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Szanowni Paristwo!
Polacy!

Z ogromnQ dum4, satysfakcj4, a
jednoczeSnie wielkirn wzruszeniem
podpisalem jeden z najwa2niejszych

rs*fd;l;$$F

str.6-7

dokumerrtow przygotowanych przez rz4d

Rzeczypospolitej Polskiej

- Ustawq o

Karcie Polaka. Dziqki niej polskie
wladze splacaj4 wielki dlug wobec kilku
mif ion6w Rodak6w, kt6rzy -zwykle nie

z wlasnej winy, na skutek powojennego
przesuniqcia granic na zach6d - znale2li

siq poza granicami Ojczyzny. Mimo
skrajnie trudnych warunk6w:. zakaz6w uzywania jEzyka polskiego, braku kaplic i

::';:l"*l,'s$ll
str. 10 -

koSciolow do modlitwy, gro2by wiqzienia czy utraty pracy

11

Kaprrailonrra

V nonqroB

cBofl KaPTa

str. 19

i

silnej presji

sowietyzacyjnej -Polacy zamieszkali na terenie bylego ZSRR pozostawali polskimi
patriotami, pielqgnowali tradycje ojcow, dbali o groby przodkow, zachowali jqzyk
choiby w rnodlitwie. I przetrwali! I stanowi4dziS czqS( dumnego Narodu Polskiego.
Wiem, co znaczy paSi ofi arq niesprawiedliwych rozstrzy gniqi historycznych.
Moi rodzice I wrzeSnia 1939 r. wprowadzili siq do nowo kupionego domku w
BrzeSciu nad Bugiem.Trzy tygodnie p62niej wkroczyly tam zbrodnicze oddzialy
sowieckie, a rodzice - uciekaj4c przed grabiezam - przedostali siE do rodzinnej
Warszawy i tam przetrwali niemieck4 okupacjq. CzqSi mojej rodziny pochodzlla z
dawnych kresow Rzeczypospolitej i dlatego los Rodak6w na Wschodzie - tych,
ktorzy nigdy nie wyrzekli siq swojej ojczyzny, a kt6rzy z powodu zmian granic
przestali byd jej obywatelami, jest mi szczegolnie bliski.
Karta Polaka to dokument, kt6ry - cho6 nie daje polskiego obywatelstwa przywraca naszym Rodakom ze Wschodu wiele naleznych praw. Bqdziecie Pafistwo
rnogli w naszym kraju uczyt, siq i pracowai jak inni obywatele. Bqdziecie mogli
przyjeildLad, nie placqc za wizy. Mam nadziejq, 2e Karta Polaka - dokument
potwierdzajAcy przynaleilnoSd do Narodu Polskiego - bqdzie dla Was powodem do
satysfakcji. Nosili6cieprzez lata orla bialego w sercu. DziS wladzeRzeczypospolitej
przywracaj4Wam dokument z orlem. B4dLcie z niego dumni! Polska na Was czekat
Lech Kaczyriski
Prezydent RP
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USTAWA
z dnta 7 wrzeSnia 2007

ka

r.

arcre Pdila
realizuj4c postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie udzielania pomocy Polakom
zamieszkalym za granic4 w zachowaniu ich zwi4zk6w z narodowym dziedzictwem kulturalnym,
wypelniaj4c moralny obowi4zek wobec Polak6w na Wschodzie, kt6rzy na skutek zmiennych los6w naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie,
spelniaj4c oczekiwania tych, ktrSrzy polskimi obywatelami nigdy wczeSniej nie byli, lecz ze wzglgdu na
swoje poczucie toisamo5ci narodowej pidgn4 uzyskad potwierdzenie przynaleino6ci doNarodu Polskiego,

w celu wzmocnienia wipzi l4cz4cych Polak6w na Wschodzie z Macierz4 oraz wspierajqc ich starania o
zachowanie jgzyka polskiego oraz kultywowanie tradycji narodowej,
postanawia sig, co nastgpuje:
Rozclzial
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.
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4. Karta Polaka moze byt przyznana wyl4cznie osobie nie
posiadaj4cej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie
siq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.3.

.

.j ::r.

I.

Art. l.

Ustawa okrcsla uprawnienia osoby, ktorej przyznano
Kartq Polaka, zwanej dalej ,,posiadaczem Karty Polaka>, zasady
przyznaw^nia. utraty waznoSci i uniewazniania Karty Polaka oraz
wlaSciwoSi i tryb postqpowania organ6w w tych sprawach.

r.varunki:

l)

wyka2e sw6j zwi4zek z polskoSci4 przez przynajmniej

podstawowq znajornoSi jqzyka polskiego, kt6ry uwa2a za jqzyk

ojczysty, oraz znajorno36

i

kultywowanie polskich tradycji

i

zwycza.iow;
2) w obecnoSci konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego
dalej ,,konsulern>>. lub upowaznionego pracownika organizacji, o
ktore.j mowa w art. I 5 ust. l , zlo2y pisernn4 de klaracjq przynaleznoSci
do Narodu Polskiego;
3) wykazc, 2e co najrnniej jcdno z jej rodzic6w lub dziadk6w
albo dwoje pradziadkfrw byto narodowoSci polskiej lub posiadalo
obywatelstwo polskie, albo przedstawi zalwiadczenie organizacji
polskiej lub polonijnej dzialaj4cej na terenie jednego z paristw, o
ktorych mowa w ust. 2, potwierdzajqce aktywne zaanga2owanie w
dzialalnoSc na rzeczjqzyka i kultury polskiej lub polskiej mniejszoSci narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

2. Karta Polaka rnoze byc przyznana wyl4cznie osobie
posiadajqcej w dniu zlo|enia wniosku o wydanie Karty Polaka
obyrvatelstwo Republiki Armenii, Republiki AzerbejdZariskiej,

Rcpubliki Bialoru6, Republiki Estoriskiej

,

Gruzji, Republiki

Kazachstanu, Republ iki Kirgiskiej, Republ iki Litewskiej, Republiki
l-otewski ej, Republ ik i M oldowy, Federacj i Rosyj skiej, Republ iki Tadzykistanu, Turkmenistanu? Ukrainy albo Republiki Uzbekistanu..

