Zmiany w ustawie o Karcie Polaka
Z inicjatywy Komisji Łączności z Polakami za Granicą 13 maja 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie
ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana 1 czerwca 2016
r. i wejdzie w życie 2 września 2016 r. (po 3 miesiącach od dnia publikacji), zaś niektóre przepisy
wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Ustawa dokonuje szeregu zmian w dotychczasowych przepisach
wprowadzając nowe rozwiązania, postulowane przez Polaków ze Wschodu.
Biorąc pod uwagę sytuację na terenach niektórych państw byłego Związku Sowieckiego, w których
mieszkają Polacy, ustawodawca zdecydował się wprowadzić szereg rozwiązań ułatwiających podjęcie
decyzji o osiedleniu się w Polsce. Posiadacze Karty Polaka będą mogli otrzymać zezwolenie na stały
pobyt i kartę stałego pobytu za darmo. Otrzymując je będą musieli jednak zwrócić Kartę Polaka.
Osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie
Polski, otrzymują także prawo by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie
za obywatela polskiego.
Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty otrzymać będą mogli
wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o
pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie na ogólnych zasadach do uzyskania
pobytu stałego.
Ponadto posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na
stały pobyt będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy –
świadczenie to przyznawać i wypłacać będzie starosta powiatu, na terenie którego osoba
zamieszkała. Świadczenie przysługiwać będzie na każdego członka rodziny wnioskodawcy, przy czym
w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadczenie w
wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w
kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60% ww. wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15%
minimalnego wynagrodzenia. Możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne przysługiwać będzie
dopiero od 1 stycznia 2017 r.
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*) wysokość kwoty świadczenia wyliczona na podstawie obowiązującego w 2016 r. minimalnego
wynagrodzenia wynoszącego 1850 zł.
Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w pierwszych
miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych dochodów w tym okresie.
Ponadto osoby, które na podstawie przepisów o pomocy społecznej otrzymywać będą innego rodzaju
świadczenia nie będą one wliczać ww. świadczenia do uzyskiwanego dochodu. Możliwość odebrania
świadczenia wynikać będzie jedynie z ewentualnego otrzymania odmowy przyznania prawa do
stałego pobytu (możliwe jest to jednak w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana osoba
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa).

Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie do
wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel. Szczegółowe regulacje
dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyznanie zostaną wydane
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściu w życie przepisów ustawy.
Drugą istotna zmianą w ustawie jest przyznanie Radzie Ministrów uprawnienia do wskazania
wybranych wojewodów jako organów przyjmujących i rozpatrujących wnioski o przyznanie Karty
Polaka od obywateli niektórych państw. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., wtedy też Rada
Ministrów wyda stosowne rozporządzenie. Aktualnie trwają prace analityczne mające na celu
zdecydowanie, które urzędy wojewódzkie i wobec obywateli których państw, otrzymają ww.
uprawnienie.
Należy stwierdzić, że poprzez opisane wyżej zmiany w ustawie Państwo Polskie tworzy kompleksowy
mechanizm wsparcia osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia z państw byłego Związku
Sowieckiego. Jednocześnie wszystkie mechanizmy wspierania i podtrzymywania tożsamości
narodowej Polaków tam zamieszkałych oraz wspierania i rozwoju aktywności polskich mniejszości
narodowych będą utrzymane. Opisane nowe mechanizmy nie mają bowiem na celu zmiany
nastawienia Polski do podtrzymywania polskiej identyfikacji tych osób ale pozostawienie im wyboru
pomiędzy dalszym zamieszkiwaniem na ziemi ojców ze wsparciem ze strony Państwa Polskiego, a
osiedleniem się w Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowelizacja ustawy wprowadza też szereg zmian organizacyjnych dotyczących kwestii procedur
administracyjnych – większość aktów wykonawczych wydawanych dotychczas przez Prezesa Rady
Ministrów lub Radę Ministrów wydawać będzie koordynujący pracę konsulów Minister Spraw
Zagranicznych. MSZ będzie też odpowiadać za obsługę Rady ds. Polaków na Wschodzie (organu
odwoławczego w procedurze o przyznanie Karty Polaka) oraz za prowadzenie przewidzianych w
ustawie rejestrów Kart Polaka.

Z wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Polaka można się zapoznać czytając treść nowelizacji:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1

