszeni do pracy poniżej ich kwalifikacji, na stanowiskach, które 

nie odpowiadają stażowi pracy i kwalifikacjom uzyskanym w 

Kazachstanie. Nawet w obszarach związanych ze Wschodem (np. 

kwestia handlu międzynarodowego) – trudno jest znaleźć pracę bez 

znajomości języka. 

• Równocześnie istnieje wiele rodzajów prac, gdzie język nie jest 

niezbędny – są to w większości zawody techniczne, związane z 

konkretnym fachem – m.in. monter, spawacz, kierowca, kucharka, 

• Warto jeszcze przed wyjazdem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy za 

cenę przyjechania do Polski, jestem gotów pracować na znacznie 

niższych stanowiskach (przynajmniej w pierwszym okresie). 
 

• Nie należy oczekiwać, że ktoś pomoże w znalezieniu pracy. Ten obszar 

jest w pełni po stronie repatrianta i nie należy się nastawiać, że urząd 

pracy znajdzie pracę. Warto szukać pracy samemu i przy pomocy innych 

osób w gminie, w Polsce. 
 

• Jeszcze przed przyjazdem warto dobrze się zorientować, jacy są 

pracodawcy na terenie danej gminy, gdzie szukać ogłoszeń – zarówno 

na portalach lokalnych, jak i ogólnopolskich. Im lepiej repatriant określi 

sobie zakres możliwych do podjęcia przez siebie prac tym są większe 

szanse, że coś uda mu się znaleźć.  
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sprzątaczka. Są to zawody, na które jest w Polsce zapotrzebowanie . 

Wśród zawodów wymagających wyższego wykształcenia – bardzo 

pożądane jest wykształcenie informatyczne.   

• Istnieje problem z uznawalnością niektórych kwalifikacji 

zawodowych. Brakuje umowy między Polską i Kazachstanem, która 

by to regulowała. Dotyczy to m.in. takich zawodów jak 

pielęgniarstwo, medycyna. Nieuznawalność dyplomów powoduje, że 

repatrianci często znajdują pracę na niższych stanowiskach niż w 

Kazachstanie, ale w zależności od zawodu – może to być sytuacja 

tylko przejściowa.  

• Są pewne zawody, które nie istnieją w polskiej rzeczywistości i nie 

można liczyć na uznanie wieloletniego doświadczenia (np. inspektor 

rolny, zarządca PGR). 

• W poszukiwaniu pracy repatriantowi pomaga teoretycznie 

powiatowy urząd pracy – ale jest to taka sama pomoc, jak 

okazywana jest polskim obywatelom, a bezrobocie w Polsce jest 

rzędu kilkunastu %. Krótko po przyjeździe repatriant jest 

rejestrowany w urzędzie, który powinien pomagać wyszukiwać 

adekwatne oferty. Dużo repatriantów samodzielnie znajduje pracę, 

niezależnie od urzędu.  

• Pracodawcy często nie wiedzą, że zatrudnienie repatrianta wiąże się 

z dofinansowaniem ze strony budżetu państwa. Urzędy pracy lub 

przedstawiciele urzędów gmin starają się informować o tym 

pracodawców, ale zależy to od ich osobistej inicjatywy.  

• Urząd pracy może być ważnym źródłem informacji o istniejących 

możliwościach kursów doszkalających, kursów/szkoleń zawodowych. 
 

• Warto samemu informować potencjalnych pracodawców o 

możliwości dofinansowania dla pracodawcy w zamian za zatrudnienie 

repatrianta.  
 

• Należy uczyć się intensywnie języka polskiego, szczególnie w obszarze, 

który będzie ułatwiać podjęcie pracy. 
 

• Bardzo ważna jest też umiejętność obsługi Internetu, obsługa 

komputera w czcionce łacińskiej. 
 

• Warto myśleć o możliwości podjęcia studiów (nawet uzupełniających), 

które pomogą w wejściu na rynek, wyposażą w kompetencje potrzebne 

na polskim rynku pracy, ale także dadzą możliwość poznania 

języka/terminologii z danego obszaru zainteresowań. 
 

• Warto uświadamiać sobie, że w Polsce nie jest łatwo otrzymać umowę 

o pracę stałą i jest duże prawdopodobieństwo, że pierwsze prace 

będą miały charakter tymczasowy – umowa o zlecenie, 

krótkookresowa, o dzieło. Jednak nie jest to nic złego – warto 

wykorzystać takie możliwości do zyskiwania doświadczenia 

zawodowego. Należy tylko pamiętać, by ciągle być objętym 

ubezpieczeniem społecznym (minimum umowa zlecenie lub opłacanie 
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• Zapis o możliwości opłacenia stanowiska pracy pod warunkiem, że 

pracodawca musi zatrudnić repatrianta na 2 lata powoduje czasem 

wypaczenia – pracodawca zatrudnia kogoś tylko by dostać 

dofinansowanie, a po 2 latach go zwalnia, albo naciska repatrianta 

na dobrowolną rezygnację. 

sobie samemu). Wyjściem z sytuacji braku stałego zatrudnienia jest 

założenie własnej działalności gospodarczej.  

JĘZYK 

• Znajomość języka polskiego u repatriantów jest zazwyczaj bardzo 

słaba, co istotnie utrudnia adaptację w Polsce.  

• Repatriant może mieć zapewniony kurs języka polskiego po 

przyjeździe, w miejscu zamieszkania jednak zależy to od sytuacji w 

konkretnej gminie. Jedne gminy same finansują kursy, w innych nie 

ma takich możliwości.  

• Repatriant może skorzystać z kursów organizowanych przez ORPEG – 

trzeba wypełnić ankietę i zgłosić chęć udziału.  

• ORPEG organizuje też kursy wyjazdowe adaptacyjno-językowe – 

można na nich wyjaśnić nieścisłości związane z kwestiami 

formalnymi. 

• Język jest często istotną barierą w zatrudnieniu – w bardzo wielu 

pracach język polski jest niezbędny, a bywają sytuacje, że  

pracodawcy odmawiają zatrudnienia repatrianta ze względu na 

„wschodni” akcent, bo obawiają się go w kontakcie z klientem. 

• Jeśli myśli się o repatriacji należy zrobić wszystko, by bardzo 

intensywnie uczyć się języka polskiego przed przyjazdem (takie 

przypadki repatriantów są najbardziej udane, zmniejsza się wtedy 

zakres potencjalnych frustracji). 
 

• Od pierwszych momentów po przyjeździe warto zainwestować w 

naukę języka polskiego (samemu lub wymagać tego od gminy). 

Teoretycznie repatriant powinien mieć możliwość korzystania z kursów 

organizowanych w miejscu zamieszkania, ale mechanizm ten nie 

zawsze działa, warto jednak domagać się jego stosowania. 
 

• Po przyjeździe warto śledzić ogłoszenia o organizowanych przez ORPEG 

kursów wyjazdowych, realizowanych zwykle dwa razy w roku. 

DOKUMENTY 

• Nie ma jednoznacznych zapisów, jakie dokumenty repatrianci • Wszystkie dokumenty, które zostały złożone w procesie repatriacji w 



140 

 

powinni mieć ze sobą. Istniejące na rynku poradniki opisują dużo z 

nich, ale niestety sytuacje rodzin bardzo się od siebie różnią i 

nierzadko okazuje się, że repatrianci przyjeżdżają bez 

wystarczających dokumentów i ich potwierdzeń.  

• Problemy związane są także z językiem dokumentów – wszystkie 

powinny być przetłumaczone i zatwierdzone przez tłumacza 

przysięgłego. Lepiej zrobić to w Kazachstanie, żeby zaoszczędzić 

trochę środków (w Polsce ceny tłumaczenia przysięgłego są 

znacznie droższe). Bywa, że koszty te ponosi gmina, ale nie jest do 

tego zobowiązana – jest to jej dobra wola. 

konsulacie należy mieć ze sobą (duplikaty).  
 

• Przed wyjazdem warto bardzo dokładnie dowiedzieć się, jakie 

dokumenty w sytuacji danej rodziny należy posiadać, by proces 

uzyskiwania polskich dokumentów był sprawny i płynny.  
 

• W pierwszej kolejności niezbędne jest ustalenie z daną gminą oraz z 

konsulatem, jakie dokładnie dokumenty są niezbędne do załatwienia 

wszystkich formalności w Polsce. Warto korzystać z porad w 

istniejących na rynku poradników dla repatriantów, przy czym 

niezbędne jest indywidualne zaktualizowanie informacji. 
 