3. Karta Polaka moze byc takze przyznana osobie

bEdqcej

obywatelem jednego z pafistw, o kt6rych mobra w ust. 2, ktorej
polskie poclrodzenie zostalo prawomocnie stwierdzone zgodnie z
przepisarni ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z
2004 r. Nr 53, poz.532,22005 r. Nr 94, poz. 788, 22006 r. Nr 249,
poz. 1t128 oraz 22007 r. Nr 120, poz. 818).

dokumentem potw i erd zaj4cy m przy nalelnost.

2.Karta Polaka poSwiadcza uprawnienia wynikaj4ce z niniejszej

Art.4.

l.

Karta Polaka moze byc przyznana osobie, kt6ra deklaruje
przyrrale2no6d do Narodu Polskiego i spelni lqcznie nastqpujEce

Po I aka j est

ustawy.

Art.2.

l.

Karta

do Narodu Polskiego.

Do postqpowari w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje

siq przepisy ustawy z dnia

l4 czerwca 1960 r.

-

Kodeks

postqpowania administracyjnego (Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz.1071.
z p62n. zm.2\, jeieli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.

2. Do postqpowari w sprawach nalez4cych do wlaSciwoSci
konsul6w stosuje siq przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o
funkcjach konsul6w Rzeczypospoiitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr
215, poz. 1823 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. l80tl).
Rozdzial 2
,

.,

UPrawnienia posiadacza

,Karty

Polaka

Art.5.
l. PosiadaczKarty

Polaka moze ubiega6 siq o zwolnieniezopla'ty

za wydanie wizy pobytowej dlugoterrninowej uprawniaj4cej do
wielokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
refundacjq tej oplaty.
2. Refundacja, o ktorej mowa w ust. l, jest finansowanazbudiettr
pafistwa zczqtci,kt6rej dysponentem jest ministerwlaSciwy do spraw
zagranicznych.
3. Refundacja, o kt6rej mowa w ust. 1. jest dokonywana za
poSrednictwem wlaSciwego konsula.
Art.6. l. PosiadaczKarty Polaka ma prawo do:
l) zwolnienia z obowi4zku posiadania zezwolenia na pracQ na
zasadach okre6lonych w ustawie zdnia2O kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99. poz. l00l , z
poLn. zm.3t);

2) podejmowania i wykonywania dzialalnoSci gospodarczej rra
takich samych zasadach jak obywatele polscy na zasadach
okreSlonych w ustawie z dnia2lipca2004 r. o swobodzie dzialalnoSci
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr l 55, poz. 1095);

IV,,'I.,6,Za,ika....,':.B..e.fidy€%.
'WS.,k',fi,'t,,',,.:,,,',.i..,..'.'.....,::i.ri1nt..,l,.t'',,..'

3) podejnrowarria i oclbywania studi6w. studi6w doktoranckicrr
oraz innych form ksztalccnia, a takze uczcstniczenia rv badaniach
rraukowych i pracach rozwo.jowych na zasadach okrcslonych w.
rrstarvie z clnia 27 lipca 2005 r.
Prawo
- znr.a); o szkolnictwie wy2szym
(Dz. U. Nr 164. poz. 1365. z p6zn.
4) korzystania z form ksztalcenia na zasadach okreslonych w
rrstirwic z clnia 7 wrzeSnia l99l r. o systernie oSwiaty (Dz.tJ.22004
r. Nr 256, po2.2572, z po2n. zm.t));

5) korzystania ze Swiadczeri opieki zdrowotnej w stanach
rraglyclr, w zakresie okreslorryrn w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004
o swiadczeniaclr opieki zdrowotnej finansowanycrt ze srodkow
prrblicznyclt (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z p62n. zm.,')), chyba ze
umo''wa miqdzynarodowa. kt6rej Rzeczpospolita polska jest stronq,
przewidu.ie zasady bardzic.i korzystne;
6) ulgi 37 oltprzy prze.iaa)ach Srodkarni publicznego transportu
zbiorowcgo kolejowe_uo w poci4gach osobowycfi.' pospiesznych i
cksprcsowych. na podstawie bilct6w jedndrazowych, na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia ?0 czerwca 1992 r. o uprawnieniach
r'.

do ulgowych przejazd6w Srodkarni pr-rblicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. 22002 r. Nr l7S,poz. 1440,zp6zn. zm.r)):
7) bezplatnego wstQpu do muzeow paristwowych.

2. Posiadacz Karty Polaka lub osoba. kt6rej stwierdzono
pochoclzcnie polskie zgodnie z ustaw"l o repatriacji, korzysta z
pierwszeristwa przy ubiegarriu siq o pornoc finansowq udzieran4
rrsobonr fizycznym ze srodkow budzetu paristwa lub bud2et6w
sa rn orz4d6w terytori a lny ch przeznaczonych na wsp i eran i e po I akow
za granicE.

3. Posiadacz Karty Polaka podejmuj4cy ksztalcenie, o kt6rym
nrowA w ust. I pkt 3. zachowujc pra\.vo do ubiegania siq o stypendia

i

irrrrq pomoc przewidzian4 dla cudzoziemc6w w odrqbnych

przepisach.

4. Przepis ust. I pkt 5 nie ma zastosowania do os6b
uprawnionych do Swiadczerl opieki z.drowotnej na podstawie
p

rzep i s6w o

Art.

