Koordynacja udzielonej przez miasto Katowice pomocy osobom przybywającym
do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji repatriantem jest osoba polskiego
pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu
repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.
Osoba przybywająca do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu
repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z powołaną wyżej ustawą gmina może:
1) podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia nieokreślonych imiennie repatriantów (zgodnie z art.
21 w/w ustawy). Wówczas gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantom i członkom
najbliższej rodziny repatrianta, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie
porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. Wysokość takiego dofinansowania wynosi
na drugi i trzeci kwartał 2016 roku 201 870 zł (ustalona na podstawie wskaźnika zgodnie
z art. 21). Może być ona przeznaczona na remont lokalu mieszkalnego i jego adaptację oraz
zagospodarowanie i wyposażenie mieszkania.
Ponadto zgodnie z art. 20 w/w ustawy gmina podejmuje uchwałę określającą formy,
wysokość oraz tryb przyznawania innej pomocy dla repatrianta i członków jego najbliższej
rodziny.
2) podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia określonych imiennie repatriantów (zgodnie z art. 22
w/w ustawy). Wówczas gmina może udzielić repatriantowi pomocy polegającej na
przeprowadzeniu remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku gmina otrzymuje z budżetu państwa
dotację celową na realizację powyższego zadania do wysokości 4120,00 zł – na repatrianta
i każdego członka jego najbliżej rodziny (kwota ta ulega corocznie podwyższeniu od dnia
1 stycznia). Zapraszając określonych imiennie repatriantów gmina ma również obowiązek
zapewnić i wskazać w uchwale lokal mieszkalny, formę jego udostępnienia oraz źródła
utrzymania przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z art.12 ust.3 w/w ustawy).
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi rejestr rodzin repatriantów i w przypadku
wpływu uchwały z gminy wskazuje rodzinę wg. kolejności oczekiwania. Podjęcie uchwały
przez gminę bez określania imiennie repatriantów jest wariantem korzystniejszym, ze
względu na wysokość dotacji jaką można otrzymać.

Informacje o rodzinach repatriantów:
I. Przyjętych na podstawie uchwały w sprawie osiedlenia się w Katowicach rodziny polskiego
pochodzenia w ramach repatriacji. Uchwała bez określania imiennie rodziny.
1. Rodzina Pana A___ Ł___ przyjechała do Polski w dniu 03.02.2006 r.
W skład rodziny wchodziły 4 osoby:
1. Pan A___Ł____ ur. 26.03.1949 r., - od 02.04.1986 do 01.05.2006 był uprawniony w
Kirgistanie do otrzymywania renty inwalidzkiej. W Polsce w maju 2006r. wydano
orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy na stałe i
przyznano rentę inwalidzką.
2. Pani T_____ Ł_______ ur. 24.05.1952 r., - wykształcenie średnie, przepracowała 32
lata. W Polsce została zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna bez prawa do
zasiłku dla bezrobotnych, a od kwietnia 2006 r. podjęła pracę w charakterze
sprzątaczki.
3. syn Państwa Ł_____– Pan W______ Ł______ ur. 14.02.1975 r. - wykształcenie
wyższe. W lutym 2006 r. został zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna
z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. We wrześniu 2006 r. podjął pracę w _______.
4. żona Pana W_____ – Pani O____S______ ur. 02.07.1982 r. - wykształcenie wyższe –
lekarz okulista chirurg. Pani O____ zdała egzamin z języka polskiego oraz
nostryfikowała dyplom lekarski.
Rodzina w ramach pomocy dla repatriantów otrzymała mieszkanie komunalne przy
ul. K__________ składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, centralne ogrzewanie,
wodomierze, gaz i energię, które zostało wyposażone w ramach środków finansowych
z dotacji celowej Wojewody w wysokości 40 581,24 zł.
Po przyjeździe rodziny do Katowic wypłacono świadczenia dla repatriantów zgodnie
z decyzjami Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.
W ramach środków budżetu miasta wypłacono środki finansowe na podstawie uchwały
nr XLIII/913/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25.07.2005 r. w wysokości 16 000 zł oraz kwotę
10 000 zł na pokrycie wydatków mieszkaniowych.
Ponadto rodzina została objęta szeroko rozumianą pracą socjalną w szczególności pomocą
w załatwianiu spraw urzędowych.
W styczniu 2008 r. W_____ Ł____ wraz z żoną O____ S_____ przeprowadził się do lokalu
przy ul. M________. W maju 2009 r. urodziła się córka V______.