• Warto dowiedzieć się, czy gmina będzie mogła pokryć koszty 

tłumaczenia dokumentów. Jeśli nie, to tłumaczenia warto zrobić w 

Kazachstanie – jest taniej.  

UBEZPIECZENIE i DOSTĘP DO SŁUŻBY ZDROWIA 

• Istnieją problemy w uznawaniu okresów składkowych przy 

przyznawaniu emerytur na podstawie lat przepracowanych w 

Kazachstanie. 

• Repatrianci, choć na granicy automatycznie uzyskują obywatelstwo i 

prawo do świadczeń społecznych, to w rzeczywistości, póki nie 

otrzymają dokumentów (dowodu osobistego i rejestracji w ZUS i w 

urzędzie pracy) – nie mogą liczyć na ubezpieczenie społeczne.  

• System opieki zdrowotnej działa w Polsce bardzo nieefektywnie – są 

• Nie należy pokładać dużych nadziei w publicznej służbie zdrowia – 

choć lekarze są profesjonalistami, to system zdrowia kuleje, dostanie się 

do specjalistów zajmuje bardzo dużo czasu. W planowaniu życia w 

Polsce, należy liczyć się z faktem, że będzie trzeba korzystać z prywatnej 

służby zdrowia.  
 

• Nie należy oczekiwać, że od razu po przyjeździe będzie się mogło 

korzystać ze służby zdrowia – dla załatwienia wszystkich formalności 
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ogromne kolejki do lekarzy specjalistów (od kilku tygodni do kilku 

miesięcy). 

• Warto pamiętać, żeby zachowywać ciągłość ubezpieczeniową – 

osoba może być objęta ochroną jako bezrobotny tylko przez jakiś 

czas. Ubezpieczenie, które się kończy wraz z umową obowiązuje 

tylko przez najbliższy miesiąc, a po upływie 3 miesięcy – trzeba 

ponosić dodatkowe duże koszty na odnowienie ubezpieczenia 

społecznego w ZUS. Dlatego ważne jest by nie stwarzać „dziury” w 

płatnościach na ubezpieczenie społeczne.  

niezbędne jest załatwienie wszystkich dokumentów 
 

• W podejmowaniu pracy czy korzystaniu z bezrobocia należy pamiętać, 

by okres bez ubezpieczenia społecznego nie był dłuższy niż 3 miesiące. 

W innym przypadku ponosi się dodatkowe, niemałe koszty przywrócenia 

możliwości do świadczeń społecznych. 
 

• Należy liczyć się z tym, że emerytury w Polsce nie są wysokie i że 

istnieją problemy w przeliczaniu okresów składkowych, warto w tym 

zakresie sięgać po doświadczenia osiadłych repatriantów. 

KONTAKT Z MIESZKAŃCAMI 

• W większości, członkowie polskiego społeczeństwa odnoszą się do 

repatriantów bardzo przyjaźnie, pomagają w różnych trudnościach. 

Ale warto pamiętać, że „wschodni” akcent nadal powoduje, że część 

społeczeństwa reaguje negatywnie – pojęcie „Ruskiego” budzi 

negatywne skojarzenia i może prowadzić do nieprzyjemnych 

komentarzy na ulicach.  Zachowania takie są raczej sporadyczne.  

• Problem z sytuacją imigrantów i uchodźców powoduje, że rośnie w 

społeczeństwie obawa przed „obcymi”, a repatrianci są czasami z 

nimi utożsamiani – co prowadzi do agresywnych zachowań – jednak 

są to pojedyncze wypadki. 

• W szkole dzieci nie mają większych problemów – bardzo szybko się 

integrują z rówieśnikami, nauczyciele są zwykle bardzo przyjaźni i 

wspierający, choć na początku problematyczny jest niski poziom 

● Na nieprzyjemne reakcje najlepiej nie zwracać uwagi i nie podejmować 

dyskusji. A w sytuacjach, kiedy jest do tego możliwość starać się 

wyjaśniać, kim jest repatriant, czym różni się od uchodźcy czy migranta. 
 

● Warto dopytywać osoby z urzędu o organizacje społeczne działające w 

gminie – czasami organizują one ciekawe wydarzenia, które mogą być 

interesującym sposobem na spędzenie czasu wolnego.  
 

● W ramach przygotowań, ale i po przyjeździe warto postarać się nawiązać 

kontakt z innymi repatriantami, którzy osiedlili się w Polsce (lub w tej 

samej miejscowości) – jest to dobre źródło informacji z pierwszej ręki i 

przyjazna grupa wsparcia. 
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znajomości języka. Czasami niezbędne jest zostawanie w szkole na 

zajęcia uzupełniające – z języka lub przedmiotu.  

• W Polsce podejmowanych jest wiele inicjatyw społecznych przez 

organizacje pozarządowe, które są otwarte na wspólne działanie – 

organizują wiele zajęć, są miejscem rozwijania różnych 

zainteresowań – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Bardzo aktywne są 

środowiska seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, ale też 

organizowanych jest wiele zajęć dla dzieci, młodzieży, dla matek z 

dziećmi itp. 

• Repatrianci osiedleni w Polsce podkreślają, że bardzo ważnym 

wsparciem jest dla nich kontakt z innymi repatriantami – czy to z 

tej samej miejscowości, czy z innych gmin w Polsce. Środowiska 

takie są pomocne w rozwiązywaniu trudności oraz są często 

kręgiem bliskich znajomych. 

Podstawowa rada, która płynęła z ust samych repatriantów, to przygotowanie się na duży szok i gotowość do zmiany w każdym obszarze życia. Pracownicy 

polskich instytucji dodają, że nie należy oczekiwać, że w Polsce panuje raj - jest wiele obszarów życia, które w szczególności dla repatriantów będą trudne, 

ciężkie do zrozumienia, akceptacji. Repatrianci zaś podkreślali, że będąc wiernym swojemu postanowieniu o przyjeździe, można  przezwyciężyć trudności 

pojawiające się w Polsce i stworzyć sobie dobre warunki do życia.  

Trudnosci bywają różne. I u wszystkich są różne trudności. Nie ma rady, sposobu na rozwiązanie wszystkich trudności – nie można przygotować się do wszystkiego. 
Pierwszym punktem instrukcji powinno być  - nastrój, z którym człowiek chce jechać. To, co człowiek sobie stworzył, założył w głowie – to tak on będzie potem żyć. Nie 
przygotujesz się do wyjazdu. Przede wszystkim trzeba się samemu nastroić. I być gotowym zmienić swoje życie na 180 stopni [repatriant, gmina5] 

I trzeba powtarzać, by ludzie się nie bali, żeby nie mieli strachu przyjazdu tutaj – jest ciężko, ja też miałam myśl, czy nie jechać – z powrotem. Tutaj wszystko trzeba 
zbudować od nowa, ale da się. Ludzie są w większości bardzo przyjaźni. [repatriantka, gmina5] 
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XI. WNIOSKI I REKOMENDACJE  

Wiele wcześniejszych badań, analiz, a także wypowiedzi polityków i aktywistów wskazuje, że istniejący system repatriacji nie działa efektywnie. Przedstawione 

w niniejszym raporcie badania dodają wiele szczegółów do istniejącej wiedzy i pozwalają wskazać wiele elementów, które w organizacji procesu repatriacji 

warto zmodyfikować. Jeśli polskie państwo stawiałoby sobie za cel sprowadzenie w możliwie krótkim czasie wszystkich chętnych do tego osób o polskim 

pochodzeniu, należy usprawnić wiele elementów systemu, tak by proces repatriacji był zarówno łatwiejszy dla strony polskiej (przyjmujących gmin), jak i dla 

repatriantów. Szczególnie dużo uwagi powinno być poświęconej adaptacji repatriantów w polskiej rzeczywistości, bowiem jak wskazywał jeden z badanych 

urzędników: Nie sztuka zaprosić, sztuka pomóc się zaadaptować. Poniższe wnioski i rekomendacje bazują na zgromadzonym podczas badań materiale oraz 

uwzględniają obserwacje i refleksje zespołu badawczego IWI.  