.k

oo rdyn acj

7. ''

i system6 w zabezpi ebze.n i a spolec

l. .Przyit'r.anie. Karty polata nieloznacza

zne go.

l)

wewnqtrznq organizacjq

i

tryb pracy Rady. w tym tryb

podcjmowania decyz,ii.'

2) tryb wyboru, uprawnienia i obowiqzki przewodnicz4cego
Rady,

3) wysokoSi wynagrodzenia przystuguj4cego czlonkom Ra{y
za ludzial w pracach Rady oraz spos6b pokrywania pozostalych
wydatk6w zwi4zanych z pracami Rady,

4\

zasady prowadzenia centralnego rejestru, o kt6rym mowa w.
uwzglqdniaj4c zakres zadah Rady oraz koniecznoSi

art.23 ust. 4

- i terrninowego wykonywania.
ich sprawnego

6. Obslugq administracyjnq i kancelaryjn4 Rady zapewnia
Kancelaria Prezesa Rady Ministr6w.
7. DzialalnoSi Rady jest finansowana z bud2etu pafistwa, z
rozdzialu dotyczqcego Rady do Spraw Polak6w na Wschodzie, z
czqSci dotycz4cej Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w.
8. Prezes Rady Ministr6w okresli, w drodze rozporz4dzenia,
warunki organizacyjne wykonywania obslugi Rady, uwzglqdniaj4c
charakterjej zadafi.
Art.

l.

10.

W sklad Rady wchodzi 6 czlonk6w powolywanych

przez

Prezesa Rady Ministr6w na piqcioletniq kadencjq spoSroci os6b
wyrozniajqcych siq wiedz4 i doSwiadczeniem z zakresu spraw
dotyczqcych Polonii i Polakow za granic,4. Co najmniej polowa
czlonk6w Rady powinna posiadai wyhsze wyksztalcenie prawnicze.
2. Czlonkiem Rady moLe by6 osoba posiadaj4ca obywatelstwo
polskie i korzystaj4ca z pelni praw publicznych oraz niekarana za
przestQpstwo popelnione umyslnie, scigane z oskar2enia publicznego.

ll.
l. Prezes

Art.

Rady Ministr6w moze odwolai czlonka Rady przed
uplywem kadencji.
2. Prezes Rady Ministr6w odwoluje czlonka Rady w przypadku
prawomocnego skazania za przestqpstwo popelnione urnySlnie,
Scigane z oskarzenia publicznego,

3.

W przypadku odwolania czlonka Rady lub jego Smierci

Ministr6w uzuprilnia sklad Rady;'powolirj4c, na miejsce
opr62nione, nowego cztonka Rady na okies do korica. kadencji.
Prezes Rady

nabycia polskiego

obvwatclstwa ani stwicrdzerria polskiego pochodzenia w fozurnieniu
odrqbnyctr przepisow.

Roztlziul;4

2. Karta Polaka rric jest dokumentem uprawrriaj4cym do
przckraczania granicy ani do osiedlenia siq na terytorium
Rzeczypospol itej Polskiej.

Art.8. Koszty swiadczeri opieki zdrowotnej, o kt6rych mowa w
art. 6 ust. I pkt 5. sq finansowane zbudLetu paristwa . z czqsci, kt6rej
d-vsponentcm jest minister wlasciwy do spraw zdrowia, na zasadach
okre$lonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniaclr
fi nansowan ycl-t ze Srodk6w publicznych.

opieki zdrowotnej

Art.12.

l.

Przyznanie Karty Polaka nastqpuje w drodze decyzji

administracyjnej, na pisemny wniosek osoby ubiegajqcej siq o jej
wydanie, zwanej dalej ,,wnioskodawc4>, lub jej przedstawiciela
ustawowego.
2. Organem wlaSciwym w sprawie przyznania Karty polaka jest
konsul wlaSciwy ze wzglqdu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
CzynnoSci wykonywane przez konsula w zwiqzku ze

3.

zloieniem przez wrrioskodawcq wniosku i wydaniem decyzji

Art.9.

l

Tworzy siq Radq do Spraw polak6w na Wschodzie.
2. Rada do Spraw Polak6w na Wschodzie,zwanadalej,,Rad4>,
.jest organem administracji publicznej rozpatrui4cyrn odwolania od
clccy'ji. o kt(rrych mowa w art. lg i 20.
3. Radzie przysluguj4 uprawnienia organp wy2szego stopnia w
rozunticniu Kodeksu postqpowania administracyjnego
4. Rada jest tak2e organent wlaSciwym w sprawach wznowienia
postQpowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia niewa2nosci
rt'yclanych przez siebic decyzji lub postanowieri.
5. Prezes Rady Ministr6w okresli, w drodze rozporz4dzenia:

o

przyznaniu Karty Polaka s4 wolne od oplat konsularnych.

Art.

13.

l. Wniosek o wydanie Karty
l) imiq i nazwisko;

Polaka zawieranastqpuj4ce dane:

2) datq i miejsce urodzenia;

3) plei;
4) adres zamieszkaniaza grantc4;
5) obywatelstwo;
6) narodowoSi;

7) obywatelstwo i narodowoSi rodzic6w, dziadk6w lub
pradziadk6w, jezeli ich dane zostaly wskazane przez osobq ubiegaj4c4
siq o przyznanie Karty Polaka.

Art. 17.