Natomiast Państwo A_____ i T_____ Ł______ mieszkają w Katowicach przy ul. T____.
Rodzina Państwa Ł_____ nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, jednakże została
poinformowana, że w razie zaistnienia konieczności udzielenia pomocy może skontaktować
się z Terenowym Punktem Pomocy Społecznej nr 5 przy ul. Dębowej 16 c.
2. Rodzina Państwa B______ i Pani J__ A___ przyjechała do Polski w dniu 3.08.2011r.
W skład rodziny wchodziły 4 osoby:
1. Pani J____ A_____ ur. 11.08.1941 r. – pobierająca świadczenia emerytalne w
wysokości 1 070 zł.
2. córka S_____ B_____ ur. 01.02.1966 r. – pobierająca rentę socjalną w wysokości 644
zł.

i zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. W okresie od 27.10.2011r. do

01.12.2011 r. Pani S___ B_____ została zatrudniona w ___________w Katowicach.
Pani zwolniła się z pracy za porozumieniem stron ze względów zdrowotnych.
3. mąż Pani S____ -

K____ B_____ ur. 02.06.1968 r. – MOPS udzielił pomocy przy

załatwianiu spraw związanych z rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Katowicach, udzielił wsparcia w poszukiwaniu pracy, rozeznawał możliwość
nostryfikacji dyplomu Pana B_____ przez Uniwersytet Śląski, na Wydziale Biologii.
Obecnie Pan B___ pracuje w _______. ul. P_______ w Katowicach, umowa o pracę
obowiązuje do grudnia 2016.
4. syn K____ B_____ ur. 07.04.2000 r.- obecnie uczęszcza do klasy II w ________w
Katowicach.
Rodzina w ramach pomocy dla repatriantów otrzymała mieszkanie komunalne
w Katowicach przy ul. K______ składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i ubikacji, które
zostało wyposażone w ramach środków finansowych z dotacji celowej Wojewody. Po
przyjeździe rodziny do Katowic wypłacono świadczenia dla repatriantów zgodnie z decyzjami
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 35 346,63 zł.
W ramach środków budżetu miasta wypłacono środki finansowe na podstawie uchwały
nr XLVI/1347/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25.10.2010 r. w wysokości 16 000 zł oraz
kwotę 12 000 zł na pokrycie wydatków mieszkaniowych i 9 000 zł na naukę języka polskiego.
Udzielono również pomocy finansowej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych.
Ponadto rodzinie udzielono wsparcia w opłaceniu i podjęciu nauki języka polskiego w Szkole
Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rodzina uczestniczyła

w kursie w okresie od października 2011 do czerwca 2012. Objęto Pana K_____ B___
pomocą wolontariusza KAFOS - prowadzenie konwersacji w języku polskim.
Pośredniczono w załatwianiu spraw związanych z udziałem rodziny

w kursie

języka

polskiego i kursie adaptacyjnym dla repatriantów i członków ich rodzin organizowanym
przez Urząd Wojewódzki. Rodzina uczestniczyła w wyjazdowym kursie w okresie od
31.07.2012 do 08.08.2012 w Nałęczowie.
W 2014 roku rodzina Państwa B___ zmieniła nazwisko na B_____.
Obecnie rodzina Państwa B_____ nie korzysta ze świadczeń z ustawy o pomocy społecznej,
jednakże została poinformowana, że w razie zaistnienia konieczności udzielenia pomocy
może skontaktować się z Terenowym Punktem Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Andrzeja 10.

II. Przyjętych w ramach repatriacji prywatnej tj. zaproszonych przez osoby prywatne.
1. Rodzina Pani Y__ T____ przyjechała do Polski we wrześniu 2015r.na indywidualne
zaproszenie. Z relacji Pani T___- wynika, iż osobą zapraszającą była Pani B____ B____.
W skład rodziny wchodziły 3 osoby:
1. Pani

Y___

T____ur.