                                      WNIOSKI REKOMENDACJE SYSTEMOWE 

KWESTIE FINANSOWE 

 
� System zapraszania imiennego jest efektywny z 

punktu widzenia dostosowania potrzeb i oczekiwań 
repatrianta do istniejących w gminie możliwości. 
System ten zwiększa prawdopodobieństwo udanej 
repatriacji. Równocześnie gminy wybierając ten 
system robią to bardziej świadomie i są lepiej 
przygotowane do przyjęcia repatrianta, jednak 
obciążone są wysokimi kosztami, których nie ponoszą 
gminy przyjmujące bez wskazania imiennego. 
Istnienie różnic w stopniu dofinansowania jest 
niezrozumiałe i nie znajduje swego uzasadnienia. 
Działa też demotywująco na gminy.  
 

 
❖ Należy zniwelować różnicę w poziomie dofinansowania między systemem zaproszeń 

imiennych i bez wskazania imiennego, przez umożliwienie gminom zapraszającym 
imiennie korzystanie z dotacji na lokal z budżetu centralnego. 

 
❖ Niezbędne jest usprawnienie systemu wypłat zasiłków na zagospodarowanie oraz 

bardziej efektywne zarządzanie repatriacją na poziomie centralnym (m.in. tworzenie 
planów repatriacji na każdy rok i zakładanie marginesu finansowego pozwalającego na 
przyjęcie większej liczby rodzin).  
[Projekt nowej ustawy o repatriacji zakłada skrócenie czasu wypłacalności środków 
przyznanych w ramach pomocy repatriantowi z 60 dni na 30 od dnia nabycia przez 
repatrianta obywatelstwa. Warto jednak zauważyć, że zapis taki nie zmienia nic w 
efektywności jego wykonania, niezbędne są odpowiednie procedury określające płynny 
sposób wypłacania środków.] 
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� Zasiłek na zagospodarowanie wypłacany jest z dużym 
opóźnieniem. Choć ustawa zakłada termin do 60 dni 
od daty przybycia, to rodziny dostają środki po 3 do 6 
miesięcy. Sytuacja ta powtarza się w wielu gminach. 
Termin składania wniosku do ministerstwa określony 
jest do 30 września, co powoduje, że jeśli przyjazd 
rodziny zaplanowany jest po tym terminie, to środki 
mogą być zabezpieczone dopiero z budżetu kolejnego 
roku, przez co czas wypłaty dodatkowo ulega 
przedłużeniu. Powoduje to, że w tym okresie pomoc 
w zagospodarowaniu się pozostaje na barkach gminy.  
 

� Opóźnienia i trudności w uzyskaniu zwrotu 
poniesionych kosztów remontów – przygotowaniem 
mieszkania zajmuje się jednostka gminna, która ze 
swoich środków pokrywa koszty remontu, tak by lokal 
był gotowy na przyjazd repatrianta. Jednak okres 
oczekiwania na zwrot środków z urzędu 
wojewódzkiego bywa długi i mało przejrzysty. Jest to 
szczególnie istotne dla gmin przyjmujących 
repatriantów według zaproszenia imiennego. Brakuje 
odpowiednich procedur pozwalających na sprawne 
przekazywanie środków na remont 

 
 
 
 

 

 
❖ Niezbędne jest usprawnienie procedur przekazywania środków za remont z budżetu 

centralnego do województw, a następnie do gmin.  
 

� Należy również uwzględnić szerszy zakres finansowania mechanizmów adaptacyjnych 
jak np. dostępu do nauki języka polskiego, ale przede wszystkim niezbędne są środki na 
promocję repatriacji na szeroką skalę. 
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PROCEDURY  I KWESTIE FORMALNE 

 
� Brak spójnego systemu prawnego powoduje, że 

istnieje duża dowolność w interpretacji przepisów, co 
prowadzi do niejasności w podejmowaniu decyzji, a w 
efekcie – frustracji urzędników i repatriantów 
(dotyczy to m.in. możliwości sfinansowania miejsca 
pracy, kosztów rozwoju zawodowego, niejasności, co 
do nostryfikacji dyplomów, różnego naliczania 
emerytur itd.).  
 

� Fakt, iż procedura wystawienia podstawowych 
dokumentów personalnych rozpoczyna się dopiero z 
momentem fizycznej obecności repatrianta na 
terenie gminy wstrzymuje możliwość uruchomienia 
różnych elementów systemu wsparcia dla 
repatrianta (umowy najmu mieszkania, wyliczenia 
zasiłku z OPS, dostęp do służby zdrowia itp.). Proces 
ten wydłuża się ze względu na niekompletne lub 
niedostosowane do norm dokumenty repatriantów.  
 

� Dostęp do ubezpieczenia społecznego zależny od 
uzyskania dokumentów potwierdzających prawo do 
ubezpieczenia (PESEL) powoduje, że repatrianci 
między okresem przekroczenia granicy a uzyskaniem 
dokumentów nie są objęci ochroną ubezpieczeniową, 

 

� Niezbędne jest sformułowanie na poziomie centralnym procedur/przepisów 
szczegółowych dostosowanych do sytuacji repatriantów. 

 
� Niezbędna jest jasność i przejrzystość przepisów dotyczących repatriantów, a także 

bieżące monitorowanie ich przestrzegania przez różne organy. Repatriant powinien mieć 
możliwość zgłaszania decyzji naruszających jego prawo do pomocy. Zadanie 
monitorowania sytuacji sugeruje się zlecić jednej organizacji pozarządowej, która byłaby 
łącznikiem między Departamentem Repatriacji nadzorującym proces repatriacji a 
repatriantami i gminami.  

� Należy zaplanować edukację urzędników z zakresu procedur repatriacyjnych126. 
 

❖ Weryfikacja dokumentów niezbędnych do wyrobienia dokumentów w Polsce powinna 

odbywać się już w konsulatach. Równocześnie zanim repatriant przyjedzie fizycznie do 

Polski powinna istnieć procedura przekazania dokumentów z konsulatu wprost do 

odpowiedniego urzędu Stanu Cywilnego, by procedura wydawania dokumentów mogła 

być maksymalnie skrócona.   

* Obecny projekt uchwały zakłada takie rozwiązanie – od razu po przyznaniu wizy 

repatriacyjnej, odpowiedni konsul przekazuje dokumenty repatriantów do odpowiedniego 

USC. 

 

❖ Repatriant powinien być automatycznie objęty ubezpieczeniem od momentu przekroczenia 

polskiej granicy, czyli z momentem faktycznego uzyskania obywatelstwa.  

                                                           
126

 Rekomendacja wypracowana również przez Grupę Roboczą powstałą w ramach działań Fundacji Multiocalenie 
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a koszty hospitalizacji/leczenia stanowią dodatkowe 
obciążenie gminy.  
 

� System uznawania za repatrianta przez wojewodę 
funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie. 
Studenci będąc pozbawieni możliwości otrzymania 
mieszkania preferują korzystanie ze zwykłej 
procedury repatriacji – w tym celu często wracają do 
Kazachstanu by dopełnić formalności. Równocześnie 
wielu studentów, jak i przedstawicieli gmin nie ma 
świadomości istnienia procedury uznania za 
repatrianta 
 

� Problem z uznawalnością wykształcenia – dotyczy 
przede wszystkim dyplomów medycznych i 
pielęgniarskich. Jest to o tyle ważne, że dotyczy 
zawodów, na które jest duże zapotrzebowanie na 
polskim rynku pracy, a równocześnie powoduje 
rosnącą frustrację repatriantów, którzy nie mogą 
wykonywać swojego zawodu. Co więcej zasady 
nostryfikacji dyplomów są różne interpretowane w 
różnych miastach i regionach Polski. 
 

*W obecnym projekcie ustawy uwzględniono zapis, który umożliwia otrzymywanie 

świadczeń zdrowotnych jeszcze zanim repatriant otrzyma cały komplet polskich 

dokumentów. Sugeruje się bezwzględne utrzymanie takiego zapisu oraz stworzenie 

narzędzi umożliwiające wdrożenie tej decyzji w życie.  

 

❖ Stworzenie bardziej efektywnego systemu stosowania procedury uznania za repatrianta 

przez wojewodę. Aby uniknąć podejmowania specjalnych powrotów do Kazachstanu celem 

skorzystania ze wsparcia dla repatriantów, sugeruje się stworzenie innego mechanizmu 

wsparcia dla studentów mających prawo do bycia uznanym za repatrianta. Warto by 

profity dotyczyły również dostępu do lokalu, ale by na przykład były mniejsze niż dla osób 

starających się o pobyt w Polsce zza granicy. 