2. Wnioskodawca rna obowiqzek przedstawic dokumenty i inne'
clorvody potuaierdzaj4oc spclnianie warunk6w, o kt6iych lnowa w
i.rrt.2.ust. I i2.'
3. ' Dokunrentami i dowodanri, o kt6rych Inowa w ust. 2, mogq.

l.

byi w szczegolnoSci:

l) polskie dokgmenty tozsamoSci;
, .2) akty.stapu cywilnego. lub ich

odpigy, metryki chrztu,

Swiadectwa szkqlnb lub innc clokumenty potwierdzaj 4ce zwiqzek z
polskoSci4;

3) dokumenty potwierdzaj4ce odbycie slu2by wojskowej w
polskich forrnacjach wojskowych ;
4) dokunrenty potwierdzaj4ce fakt deportacji lub uwiqzienia..
zawicrajqcc wpis infonnujqcy o polskirn pochodzeniu;'
' .5) dokirrnenty o rchabilitacji osoby deportowanej, zawieraj4ce
wpis infbnnuj4cy o polskim pochodzeniu;
' ('r) zagraniczne dowody to2samo$ci zawierajq*'informacje na
.
temat narodowoSci'polskicj ich posiadacza:'
7) za6wiadczenid organizacji polskicj lub polonijnej dzialajqcej
na terenie .iednego z paristw, o ktorych mowa w art. 2 ust. 2,

'

i

i

i

I

'

pochodzenia, wydana zgodnic zprzepisarni ustawy o repatriacji.
'4. Prezes Rady Ministr6w oglaiza. w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzqdowyrn Rzeczypospolitej Polskiej,,Monitor Polski>

wykaz organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do
wystawiania zaSwiadczeh, o kt6rych mowa w ust. 3 pkt 7.
. 5. W przypadku os6b, o kt6rych mowa w art. 2 ust. 3, wla6ciwy
organ wydaje decyzjq o przyznaniu Karty Polaka na podstawie
decy',ii, o kt6rej mowa w ust. 3 pkt 8.
6. W odniesieniu do wnioskodawcy szczeg6lnie zasluzonego dla
Rzeczypospolitcj Polskiej konsul moze wyda6 dccyzjq o przyznaniu
Karty Polaka bez koniccznoSci przedstawiania przez wnioskodawcq
clokurnc.ntciw, o'ktorych nrowa w ust. 3.

5. Karta Polaka traci waznoSc z chwil4 nabycia obywatelstwa
polskiego albo uzyskania zezwolenia na osiedlenie siq na terytorium
Rzeczypospol itej Polskiej.

:

.

18.

1. KartE Polaka osobie, kt6rej j1przyznano. wydaje konsul.
2. Kartq Polaka wrecza konsul lub inna upowa2nionaprzez niego
osoba; jeLelijest to mozliwe, wrqczenie Karty Polaka nastqpuje w
spos6b uroczysty.
3. Korzystanie z uprawnieri, o kt6rych mowa w art. 6 ust. I pkt

'3'

5, wymaga okazywania Karty Polaka orazwalnego dokumentu
. pqtwierdzaj4cego tozsamoSd jej posiadacza.
' 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Polaka konsul,
na wniosek posiadacza, wydaje duplikat Karty Polaka.
Art. 19. Konsul wydaje decyzjq o odmowie przyznania Karty
Polaka w przypadku, gdy:
1) wnioskodawca nie spelnia warunk6w okreSlonych w art. 2. z

l3 ust.6:
2) w postqpowaniu o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca
zloLyl wniosek lub dol4czyl do niego dokurnenty zawierajqce
nieprawdziwe dane osobowe lub talszywe informacje, jak r6wniez
gdy zeznal nieprawdq lub zatail prawdq albo, w celu u2ycia jako
autentycznego, podrobil lub przerobil dokument albo takiego
zastrzeLeniem art.

7. Occ n y znaj onioSc i -i qzyka po I sk i e go doko n uj e, z zastr ze2eniem
art. l'5 ust. 2, konsul podczas rozrllo.wy z wnioskodawce.
Art. 14. Downiosku o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca
rJolqcza kopiq wa2nego'dokumentf potwierdzaj4cego tozsarnoSi.

Art.

l0 lat od dnia jej

okfes 10 lat.

Art.

erdZajqtc a.ktyw n e'znanga2owan e w dz ala n o66 na r zecz jqzykt
i kultury. polskiej lub'ppls.kicj mniejszoSci narodowejl
. ''
. tll .pi'awoilocrra dccyzja w.sprawie stwicrdzenia polskieg6'

po tw

Karta Polaka jest wa2na przez okres

przyznania, z zastrze|eniem ust. 3.
2. Jeheli najp62niej na 3 rniesiqce przed terminem utraty waznoSci
Karty Polaka jej posiadacz zlo2y wniosek o przedlu2enie wa2noSci.
wa2no3i Karty Polaka jest przedlu2ana na okres kolejnych l0 lat.
3. Karta. Polaka przyznana maloletniemu traci wazrroS6 po
uplywie roku od dnia uzyskaniaprzez niego pelnol.etno6ci.
' 4. Jeieli po uzyskaniu pelnoletnoSci, najpo2niej na 3 'miesi4ce
przed terminem, o kt6rym mowa w ust. 3. posiadacz zlo2y wniosek
oprzedlu|enie waznoSci, waznoSi Karty Polaka jest przedluianana

dok umentu j ako auten ty cznego

u|yl;

3) wnioskodawca repatriowal siq z terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie
um6w repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez
Rzeczpospolit4 Polsk4 albo przez Polsk4 Rzeczpospolita Ludow4 z

15.