29.05.1982r.-

Decyzją

Wojewody

Śląskiego

nr

SOI.6122.1578.2015 z dnia 12.10.2015r. otrzymała obywatelstwo polskie jako
repatriant;
2. M___S___ ur. 23.06.2009r. – Decyzją Wojewody Śląskiego nr SOI.6122.1594.2015 z
dnia 12.10.2015r. otrzymała obywatelstwo polskie jako repatriant,
3. M___

S_____-

ur.

10.11.2012r.

–

Decyzją

Wojewody

Śląskiego

nr

SOI.6122.1577.2015 z dnia 12.10.2015r otrzymał obywatelstwo polskie jako
repatriant.
W miesiącu grudniu 2015r. do rodziny dołączył mąż Pani T___- Pan A___S___ur.13.08.1978r.
Po przyjeździe do Katowic rodzina została tymczasowo zameldowana u Pani B___ B___ przy ul.
O____ w Katowicach do 30.09.2016r., jednakże zamieszkała na podstawie umowy najmu lokalu
mieszkalnego, zawartej pomiędzy Panią Y___ T___ a Panią J__ S____ w mieszkaniu przy ul.
B_____. Umowa pisemna zawarta była do 31.12.2015r. Następnie właścicielka mieszkania
zdecydowała się przedłużyć umowę najmu lokalu do czasu zakupu przez rodzinę mieszkania na
podstawie umowy ustnej.

Rodzinie decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych nr DOiR –II-640-99/14/15/JG z dnia
20.10.2015r przyznano pomoc na pokrycie kosztów przejazdu w wysokości 3749,35 zł, pomoc
na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w wysokości 30 839,04 zł oraz pomoc na pokrycie
kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nauki przez córkę
M________ w wysokości 3854,88zł. Rodzinie wypłacono powyższą pomoc w dniu 23.03.2016 r.
Rodzina została objęta przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach intensywną
pracą socjalną. W ramach pracy socjalnej udzielono Pani Y______ poradnictwa w zakresie
zmiany posiadanego przez Panią prawa jazdy na dokument wydany przez Rzeczpospolitą Polską
w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Katowice. Pracownik socjalny nawiązał również kontakt
z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Katowice uzyskując informacje, iż Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej przewiduje dodatkowe godziny nauki języka dla dzieci przybywających
z zagranicy jedynie na terenie szkoły, nie przewiduje jednak takiej formy wsparcia dla dzieci
uczęszczających do przedszkola. Jednakże jak ustalił pracownik socjalny w rozmowie
z wychowawcą Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej
Marii Panny NP w chwili obecnej placówka zapewnia dzieciom Pani Y_____ dodatkowe,
indywidualne zajęcia z języka polskiego. Dodatkowo Pani Y______ uczęszcza na zajęcia
językowe organizowane na Uniwersytecie Śląskim 5 razy w tygodniu. Nawiązano również
kontakt z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji za Granicą uzyskując informacje, iż są organizowane
obozy językowe dla repatriantów i poinformowano rodzinę o możliwości skorzystania.
Udzielono również Pani Y_____ wsparcia w zakresie możliwości rejestracji w Powiatowym
Urzędzie Pracy. Na skutek podjętych działań w/w uzyskała status osoby bezrobotnej i nabyła
prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres pół roku.
Pani T_______ została również poinformowana o możliwości uzyskania pomocy finansowej
z MOPS w postaci Świadczeń Rodzinnych czy dodatku mieszkaniowego, jednakże nie podjęła
działań w tym zakresie.
Obecnie miasto Katowice skoncentrowało się na pomocy rodzinom polskiego pochodzenia
ewakuowanych z Ukrainy (Donbasu). Do Katowic przyjechały dwie rodziny, które otrzymały
mieszkania z zasobów miasta oraz wsparcie pracownika socjalnego. Dostosowana została
uchwała Rady Miasta Katowice w celu umożliwienia przyznania lokalu mieszkalnego osobom
posiadającym Kartę Polaka.
Dodatkowo miasto zadeklarowało się do przyjęcia jeszcze jednej rodziny z dziećmi, aktualnie
trwają ustalenia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.