❖ Jeśli utrzymywać obecny stan prawny, to niezbędne jest szersze informowanie o 

procedurze uznawania za repatrianta przez wojewodę i zachęcanie do korzystania z tych 

możliwości. 

� Niezbędne jest uregulowanie kwestii nostryfikacji dyplomów oraz wprowadzenie kontroli 

nad spójnym przestrzeganiem zapisów prawnych w całym kraju. Regulacje dotyczące 

uznawalności wykształcenia powinny być uregulowane zarówno na poziomie 

międzypaństwowym – w drodze umowy między Kazachstanem i Polską, jak i na poziomie 

lokalnym. 

� Wydaje się, że warto byłoby zadbać o przejrzystość kryteriów wyboru repatriantów wg. 

bazy RODAK. I choć ważne jest, by w wyborze były uwzględniane sytuacje indywidualne, 

warto zadbać o to, by repatrianci otrzymywali jasne komunikaty o postępie procedury 

repatriacyjnej według systemu “RODAK”. Sugeruje się, by MSWiA pod koniec roku 

tworzyło komunikaty podsumowujące strategię przyjmowania repatriantów. Warto, by 
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materiał taki zawierał informację o tym: 

� jakie lata rejestracji w bazie “RODAK” były w danym roku objęte 
preferencją; 

� ile osób w danym roku zostało przyjętych i z jakich lat rejestracji były 
te osoby; 

� czym były podyktowane przypadki indywidualne wykraczające poza 
schemat wyboru wraz z liczbą takich przypadków; 

� oraz plan na kolejny rok – który rocznik rejestracji w bazie będzie 
objęty szczególną uwagą podczas wyboru osób w przyszłym roku. 
 

Takie podsumowania działań rocznych wprowadzą więcej zrozumienia i jasności dla 

funkcjonującej procedury repatriacyjnej. 

� W celu gromadzenia informacji o osobach repatriowanych i większej spójności danych 

sugeruje się wprowadzenie obowiązku zgłaszania do MSWiA przypadków zapraszania 

imiennego oraz aktualizowanie informacji posiadanych w bazie “RODAK” o dane 

dotyczące wydawania wiz repatriacyjnych. 
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WARUNKI ADAPTACYJNE 

� Brak koordynacji procesu adaptacji repatrianta w 

Polsce – „spojrzenia na proces jako całość”. 

Poszczególne etapy procesu repatriacji (przyjazdu i 

późniejszej adaptacji) odbywają się w oderwaniu od 

siebie, odpowiedzialność różnych podmiotów jest 

rozproszona, a ostateczne konsekwencje spadają na 

gminę i repatrianta. Brakuje procedur i przepisów 

szczegółowych określających sposób postępowania 

w przypadku repatriantów. Gminy napotykają na 

dużo utrudnień natury formalnej i są zmuszone do 

tworzenia rozwiązań ad hoc. Prowadzi to do dużej 

różnorodności rozwiązań stosowanych w różnych 

gminach i regionach Polski, a sposób rozumienia 

zapisów prawnych zależny jest od czynnika ludzkiego 

– w jednym regionie obowiązują jedne zasady, w 

innych – inne. Brak jednoznacznej wykładni utrudnia 

urzędom wojewódzkim skuteczne doradztwo w 

ewentualnych napotykanych przez gminę 

trudnościach.  

� Repatrianci w pierwszym okresie po przybyciu 

potrzebują indywidualnego wsparcia. Inny porządek 

administracyjno-prawny, ale też społeczno-kulturowy 

powoduje, że repatriantowi niezbędna jest pomoc 

❖ Postuluje się umożliwienie i finansowanie w każdej gminie, która przyjmuje repatrianta w 

danym roku – stanowiska „asystenta repatrianta”, którego wynagrodzenie będzie 

finansowane ze środków budżetu centralnego. Osoba taka mogłaby być równocześnie 

pracownikiem socjalnym, czy pełnić inne obowiązki zawodowe, ale jej obowiązki związane 

z pracą z repatriantem powinny być wydzielone i opłacane ze środków centralnych. Osoba 

ta powinna mieć doświadczenie pracy w środowisku wielokulturowym, posługiwać się 

językiem rosyjskim w stopniu komunikatywnym i mieć wiedzę o funkcjonowaniu polskiej 

administracji publicznej. Stworzenie stanowiska asystenta powinno być automatyczne 

wraz z uchwaleniem uchwały o zaproszeniu rodziny repatrianckiej, a jego opieka powinna 

być zapewniona na okres pierwszych 12 miesięcy po przyjeździe repatrianta do Polski. 

* Obecny projekt ustawy przewiduje istnienie takiej osoby wspierającej, jednak forma 

uzyskiwania wsparcia takiej osoby, a także zakres jej kompetencji nie odpowiada na potrzeby, 

które wybrzmiały w trakcie badań. Osoba taka powinna być dostępna każdej rodzinie 

repatrianckiej (bez istnienia warunków brzegowych i konieczności ubiegania się nią przez 

repatrianta). Osoba powinna mieć doświadczenie pracy w środowisku wielokulturowym. 

Szczegóły opisano w uwagach do ustawy o repatriacji. 

 

❖ Niezbędne jest zapewnienie repatriantom systematycznych kursów organizowanych w 

miejscu zamieszkania, finansowanych z budżetu centralnego. Niezbędna jest pogłębiona 

analiza efektywności systemu kursów ORPEG. Sugeruje się również umożliwienie zlecania 

realizacji kursów lokalnie osobom doświadczonym w nauce języka polskiego jako obcego i 

posługującym się językiem rosyjskim. Byłby to również sposób na zapewnienie miejsca 

pracy lokalnym osobom. Niezbędna jest bardzo szeroka promocja zasad i dostępności 

kursów w miejscu zamieszkania, a także zwiększenie liczby godzin możliwych do realizacji 
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osoby lokalnej – rodzaju asystenta czy opiekuna. 

Badania pokazują, że taka osoba istotnie ułatwia 

adaptację repatrianta w polskim społeczeństwie. 

� Ogromną trudnością w adaptacji repatriantów jest 

brak znajomości języka polskiego – proponowane 

kursy adaptacyjno-językowe mają zbyt mały zakres, 

niewystarczający do rozpoczęcia życia w Polsce. 

Sukces adaptacji (tj. m.in. znalezienie pracy, edukacja) 

zależą bezpośrednio od poziomu języka jakim 

posługują się repatrianci. Niektóre gminy finansują z 

własnych środków kursy, ale są to sytuacje 

indywidualne. System kursów ORPEG nie działa 

efektywnie – do gmin i repatriantów nie dociera 

informacja z możliwością udziału w kursach, niejasne 

są też zasady organizacji kursów w miejscu 

zamieszkania. Zakres kursów dostępnych w 

Kazachstanie jest niewystarczający – liczba kursów, 

ich rozłożenie geograficzne jest za małe w stosunku 

do istniejących potrzeb.  

� Mechanizm dofinansowania miejsca pracy 

stworzonego dla repatrianta nie jest szeroko 

wykorzystywany – częściowo przez brak informacji, a 

częściowo z racji niskiej atrakcyjności dla 

w całym kraju. Kursy powinny zawierać nie tylko podstawy komunikacji, ale również warto 

by uwzględniały naukę słownictwa zawodowego. 

 

❖ Niezbędne jest też zwielokrotnienie nakładów na naukę języka w miejscu zamieszkania 

repatrianta oczekującego na zaproszenie do Polski. Osoba, która czeka na możliwość 

przyjazdu do Polski, powinna w szczególnym stopniu mieć możliwość korzystania z 

odpłatnych kursów języka polskiego.  

 *  W projekcie uchwały istnieją zapisy o możliwości zapewnienia kursów przez odpowiedniego 

konsula, jednak podobnie jak zapisy obowiązującej ustawy nie obligują one do organizacji takich 

kursów. 

� Warto rozważyć mechanizm motywujący do nauki języka polskiego przed przyjazdem do 

Polski – poprzez np. wprowadzenie obligatoryjnego egzaminu lub obligatoryjnego udziału 

w kursie.  

 

� Należy usprawnić mechanizm finansowania miejsc pracy – z jednej strony przez 

promocję mechanizmu wśród pracodawców (nałożenie takim obowiązkiem urzędów 

pracy, oddzielną szeroką promocję wśród pracodawców), a z drugiej strony przez 

likwidację warunku zatrudnienia minimum na 2 lata oraz ułatwienie procedur.  