Prezes Rady Ministr6w mo|e okreslic, w drodze
r ozp orz4dzen a, wyka z or ganizacji pozar z4dowyc h pos adaj qcych

l.

osobowoSc prawnq i prowadz4cych dzialalnoSc w zakresie pomocy

Bialorusk4 Socjalistycznq Repu'blikq Ra.dzieck4, Ukrairisk4
Socjalistyczn4 Republikq Radzieck4, Litewsk4 Socjalistyczn4
Republik4 Radzieck4 i Zwiqzkiern Socjalistycznych Republik

osoborn narodowoSci polskiej zarnieszkalym na terenie paristw, o
kt6rych mowa w art. 2 ust. 2, uprawnionych do przyjmowania i
lrrzekazywarr ia wlaSc iwemu konsulowi wniosk 6w o przy znan ie Karty

Radzieckich, do jednego z pafistw bqdqcych stronq tych umow;
4) wnioskodawca nabyl obywatelstwo polskie albo uzyskal
zezwolenie na osiedlenie siq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

i

i

Polaka.

Z. W przypadku

skladania wniosku

ia

5)

przemawiaj 4 za tym wzglqdy obronno6ci

, bezpieczefistwa

poSrednictwcm
organizacji. o kt6rej mowa w ust. I, oceny znajomoSci jqzyka
polskiego dokonuje upowazniony pracownik organizacji podczas

albo ochrony porz4dku publiczne go Rzeczypospolitej Polskiej;
6) wnioskodawca dziala lub dzialal na szkodq podstawowych
interes6w Rzeczypospolitej Polskiej.

rozmowy z wnioskodawcq.
3. Organizacja, o kt6rej mowa w ust. | , przekazuje niezwlocznie
rvlaSciwcmu konsulowi otrzymarry wniosek wraz zocen4 znajomoSci
.iqzy.ka po I sk i ego wn i os kodawcy.

Art.20.
l. Konsul, w drodze decyzji administracyjnej, z urzEdu

Art.

16.

l. Maloletnienu

.

przyznaje siq Kartq Polaka na wniosek rodzic6w;

unicwaznia Kartq Polaka w przypadku:
I ) gdy po otrzymaniu Karty Polaka jej posiadacz zachowuje siq
w spos6b uwlaczajilcy Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom;
2) gdy zachodzijedna zprzeslanek okreSlonych wart. l9 pkt2 i

4-6;

gcly:
I

) oboje rodzice posiad.ajq Kartq Polaka;

2).icden z rodzictiw posiada Kartq Polaka
za zgod4drugiego
-- rodzic6w wyrazonq w oSwiadczeniu zlo2onym przed konsulem,
clryba ze drugienru z rodzic6w nie przysluguje wladza rodzicielska.
2. Przyznanie Karty Polaka rnaloletniernu, kt6ry ukoriczyl l6
f at, rnoze nastqpii jedynie za jego zgodq.

3) zrzeczenia siq Karty Polaka.
2.W przypadku, o kt6ryrn mowa w ust. l, posiadacz Karty Polaka
niezwlocznie zwraca Kartq Polaka konsulowi, ktory j4 wydal.

Art.2l.
l.

Organem odwolawczym od decyzji, o kt6rych mowa w art.

i 20, jest

Rada.

l9

,I\4,oz,aik,a,.,.B'.es

#.CZ6-WS :fi

2. odwola'ie wnosi siq za posrednictwem ko'suta w terminie
30 dni od dnia dorqczeiria dccyzji.
Art. 22. Rada Ministr6w okrcsli. w drodz e rozporz4dzenia:

l) wz6r wniosku o przyznanie Karty polaka,
2) wz6r Karry polaka

uwzglqdniai4c w szczegolnosci dane. kt6re muszq byc zawarte
we wniosku o wydanie Karty polaka, oraz dane i infornracje. jakie
powinrry byc zawarte w Karcie polaka.

Rozdzial 5
:

Art.
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23.

l.

Konsul prowadzi. w zakresie swojej wrasciwosci, rejestr
zlo2onych rvniosk6w o przyznanie Karty polaka. decyzji wydanych
w tyclr sprawach oraz przyznanych i uniewaznionyeh Kart polaka.
2. Rejestr, o kt6rym mowa w ust. l, zawiera inforrnacjq o
rvydarrych decyzjach oraz nastqpujagce da'e os6b, kt6ry m przyznano
albo odm6wiono przyznania Karty polaka, albo kt6rych Karte polaka

uniewazniono:
l) irniq i nazwisko:
2) datq i rniejsce urodzenia;

3) plei:
4) adres zamieszkania za granic4:

4\ przedluLa waznosi Karty Polaka w przypadkach okrcslonych
w ustawie z dnia 7 wrzesnia 2007 r.
o Karcie polaka (Dz. u. Nr

-

180, poz. 1280).).

Art.26- w ustawie z dniaT wrzesnia l99l

r. o systernie oswiaty
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p62n. zm.*,) w art. 94a w ust.
2 po pkt 3 dodaje siq pkt 3a w brzmieniu:
<3a) osoby posiadaj4ce waLnqKartq polaka;>.
Art.27 . w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach

(Dz.

U.

do ulgowych przejazd6w srodkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. tJ. z 2002 r. Nr I 75, poz. 1440, z p6Ln. 2m.,,,) w
art. 4 w ust. 4 po pkt 3 kropkq zastqpuje siq srednikiem i dodaje siq
pkt 4 w brzmieniu:
<4) posiadacze waLnej Karty Polaka.>.
Art. 28. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjaclr rynku pracy (Dz. tJ. Nr 99, poz. 1001, z

p62n. zm.'"') w art. 87 w ust. I po pkt 2b dodaje siE pkt 2c w
brzmieniu:
<2c) posiadaj1cy wahn4 Kartq polaka;>.
Art. 29. w ustawi e z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzi e dzi alarnosc i
gospodarczej (Dz. U.22007 r. Nr I 55,po2.1095) w art. l3 w ust.2
po pkt 2 dodaje siq pkt 2a w brzmieniu:
posiad aj4 w aln4Kartq Polaka;>.
dnia 27 sierpnia 2a04 r. o swiadczeniaclr
opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkow publicznych (Dz. U.
Nr 2 I 0, poz. 2135, z p62n. zm.tt)) wprowadza siq nastqpuj4ce nniany:
l) w art. l2 w pkt 8 kropkq zastqpuje siq Srednikiem i dodaje siq
pkt 9 w brzmieniu:
<9) art. 6 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 2007 r. o Karcie
Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280).>;
2) w art. l3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
<4. Rada Ministr6w okre6li, w drodze rozporzqdzenia, spos6b i

Art. 30. w ustawie z

6) rrarodowoSc:

obywatelstwo

iewaznieniu Karty Polaka,
3) wydaje Kartq Polaka,

<<2a)

5) obywatelstwo;

7l

2) wydaje decyzje o przyznaniu, odmowie przyznania oraz
un

i

narodowosi rodzic6w, dziadk6w lub

pradziadk6w, jezeli ich dane zostaty wskazane przez osobq uuiegaiaca
siq o przyznanie Karty Polaka.

3. Konsul przekazuje Radzie dane, o ktorych mowa w ust.2.
4. Rada prowadzi centralny rcjestr przyznanych oraz
unicwaznionych Kart Polaka. centralny rejestr zawiera dane, o
ktorych mowa w ust. 2.

Art.24.

l.

Dane, o kt6rych mowa w art. 23 ust. 2, s4 udostqpniane za
posredrr i ctw em urzqdzefi tele info rmaty cznych, bez koni ecznosci
skladania pisernnych wniosk6w. ministrowi wrasciwemu do spraw

wewnqtrznych. Szefowi Agencj i Bezpieczefistwa wewnqtrznego,
szefbwi Agencji wywiadu, konsulom oraz organom policji i Stra2y

Granicznej, w zakresie niezbqdnym do wykonywania zadaft
ustawowych tych organow.
2. Rada Ministr6w okreSli, w drodze rozporzudzenia, spos6b
prowadzenia rejestru, o kt6rym mowa w art. 23 ust. I i centralnego
rejestru, o kt6rym mowa w aft.23 ust. 4, sposob przetwarzania danych
w niclr zawartych, atakle szczeg6lowe zasady przekazywaniaprzez
konsula danych do centralnego rejestru, bior4c pod uwagq
konieczno$c zapewnienia wszystkim uprawnionym szybkiego do nich
dostQpu.

3. Ustala siq dziesiqcioletni okres przechowywania danych w
rcjestrach.

Rozdziol 6

tryb fi nansowania zbudiletupanstwa swiadczefi opieki zdrowotnej,

l-5

o kt6rych mowa w ust. I i 2 oraz art. 12 pkt
i 9. uwzglqdniaj4c
zasady i spos6b wydatkowania Srodk6w publicznych.>>.

Art. 31. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.

prawo

o

- zm.t2t) w
szkolnictwie wyLszym(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z p6hn.
art. 43 wprowadza siq nastqpuj4ce zmiany:

l) w ust.2

po pkt 1 dodaje siq pkt la w brzmieniu: <la)

posiadacze walnej Karty Polaka;>;
2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

<5. Obywatele paristw czlonkowskich Unii Europejskiej.
Konfederacj i Szwajcarskiej lub paristw czlonkowskich Europej skiego

Porozumienia o Wolnyrn Handlu (EFTA)

stron umowy

o

- ich rodzin oraz
Europejskim obszarze Gospodarczym i czlonkowie

osoby, kt6re posiadaj4waln4 Kartq polaka, posiadaj4cy Srodki
finansowe niezbqdne na pokrycie kosztow utrzymania podczas
studiow, moge podejmowai i odbywai studia, studia doktoranckie
oraz inne formy ksztalcenia, a tak2e uczestniczyi w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowi4zuj4cych
obywateli polskich, ztym ze osobom tym nie przysluguje prawo do

stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osob

niepelnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na
wyzywienie i zapom6g, albo nazasadach okreslonych w ust. 3'i 4.>>.

Art.32.

Ustawa wchodzi

w Lyciepo uplywie

6 miesiqcy od clnia

ogloszenia.

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

:

L Kaczyriski

tr
II\TFORMACJA NA TE MAT PRAKTYCZNYCH AS PE KTOW REALIZACJI
o

rcle
. Cel Ustawy o Karcie polaka
Ustawa o Karcie Polaka powstala z mySl4 o polakach

' korzystai

. za darmo zwiedzat, nluzea paristwowe w polsce;
. w'pierw,szej kolejnoSci ubiegac siq o Srodki finansowe
zbudiletu
panstwa polskiego lub z budzetu samorzqd6w grnin w polsce
przeznaczone na wspieranie Polak6w za granicq.

zamieszkalyclr na wschodzie. Jej celern jest udzielenie pornocy w
zaclrowaniu ich zwiqzk6w z polskim dziedzictwenl kulturalnyrn,
potwierdzenia przynaleznosci do Narodu porskiego, wzmocnienie
ich wiqzi z Polskq, a tak2e wsparcie ich starari o zaclrowanie jqzyka
polskicgo oraz kultywowanie tradycji rralpdowej.
. Obywatele jakich paristw moga wnioskowad
o Kartg polaka?
Karta Polaka rnoze by( przyznana wylqcznie osobie, kt6ra

posiada obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki
A zerbej dzarisk

iej, Republ iki B i alorus, Republ i ki Estoriski ej. Gruzj i,
ki Kazaclrstanu, Republ i ki Kirgiski ej, Republ iki Litewskiej,
Republiki l-otewskiej, Republiki Moldowy, Federacji Rosyjskiej,
Repub

I

i

Republiki Tadzykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki
Uzbekistanu. oznacza to, Le obywatere innycrr paristw nie rnog4
wnioskowac o przyznanie Karty polaka.
. Jakie warunki nale2y spclni6, aby otrzymad
Kartg polaka?