 

� Urzędnicy urzędów pracy powinni zostać wyczuleni na kwestie repatriantów, a sami 

repatrianci objęci szczególnym rodzajem adaptacji zawodowej, tak by ułatwić im wejście 

na polski rynek pracy.  

� Zaangażowanie Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w promowanie 

zatrudnienia repatriantów przez polskich przedsiębiorców. 
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pracodawców. 

� Pomoc urzędów pracy przy poszukiwaniu pracy oraz 

możliwości kształcenia się jest mało efektywna i 

zależna od osobistego zaangażowania się urzędnika. 

Urzędnicy traktują repatriantów jak wszystkich innych 

bezrobotnych.  

� Polskie szkoły nie są gotowe do przyjmowania dzieci 

repatrianckich i choć w trakcie badań nie 

odnotowano bezpośrednich tego negatywnych 

konsekwencji, to mówią o tym szeroko eksperci i 

działacze organizacji pozarządowych. Dzieci 

repatrianckie zderzają się z tymi samymi problemami, 

co dzieci migranckie i należy na ich przybycie 

przystosować placówkę, grono pedagogiczne i 

uczniowską społeczność.  

 

� Wraz z przystosowywaniem szkół do przyjmowania dzieci migranckich należy również 

mówić o dzieciach repatrianckich – szczególnie w gminach, które oczekują repatrianta 

należy przygotować szkołę – nauczycieli i uczniów do przyjęcia ucznia repatrianckiego. 

Nauczyciele powinni być kształceni do pracy z dwujęzycznością.  

INFORMOWANIE i GROMADZENIE DANYCH 

� Wiele trudności wokół procesu repatriacji wynika z 

niedoinformowania różnych aktorów biorących w 

nim udział oraz z niskiej świadomości społecznej. 

Znikoma obecność tematu repatriacji w mediach, w 

merytorycznych dyskusjach, niewielka ilość spotkań 

informacyjnych, konferencji, nieczytelność stron 

internetowych i niespójność przekazywanych 

� Jeśli repatriacja miałaby w najbliższej przyszłości objąć dużą liczbę osób to niezbędne jest 
przeprowadzenie dużej kampanii informacyjnej – skierowanej:  

• do gmin - wyjaśniającej niejasności i wątpliwości dotyczące procedury,  

• do mediów, by te szerzej wyjaśniały, na czym polega repatriacja i jakie osoby 
przyjeżdżają do Polski (tak by minimalizować w ten sposób poziom społecznej 
dezaprobaty),  

• do organizacji społecznych – pokazująca dlaczego i jaka pomoc repatriantom i gminom 
jest niezbędna.  
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informacji – to wszystko powoduje bardzo wiele 

problemów, które hamują efektywne zarządzanie 

procesem repatriacji. Niedoinformowanie powoduje 

m.in.: wysokie oczekiwania repatriantów i ich 

frustracje, przedłużające się procedury, 

nieefektywne wykorzystanie środków na 

dofinansowanie miejsc pracy i kursów języka 

polskiego. Brak czytelnych informacji buduje bariery 

i obawy gmin przed przyjmowaniem repatriantów. 

  

� Obecność tematu repatriacji w polskich mediach 

jest powierzchowna – temat wykorzystywany jest 

politycznie, w sytuacji natężonych prac 

legislacyjnych. Poza tymi okresami w wydaniach 

ogólnopolskich nie ma praktycznie mowy o 

repatriacji. Doniesienia lokalne informują czasem o 

przybyciu repatriantów, jednak rzadko kiedy 

publikowane są przed przyjazdem repatriantów, ani 

nie zawierają konkretnych, merytorycznych 

informacji o przyjezdnych i powodach udzielanego 

przez państwo wsparcia. 

� Przyjeżdżający do Polski repatrianci albo nie mają 

żadnych informacji o życiu w Polsce, albo mają je 

wyidealizowane, co powoduje, że mają wysokie 

• do pracodawców, by wypromować mechanizm dofinansowania miejsca pracy. 

• Do repatriantów – wyjaśniające zasady i okoliczności przebiegu procesu 
repatriacyjnego 
 

� Należy podjąć działania zachęcające gminy do przyjmowania repatriantów – promować na 

szeroką skalę dobre praktyki gmin oraz konkretne przykłady repatriantów, którzy osiedlili 

się w Polsce. Promocją powinna być objęta również możliwość zapraszania imiennego 

(działającego na równych zasadach, co zaproszenie bezimienne).  

� Należy przeznaczyć dodatkowe środki, które umożliwią organizacjom działania 

wspierające gminy w realizacji procedury repatriacyjnej i późniejszej adaptacji repatrianta.  

� Należy bardzo precyzyjnie informować samych repatriantów o warunkach i realiach życia 

w Polsce – działania te powinny systemowo podejmować konsulaty oraz organizacje 

pozarządowe. Ważne jest by przekazywać spójne informacje oraz tworzyć realny obraz życia 

w Polsce – warunków funkcjonowania wolnego rynku, charakterystyki rynku pracy w 

Polsce, zasad obyczajowych i kulturowych, zasad funkcjonowania polskich instytucji etc. 

Warto mówić również o ksenofobicznych zachowaniach spotykanych w polskim 

społeczeństwie. Należy przedstawiać realny obraz a nie wyidealizowany obraz Polski jako 

„raju na ziemi”. 

� Gminy wraz z deklaracją przyjęcia repatrianta powinny być zobligowane do podjęcia 

działań informujących społeczność lokalną – zarówno przed podjęciem decyzji, jak i po niej. 

Należy uczyć urzędników, że informowanie społeczności lokalnej jest ważnym elementem 

budowania warunków pod udaną adaptację.  
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oczekiwania lub są zawiedzeni warunkami 

istniejącymi w Polsce.  Repatriantom brakuje 

rzetelnej informacji, co do rodzajów niezbędnych 

dokumentów, sposobu życia w Polsce – panujących 

warunkach na rynku pracy, działania systemu 

emerytalnego, służby zdrowia, systemu edukacji, 

istniejących nastrojów społecznych, obyczajów itp.  

� Społeczność lokalna rzadko kiedy jest 

przygotowywana do pojawienia się rodziny 

repatrianckiej – rzadko kiedy jest informowana o 

przybyciu repatrianta, uchwały o przyjęciu 

repatriantów nie są konsultowane, temat ten nie 

jest podejmowany w dyskusjach z mieszkańcami. 

Brak informacji i niska świadomość społeczna, kim 

jest repatriant może być zarzewiem konfliktów. 

� W polskim społeczeństwie, w tym wśród 

urzędników pokutuje myślenie o repatriantach 

jako o „zwyczajnych” Polakach, co powoduje 

traktowanie ich jak innych obywateli. Urzędnicy nie 

zdają sobie sprawy z szoku kulturowego, jakiego 

doznają repatrianci w wyniku przesiedlenia do 

Polski.   

 

� Niezbędne jest prowadzenie warsztatów/spotkań uwrażliwiających kulturowo 

urzędników: trzeba pokazywać, że to nie są żadni Polacy, że to są cudzoziemcy o polskich 

korzeniach i jak ich nie wesprzemy, to sobie ściągniemy na głowę kłopoty i oszukamy ludzi, 

którzy nam zaufali. [ekspert7] 

� Niezbędna jest większa koordynacja działań repatriacyjnych i współpraca oraz regularna 

wymiana informacji między różnymi podmiotami działającymi na rzecz repatriantów 

(podmiotów rządowych, samorządowych, pozarządowych)127 

❖ Stworzenie czytelnego portalu internetowego w wersji polsko-rosyjskiej, maksymalnie 

interaktywnego, który gromadziłby w jednym miejscu wszystkie informacje dotyczące 

repatriacji, dostępne poradniki, akty prawne itd. oraz który służyłby interaktywnej wymianie 

informacji, doświadczeń, konsultacji w rozwiązywaniu problemów, zawierający live chat z 

różnymi ekspertami itd. Portal powinien też zawierać szczegółowe informacje o życiu w 

Polsce – reportaże, bezpośrednie zdjęcia z realiów życia,  czego można tutaj oczekiwać, jak 

funkcjonują polskie instytucje, polski rynek pracy itp. 