Karta Polaka moze byc przyznana osobie, kt6ra uwa2 a. Le nale|y
do Narodu Polskiego i jednocze3nie:
. zna jqzyk polski przynajmniej w
stopniu podstawowym i uwaza
go za jqzyk ojczysty;
. zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje:

. w obecnoSci

. Jakie dokumenty zal4czy(. do wniosku o Kartg polaka?
Do w-niosku trzeba dol4czyc kopiq waznego dokumentu
tozsamoSci oraz kopie dokument6w potwierdzaj4cych dane zawarre
we wniosku. Mogq to byi np.: polskie dokumenty to2sarnosci; akty
stanu cywilnego lub ich odpisy: metryki chrztu; swiadectwa szkolne;
dokumenty por*'ierdzajqce odbycie slu2by wojskowej w porskich
forrnacj ach woj skowych : dokument potwierd zaj4cy fakt deportacj i

lub uwiqzienia zau'ieraiqcy wpis o polskim obywatelstwie czy
pochodzen iu ofi ar,v deportacj i I ub uwi qzi en i a ; dokument rehab

' osoby

,:

'Najwainiejsze uprawnienia dra posiadaczy Karty poraka
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzajgcyrn przynaleznosi

do Narodu Polskiego. posiadaczowi Karty polaka przysluguj4
e

mo2e:
. ubiegac siq o zwolnienie z oplaty za wizqpobytow4
krajowq;
' podejr,owad na terenie Rzeczypospolitej polskiej legalnq pracQ
bez koniecznoSci posiadania zezwolenia na pracQ;

' prowadzii

w Polsce dzialalnos6 gospodarczq na takich samych

jak obywatele polscy;

'korzystai w Polsce zbezplatnego systemu'oswiaty na poziomie
podstawowyrn, srednir' i wyzszym na takiclr samych zirsadach jak
obywate le polscy, a zarazenT ubiegac siq o stypendia i pomoc na

naukq przeznaczone dla cudzoziemc6w ucz4cych siE

i.

: . ;,

, ...

.,:

ttpt41*oiun".hdir+,ydawaniankich-ziwiedwfi jestoitbsi;t;i
' w,,;;,,Monitbize'Pn1thr*

(dostqrny w konsulacie).,,i,.,

. Kiedy dziecko moLe otrzl*ma6 Kartg potaka?
JeSli oboje rodzice maj4 Kartq polaka albo ma jq jedno z
rodzic6w, a drugie wyra2a u'obecnoSci konsula polskiego zgodq na
wydanie dziecku Karty Polaka.
o r * Zgod a ro dzi ca nic j e st *y **
W,i;
,tablal,Bozbawiony wladzy rodzici;els*i.bj,,,; Z:cli:';' pal ljpi'
,',i,sko{i .16 lst, musi osobiieie-wyrazt6:,2[iapi,;i;h t'iriiriiaini,i.
':.Ruity ;folaka. Kyrto polaka;ptzy4naia.,;qttiliietaiCnit,'ltrsei

:,;,wiini'oid

z ustawy o Karcie poraka, uchwalonej prziz

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 wrzesnia 2007 roku. Ustawa
wchodzi w 2ycie 28 nrarca 2008 roku. osoba, kt6ra rna Karte polaka

zasadach

,.!,1

'.,',r1;1;iti;t:1,;',',,']gyl

narodowej w ci4gu co najmniej ostatnich trzech lat.

uprawnienia wynikai4c

itac i i

...;,'..,:.''1iii|,i-!'..|1ty1,o,organizacjipoIs*ich

konsula Rzeczypospolitej polskiej lub

polskie.i Iub polonijnej o swoirn aktywnym zaangailowaniu w
dzialalnosi narzecz jqzyka i kultury polskiej lub polskiej mniejszosci

iI

deportowanej zawieraj4cy wpis o polskirn pochodzeniu tej
osoby; zagraniczny dowod tozsamosci zawieraj4cy wpis na temat
pof skiej narodowosci danej osoby: prawonlocna decyzjao porskim
pochodzeniu wydana z-eodnie z przepisami ustawy o repatriacji;
zaswiadczenie z organizacji polskiej lub polonijnej o aktywnej
dziatalnosc i na rzecz potskiej ku I tury. jqzvka l ub mniej szosci po lsk iej.

upor.vaznionego pracow nrka zlo2y pisemnq deklaraciq przynaleznosci

do Narodu Polskiego;
' wykaze, 2e co najrnniej jedno z rodzicow lub dziadk6w albo
obo.ie pradziadkow ie byl i narodowosci porskiej lub posiadali polskie
obywatelstwo, albo przedstawi pisemne zaswiadczenie organizacji

237-procentowej ulgi na przejazdy kolejq na terenie

Polski;

i

stucliujqcych w Polsce;
' w stanach naglych korzystac w polsce z bezplatnej opieki
zdrowot'ej na takich samyclr zasadach jak obywatele polscy;

,,,.

po uplywie roku oi..:,ilnia,,qiiiii*'iiift'.,pitei.,,i,iiso

ic''''''!':.ro!ct,tioici'Abytego.uniEi:qi;.tr|gbi..;'''.w6|11ia1;.'.;o.'a..,.,
':nt:iesiqce prced terminem aply,wu',wa,t:ioiii_i tr.nrty poiioika,zlaii'i,,,
;,,
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. Potwierdzenie znajomoSci jpzyka polskiego
znajomosci i ku ltywowa nia trady cji i zw y czajLiw pols kich
Jednym z warunk6w uzyskania Karty polaka jest wykazanie
zwi4zku z polskosc i4 przez przynajmniej podstawow4.znajomosi
jgzyka pof skiego, kt6ry uwaza siq za ojczysty, oraz znajornoSi i
or az

kultywowanie polskiclr tradycji i zwyczajow. Konsul znajornosi tE
potwierdza w trakcie rozmowy z osoba wnioskuj4c4.
Zgodnie z wymogami Rady Europy, dotycz4cymi poSwiadczania
znajomoSci jEzyka, osoba znajqca jqzyk polski na poziomie
podstawowym:
. rozumie proste pisane informacje;
. wlaSciwie reaguje na proste pytanie, proSbq, informacjq;

.