                                                           
127

 Rekomendacja wypracowana również przez Grupę Roboczą powstałą w ramach działań Fundacji Multiocalenie 
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Załącznik nr 1 Wykaz wybranych podmiotów działających na rzecz repatriantów 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” istnieje od 1990 r. Założone z inicjatywy 

Andrzeja Stelmachowskiego, działa pod patronatem Senatu RP i współpracuje z 

Ministrem Spraw Zagranicznych. Skupia senatorów i posłów, działaczy 

niepodległościowych, hierarchów kościelnych i naukowców. Głównym obszarem 

działalności Stowarzyszenia są różnorodne formy wsparcia i integracji środowisk 

polonijnych na całym świecie. Kwestiami repatriacji zajmuje się istniejący od 1995 r. 

Zespół do spraw Kazachstanu, który w latach 90. szczególnie intensywnie pomagał w organizacji 

przyjazdu rodaków do Polski pośrednicząc w kontaktach między repatriantami a polskimi gminami. 

Organizacja aktywnie działała w ramach akcji „każda gmina zaopiekuje się jedną rodziną”, wspierając 

repatriantów w przyjeździe nie tylko w kwestiach formalnych, ale i przygotowywała im mieszkania i 

miejsca pracy. Stowarzyszenie brało również udział w akcjach humanitarnych organizowanych przez 

inne instytucje (m.in. PAH). W ówczesną działalność zaangażowane były również aktywne oddziały 

lokalne, które pomagały w przyjęciu repatriantów. Obecnie rola SWP w tym zakresie jest nieco 

mniejsza, ale równie istotna – Stowarzyszenie nierzadko przekazuje urzędom gmin informacje o 

osobach zainteresowanych repatriacją, a także służy radą chętnym do przyjazdu repatriantom. Od 

wielu lat istotnym obszarem działania SWP jest lobbing na rzecz efektywnych rozwiązań prawnych. 

W 2010 roku, z inicjatywy ówczesnego prezesa Stowarzyszenia – Macieja Płażyńskiego opracowany 

został obywatelski projekt nowej ustawy o repatriacji, jednak katastrofa smoleńska wstrzymała na 

pewien czas proces legislacyjny. W kolejnych latach Stowarzyszenie prowadziło różne działania 

rzecznicze związane ze zmianą istniejącego prawa, a obecnie jest organizacją bezpośrednio 

zaangażowaną w prace nad projektem nowej ustawy.  

Związek Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w podkrakowskich 

Niepołomicach zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniem gmin, które 

zechciałyby przyjąć Polaków z Kazachstanu – przyczynił się do przyjęcia ponad 60 

rodzin z Kazachstanu. Zbiera również środki finansowe dla repatriantów, którzy 

przyjechali do Polski i są w trudnych warunkach materialnych oraz organizuje 

coroczne zjazdy, na które przyjeżdża ok. 100 repatriantów z całej Polski. Prezes Związku, Pani 

Aleksandra Ślusarek jest jedną z wiodących postaci związanych z opracowywaniem nowej ustawy 

repatriacyjnej. 

Polska Akcja Humanitarna to fundacja działająca od 1992 r. W jej szeroki zakres 

działania przez wiele lat wpisywała się pomoc repatriantom i Polakom na 

Wschodzie. W latach 1997-2002 organizowała pielgrzymki Polaków z Kazachstanu 

do Polski w okresie Bożego Narodzenia. Co roku 19 grudnia kilkadziesiąt osób przylatywało 

samolotem rządowym do Krakowa. Grupy zwiedzały Kraków i Częstochowę i do Nowego Roku 

goszczeni byli przez polskie rodziny. Zdarzało się, że nawiązane podczas wizyty w Polsce kontakty 

ułatwiały późniejszą repatriację. PAH organizowała także w Kazachstanie pomoc humanitarną dla 

szpitali i domów dziecka oraz szkół i stowarzyszeń polonijnych. Prowadziła również edukację na 

temat deportacji w polskich szkołach. Przez 22 lata pomoc repatriantom była świadczona przez 
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Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert Polskiej Akcji 

Humanitarnej. Wyjątkowo aktywny w obszarze pomocy repatriantom był krakowski oddział PAH, 

który w latach 2003-2012 realizował działania skierowane bezpośrednio do małopolskich 

repatriantów. Prowadzono regularne: kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, korepetycje dla 

dzieci oraz pomoc prawną i psychologiczną. Działania PAH-u obejmowały corocznie kilkudziesięciu 

małopolskich repatriantów. Choć oddział nie współpracował bezpośrednio z urzędem miasta, to 

kompleksowy program pomocy repatriantom umiejętnie uzupełniał działania pomocowe gminy i w 

znaczącym stopniu przyczynił się do pomyślnej adaptacji repatriantów w Krakowie. Ważnym 

wydarzeniem dla wszystkich małopolskich repatriantów była również coroczna uroczysta wigilia dla 

repatriantów. Działania krakowskiego oddziału CPUiR są niewątpliwie przykładem dobrej praktyki w 

zakresie pomocy repatriantowi w adaptacji w polskich realiach. Część repatriantów, którym niesiona 

była pomoc zaangażowali się później w działania krakowskiego PAHu. Pod skrzydłami CPUiR 

powstało też niezależne Stowarzyszenie Repatriantów RP, które do 2012 roku podejmowało własne 

działania służące integracji środowiska repatriantów i ich wzajemnej pomocy. W 2013 roku program 

pomocy repatriantom został zamknięty, a na początku 2015 r. Centrum Pomocy Uchodźcom i 

Repatriantom im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert zostało zamknięte i przekształcone w Fundację 

Refugee.pl. Nowa organizacja na razie nie realizuje żadnych projektów na rzecz repatriacji, a jej 

działalność związana jest głównie z pomocą uchodźcom.  

Caritas jest instytucją charytatywną polskiego Kościoła katolickiego. Struktury w 

poszczególnych archidiecezjach działają dość niezależnie od siebie. W 2004 r. Caritas 

Archidiecezji Białostockiej otworzyło Dom dla Repatriantów, gdzie mieszkają polskie 

rodziny z Kazachstanu, zaproszone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. W 2014 r. 

Caritas Archidiecezji Warmińskiej przyjął do swojego ośrodka w Rybakach grupę ok. 

180 „repatriantów” czy raczej „uchodźców” z Ukrainy, z Mariupola. W badanych gminach, choć w 

miejscowościach istniały oddziały Caritasu, to w żadnym nie zajmował się kwestią pomocy czy 

współpracy z repatriantami.  

Fundacja Multiocalenie założona została w lipcu 2013, wywodzi się ze środowiska 

założycieli i działaczy Fundacji Ocalenie założonej w 2010 roku przez Dorotę 

Parzymies – wieloletnią działaczkę środowiska polonijnego w Gruzji i na Kaukazie 

Południowym. Od 2010 prowadzono szereg działań na rzecz pomocy repatriantom, 

zarówno w organizacji procedury repatriacyjnej i przyjeździe do Polski, jak i potem 

adaptacji w polskim społeczeństwie. Pracownicy organizacji, wśród których są repatrianci z Gruzji czy 

Kazachstanu, są często pełnomocnikami osób starających się o przyjazd do Polski – pomagają w 

wypełnianiu formalności i namawianiu polskich gmin do przyjęcia repatrianta. W ramach 

realizowanych projektów pracownicy Fundacji prowadzą szkolenia adaptacyjne dla rodzin 

repatrianckich w Polsce, zajęcia w polskich szkołach oraz szkolenia w Gruzji, Kazachstanie, 

Uzbekistanie nt. procedur repatriacyjnych i warunków późniejszej adaptacji. . Organizacja 

współpracuje również z ORPEG przy organizacji wyjazdowych kursów adaptacyjnych dla 

repatriantów. W ramach jednego z ostatnich projektów wydano publikację dla repatriantów „ABC 

repatrianta”, praktyczne wskazówki dla osób planujących swój przyjazd do Polski oraz stworzono 



międzyresortową grupę roboczą do spraw repatriacji, złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministers

Wyższego, Senatu oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. 

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w czerwcu 2014

problem repatriacji. Jej głównym celem jest zapewnianie mieszkań dla 

repatriantów z Kazachst

na bazie firmy developerskiej Arche. Obecnie 1% przychodów firmy 

przeznaczane jest na działania Fundacji, które polegają na pomocy repatriantom 

w osiedleniu się poprzez zapewnienie mieszkań oraz często

Polsce. Fundacja organizuje charytatywne bale, koncerty i aukcje oraz konkursy celem zdobycia 

dodatkowych środków na wsparcie repatriantów. W przygotowaniu i wyposażeniu mieszkań dla 

repatriantów współpracuje z wieloma firmami, które w

Fundacji. Repatrianci otrzymują od Fundacji na zasadach najmu wyposażone mieszkania, które w 

miarę możliwości mogą wykupić. 

Dom Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie 

w skali kraju placówk

„Zdrowie dla Budowlanych

Kraków oraz budżetu państwa. Pomysłodawcą i fundatorem domu był 

Władysław Godyń, któremu zależało na wsparciu starszych Polaków 

z Kazachstanu pragnących powrócić do ojczyzny. Pierwotnie dom miał być 

miejscem tylko dla repatriantów, jednak by nie tworzyć swego rodzaju „getta”, 

stworzono placówkę opiekującą się osobami starszymi, w tym repatriantami, 

dla których zagwarantowane jest do 40 miej

grupa 30 repatriantów przyjechała do domu w 2003 roku, a w kolejnych latach przyjmowane są 1

osoby na rok, które są wybierane bezpośrednio przez MSWiA, bez pośrednictwa gminy. Obecnie w 

domu mieszka 26 repatriantów, a 9 repatriantów pracuje na stanowiskach portierów, opiekunek czy 

konserwatora. Po przyjeździe repatrianta DPS otrzymuje od Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta wsparcie w zakresie załatwiania formalności 

tłumaczenia niezbędnych dokumentów. Repatrianci 

emerytalnego objęci są pomocą zasiłku stałego z MOPS (na podstawie otrzymanego z Urzędu 

Wojewódzkiego poświadczenia obywatelstwa) oraz po przyjeździe, jak ka

otrzymują jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie się (ok.9

podobnie jak innych mieszkańców DPS pokrywany jest w 70% ze świadczeń 

MOPS, a następnie z emerytury. Ponieważ formal

społecznej, to repatrianci są traktowani tak samo jak inni mieszkańcy Domu, ale dodatkowo mają 

zapewniony specjalny program adaptacyjny: lekcje polskiego prowadzone przez pedagoga, pomoc 

psychologa, który w procesie adaptacji prowadzi badania początkowe, ale także oferuje możliwość 

korzystania z terapii indywidualnej. Dodatkowo każdy repatriant ma możliwość skorzystania z 

wyjazdowego kursu adaptacyjnego, organizowanego przez ORPEG (jednak nie wszyscy repatrian

tego korzystają). Pracownicy domu starają się dostosowywać sposób jego funkcjonowania do 

 

 

międzyresortową grupę roboczą do spraw repatriacji, złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Senatu oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.  

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w czerwcu 2014

problem repatriacji. Jej głównym celem jest zapewnianie mieszkań dla 

repatriantów z Kazachstanu. Fundacja funkcjonuje przy grupie Arche, powstałej 

na bazie firmy developerskiej Arche. Obecnie 1% przychodów firmy 

przeznaczane jest na działania Fundacji, które polegają na pomocy repatriantom 

w osiedleniu się poprzez zapewnienie mieszkań oraz często

Polsce. Fundacja organizuje charytatywne bale, koncerty i aukcje oraz konkursy celem zdobycia 

dodatkowych środków na wsparcie repatriantów. W przygotowaniu i wyposażeniu mieszkań dla 

repatriantów współpracuje z wieloma firmami, które w ramach sponsoringu wspierają działania 

Fundacji. Repatrianci otrzymują od Fundacji na zasadach najmu wyposażone mieszkania, które w 

miarę możliwości mogą wykupić.  

Dom Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie 

w skali kraju placówka prowadzona od 2003 roku przez krakowską Fundację 

„Zdrowie dla Budowlanych”, a finansowana ze środków Gminy Miejskiej 

Kraków oraz budżetu państwa. Pomysłodawcą i fundatorem domu był 

Władysław Godyń, któremu zależało na wsparciu starszych Polaków 

tanu pragnących powrócić do ojczyzny. Pierwotnie dom miał być 

miejscem tylko dla repatriantów, jednak by nie tworzyć swego rodzaju „getta”, 

stworzono placówkę opiekującą się osobami starszymi, w tym repatriantami, 

dla których zagwarantowane jest do 40 miejsc (na 67 istniejących w całym budynku).

grupa 30 repatriantów przyjechała do domu w 2003 roku, a w kolejnych latach przyjmowane są 1

osoby na rok, które są wybierane bezpośrednio przez MSWiA, bez pośrednictwa gminy. Obecnie w 

26 repatriantów, a 9 repatriantów pracuje na stanowiskach portierów, opiekunek czy 

konserwatora. Po przyjeździe repatrianta DPS otrzymuje od Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta wsparcie w zakresie załatwiania formalności – wyrabiania dokumentów repatr

tłumaczenia niezbędnych dokumentów. Repatrianci – mieszkańcy domu do czasu uzyskania wieku 

emerytalnego objęci są pomocą zasiłku stałego z MOPS (na podstawie otrzymanego z Urzędu 

Wojewódzkiego poświadczenia obywatelstwa) oraz po przyjeździe, jak każdy inny repatriant 

otrzymują jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie się (ok.9-10 tys zł). Utrzymanie repatriantów, 

podobnie jak innych mieszkańców DPS pokrywany jest w 70% ze świadczeń – początkowo z zasiłku 

MOPS, a następnie z emerytury. Ponieważ formalnie placówka działa na zasadach ustawy o

społecznej, to repatrianci są traktowani tak samo jak inni mieszkańcy Domu, ale dodatkowo mają 

zapewniony specjalny program adaptacyjny: lekcje polskiego prowadzone przez pedagoga, pomoc 

rocesie adaptacji prowadzi badania początkowe, ale także oferuje możliwość 

korzystania z terapii indywidualnej. Dodatkowo każdy repatriant ma możliwość skorzystania z 

wyjazdowego kursu adaptacyjnego, organizowanego przez ORPEG (jednak nie wszyscy repatrian

tego korzystają). Pracownicy domu starają się dostosowywać sposób jego funkcjonowania do 
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międzyresortową grupę roboczą do spraw repatriacji, złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Spraw 

twa Nauki i Szkolnictwa 

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w czerwcu 2014 w odpowiedzi na 

problem repatriacji. Jej głównym celem jest zapewnianie mieszkań dla 

anu. Fundacja funkcjonuje przy grupie Arche, powstałej 

na bazie firmy developerskiej Arche. Obecnie 1% przychodów firmy 

przeznaczane jest na działania Fundacji, które polegają na pomocy repatriantom 

w osiedleniu się poprzez zapewnienie mieszkań oraz często znalezienie pracy w 

Polsce. Fundacja organizuje charytatywne bale, koncerty i aukcje oraz konkursy celem zdobycia 

dodatkowych środków na wsparcie repatriantów. W przygotowaniu i wyposażeniu mieszkań dla 

ramach sponsoringu wspierają działania 

Fundacji. Repatrianci otrzymują od Fundacji na zasadach najmu wyposażone mieszkania, które w 

Dom Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie to wyjątkowa 

a prowadzona od 2003 roku przez krakowską Fundację 

, a finansowana ze środków Gminy Miejskiej 

Kraków oraz budżetu państwa. Pomysłodawcą i fundatorem domu był 

Władysław Godyń, któremu zależało na wsparciu starszych Polaków 

tanu pragnących powrócić do ojczyzny. Pierwotnie dom miał być 

miejscem tylko dla repatriantów, jednak by nie tworzyć swego rodzaju „getta”, 

stworzono placówkę opiekującą się osobami starszymi, w tym repatriantami, 

sc (na 67 istniejących w całym budynku). Pierwsza duża 

grupa 30 repatriantów przyjechała do domu w 2003 roku, a w kolejnych latach przyjmowane są 1-2 

osoby na rok, które są wybierane bezpośrednio przez MSWiA, bez pośrednictwa gminy. Obecnie w 

26 repatriantów, a 9 repatriantów pracuje na stanowiskach portierów, opiekunek czy 

konserwatora. Po przyjeździe repatrianta DPS otrzymuje od Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 

wyrabiania dokumentów repatriantów, 

mieszkańcy domu do czasu uzyskania wieku 

emerytalnego objęci są pomocą zasiłku stałego z MOPS (na podstawie otrzymanego z Urzędu 

żdy inny repatriant 

10 tys zł). Utrzymanie repatriantów, 

początkowo z zasiłku 

nie placówka działa na zasadach ustawy o pomocy 

społecznej, to repatrianci są traktowani tak samo jak inni mieszkańcy Domu, ale dodatkowo mają 

zapewniony specjalny program adaptacyjny: lekcje polskiego prowadzone przez pedagoga, pomoc 

rocesie adaptacji prowadzi badania początkowe, ale także oferuje możliwość 

korzystania z terapii indywidualnej. Dodatkowo każdy repatriant ma możliwość skorzystania z 

wyjazdowego kursu adaptacyjnego, organizowanego przez ORPEG (jednak nie wszyscy repatrianci z 

tego korzystają). Pracownicy domu starają się dostosowywać sposób jego funkcjonowania do 
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potrzeb repatriantów – realizuje się wycieczki do miejsc świętych (organizowane dla pierwszej dużej 

grupy repatriantów), wprowadzane są zmiany w jadłospisie, a telewizor w jednej z sal posiada 

programy w języku rosyjskim. Jak twierdzi Kierowniczka Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego: 

Staramy się wyjść naprzeciw repatriantom, słuchać ich uwag i dostosowywać program. Przynajmniej 

dwa razy do roku uczniowie krakowskich szkół organizują okolicznościowe imprezy dla mieszkańców 

DPS.  

Publikacje dotyczące repatriantów:  

� Książka PAH „Polska dla Ciebie. Poradnik dla repatriantów”128- bardzo obszerny materiał 

opisujący wszystkie elementy życia w Polsce wydany pierwotnie w 2007, a następnie 

zaktualizowany w 2012 roku. Jest to publikacja mająca charakter obszernej książki w języku 

polskim i rosyjskim.  

� Ulotka PAH „Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie repatriantów” – przystępnie opisane 

kwestie aktywizacji zawodowej129.  

� „Poradnik dla repatriantów” ORPEG130, który w krótszej formie omawia prawa repatriantów 

oraz streszcza zasady funkcjonowania poszczególnych obszarów życia w Polsce.  

� Poradnik dla gmin przyjmujących repatriantów wydany przez Międzynarodową Organizację 

ds. Migracji (IOM)131 – niestety choć informacja o takim materiale pojawia się w kilku 

miejscach w sieci (również na stronie IOM), to jednak nigdzie nie jest dostępny sam 

poradnik. 

� „ABC repatrianta”132 – przewodnik przygotowany przez Fundację Multiocalenie w języku 

polskim i rosyjskim, zawierający streszczenie zapisów ustawy o repatriacji oraz dane 

kontaktowe do różnych polskich instytucji. Na stronie Fundacji znajduje się również 

przetłumaczona na język rosyjski obowiązująca ustawa o repatriacji.  

Załącznik 2. Zestawienie analizowanych materiałów  
 
Akty prawne  

• Porozumienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego 06.06.2016, poz. 3662) 

                                                           
128

 Daniel J., Syrek M., Springer D., Ferenc M. (red.): Polska dla Ciebie. Poradnik dla repatriantów, Toruń 2007 
www.pah.org.pl/m/3402/PAH%20poradnik%20Polska%20dla%20Ciebie.pdf [dostęp: 29.07.2016]. 
129

 Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie repatriantów. Poradnik dla repatriantów i pracodawców 
http://www.pah.org.pl/m/3382/przewodnik_repatrianci.pdf [dostęp: 29.07.2016]. 
130

 Poradnik dla repatriantów, Lublin 2015 http://www.orpeg.pl/index.php/porady [dostęp: 29.07.2016]. 
131

http://poland.iom.int/abc-repatriacji-%E2%80%93-poradnik-dla-gmin 
http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.wspolpraca_zagraniczna/153064/ABC-Repatriacji--Bezplatny-poradnik-
internetowy-dla-gmin-przyjmujacych-repatriantow oraz https://witrynawiejska.org.pl/dziedzictwo-kulturowe/item/44277-
poradnik-dla-gmin-zapraszajacych-repatriantow  
132

 http://multiocalenie.org.pl/images/pdfy/ABC_REPATRIANTA.pdf 
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http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2016&book=0&position=3662 [dostęp: 
29.07.2016]. 

• Projekt uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zaproszenia w roku 2010 do Gminy Szczecin 
jednej rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR, 
http://www.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/projekt_160.pdf [dostęp: 29.07.2016]. 

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, 
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-
rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2458,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-oraz-
niektorych-innych-ustaw.html [dostęp: 29.07.2016]. 

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw 
http://konsultacje.gov.pl/node/4368 [dostęp: 01.12.2016]. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób 
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi,które pobierały 
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2016, nr 0, poz. 
1453) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1453/1 [dostęp: 30.12.2016]. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu 
postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, 
udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie 
wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie 
dotacji powiatowi i gminie (Dz.U. 2003, nr 229, poz. 2278, 2279) 
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20032292279&type=2 [dostęp: 29.07.2016]. 

• 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. 2002, nr 67, poz. 613) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020670613 [dostęp: 29.07.2016]. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych 
jednostkom niepaństwowym (Dz.U. 1997, nr 94, poz. 573) 
http://dziennikustaw.gov.pl/D1997094057301.pdf [dostęp: 29.07.2016]. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu 
składania przez niektórych cudzoziemców wniosków o uznanie za obywateli polskich, wzoru 
wniosku oraz dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku (Dz.U. 1998 nr 52 poz. 
322) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980520322 [dostęp: 29.07.2016].  

• Uchwała Budżetowa na rok 2004 Nr 1/XIV/2004 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 28 stycznia 
2004 r. http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2004_001.htm [dostęp: 29.07.2016]. 

• Uchwała Nr 412/Xl113 Rady Miasta Żory z dnia 31.10.2013 r. w sprawie: zobowiązania się do 
zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Żory sześciu nieokreślonym imiennie 
repatriantom oraz członkom oraz członkom ich najbliższych rodzin 
http://www.bip.zory.pl/?p=document&action=show&id=31782&bar_id=14109 [dostęp: 
29.07.2016]. 

• Uchwała Nr 46/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
osiedlenia na terenie Nowego Targu polskiej rodziny Kazachstanu 
http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2001_046_z01.htm [dostęp: 29.07.2016]. 

• Uchwała Nr 57/IX/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 46/XXXVI/01 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
osiedlenia na terenie Nowego Targu polskiej rodziny z Kazachstanu 
http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2003_057.htm [dostęp: 29.07.2016]. 



158 

 

• Uchwała Nr LXIV/934/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie określenia 
formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych 
członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie 
Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=66515 [dostęp: 
29.07.2016]. 

• Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 21 czerwca 1995 r. (Dz.U. 1995, nr 78, poz. 379) 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/1995/s/78/397 [dostęp: 29.07.2016]. 

• Uchwała Nr 46/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu w sprawie osiedlenia na terenie 
Nowego Targu polskiej rodziny Kazachstanu, http://www.nowytarg.pl/urm/urm_2001_046.htm 
[dostęp: 29.07.2016]. 

• Ustawa o cudzoziemcach z 25 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 114, poz. 739) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971140739 [dostęp: 29.07.2016]. 

• Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2016, poz. 753) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000753 [dostęp: 
29.07.2016]. 

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001, nr 71, poz. 733) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710733 [dostęp: 29.07.2016]. 

• Ustawaz dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz.U. 1991,nr 95 poz. 425) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425 [dostęp: 29.07.2016]. 

• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2014, poz. 1187) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071801280 [dostęp: 29.07.2016]. 

• Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. 2000, nr 106, poz. 1118) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001061118 [dostęp: 29.07.2016]. 

• Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Międzyresortowego 
Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców 
(Dz.U. 2016, poz. 192) 
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=9171F61855EF509315584B356E2F3D37?id=WMP201
60000192&type=2 [dostęp: 29.07.2016]. 

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, 
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292550/katalog/12394008#12394008 dostęp [29.11.2016] 

 
Dokumenty i raporty 

• Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o repatriacji przez organy 
administracji rządowej i samorządowej na terenie województwa małopolskiego. NIK Delegatura w 
Krakowie, Kraków 2010 https://www.nik.gov.pl/plik/id,1395,vp,1430.pdf [dostęp: 29.07.2016] 

• Opiela K., Skorycki S., Socha Z.: Polacy Na Wschodzie a polityka migracyjna RP. Diagnoza i 
propozycje zmian. Fundacja Republikańska, Warszawa 2014 
http://fundacjarepublikanska.org/projekty/raporty-i-analizy/ [dostęp: 29.07.2016]. 

• Protokół kontroli Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, październik 2009 
http://bip.malopolska.pl/umigwolbrom/Download/get/id,811575.html [dostęp: 29.07.2016]. 
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