J

. prostynli zdanianri rn6wi o sobie, rodzinie. miejscach jej
bliskich. o Polscc;
. zapisuje

swo-je dane osobclwe.

Uwagal,I W"przypudka niewykaza;i,ia sie' piizez oiobg
;K
,'wi;i.o,s*tiIi tei.;.r!.,;,,1in'1'
podli in4zilEjpffib9-e1n;a:1ie
eiyko,pelSht@:,h*h;;trailyCj'Iiitp.!.|29j6w,",,'
p'ols: kiclt, ko,nsal podejnuje decytj€ od mownq w ;Sp;lrniiii
pr4vi;nania Korty.

. Uproszczona procedura dla os6b zaslu2onych
Osoborl szczegolnie zasluzonyrn polski konsul moze wydai'
Kartq Polaka bez konieczno6ci przedstawiania przewidzianych przez

. Wizy do Polski
Posiadacz Karty Polaka no|e ubiegac siq o zwolnienie z oplaty
za przyjqcie. rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej

krajowej. Konieczna jest jednak formalnie proSba o zwolnienie z
oplaty.

Wiza pobytowa krajowa uprawnia do przebywania tylko na
terytorium Polski, nie pozwala natomiast na podr6zowanie do innych
paristw Grupy Schengen. Wyjazddo tych palistw oznaczanaruszenie
prawa i moze poci4gn4i za sob4 nakazopuszczenia paristwa, a nawet
deportacjq oraz zakaz wjazdu do wszystkich palistw nalezqcych do
Grupy Schengen.

. Adresy polskich urzgd6w konsularnych w Ukrainie:

tustawq dokurnent6w.

. Kto podejmuje decyzjg w sprawi eprzyznanbKarty Polaka?

Przyznanie Karty Polaka nastqpuje w drodze decyzji
administracyjnej, na pisernny wniosek osoby ubiegaj4cej siq o jej
wydanic lub jej przedstawiciela ustawowego. Organem wlaSciwym
w sprawie przyznania Karty Polaka jest konsul wlaSciwy ze wzglqdu
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o wydanie Karty
Polaka nrusi byi zlo2ony na piSrnie.

. Konsulat Generalny RP w Kijowie:
01034 Kij6w ul. B. Chmielnickiego 60.
telefon: (00-38044) 284 00 33,
faks: (00-380 44) 234 99 89,
e-rnail : konsulat@polska.com.ua.
www.k iiowkg.polemb.net
. Konsulat Generalny

. Kiedy konsul odmawia wvdania Karty

Polaka?

Konsul odrn6wi wydania Karty Polaka, gdy wnioskodawca:
. dol4czy do wniosku dokumenty zawieraj4ce nieprawdziwe
dane osobowe lub falszywe informacje albo gdy wnioskodawcazezna
nieprawdq lub zatai prawdq,
. podrobi dokument albo u2yje autentycznego dokumentu w zlej
wicrze.
. gdy wnioskuj4cy o Kartq.Polaka repatriowal siq z terytorium

I'olskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie um6w
repatriacyjnych zawartych w latach 1944- 1957 do jednegozpafistw
lrqclilcych strone tych um6w.

Kart Polaka nie otrzymajq tak2e osoby, kt6re majq ju2
obywatelstwo polskie, oraz ci, kt6rzy dzialaj4 ze szkodq dla
bezpieczeristwa, obronnoSci, porzqdku publicznego lub
podstawowych interes6w Rzeczypospolitej Polskiej.

. Kto wydaje i wrgcza Kartp Polaka?
Kartq Polaka osobie, ktorej jq przyznano, wydaje konsul. Wrqcza
konsul lub osoba przez nie-qo upowaZniona. W przypadku
zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka, konsul na wniosek

ja1

posiadacza Karty wyda.ic .icj duplikat.

. Jak dlugo jest waina Karta Polaka?
Karta Polaka jest wazna przez l0 lat od daty jej przyznania.
Najpo2niej na trzy nriesiqce przed tenninem uplywu waznoSci Karty
Polaka trzeba wyst4pii o jej przedluzenie na kolejne l0 lat. Karta
Polaka traci waznoSi takze w przypadku, gdy jej posiadacz uzyska
obywatclstwo polskie lub osiedli siq na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

. Jak korzystad z Karty Polaka?

Aby skorzystat, z uprawniefi, kt6re gwarantuje Karta Polaka,
rrale2y jqokazat, wraz z waznytn dokumentem tozsamoSci. Nie jest
jej dokumentu tozsanroSci
posiadacza Karty.

ona wiqc wa|na bez towarzysz4cego

rawy

RP we Lwowie:

o -p a.szpo r tow e, o bywate
repatriac.j i i legalizac.j i dokumentow)
ul. lwana Franki I 10, 7901 l Lw6w,
'322)
297 08 6l do 4,
telefon: (00-380
faks: (00-3 80 322) 7 60 97 4,
e-mail : konsulat@mail. lviv.ua,

(s p

w

izow

www.konsulat.lviv.ua

. Konsul Generalny:
(sprawy prawne, opieki konsularnej,
kultury, nauki oraz wyplaty rent),
ul. Kociubiriskiego lla m 3, 79011 Lw6w,
telefon: (00-380 322) 729 301,
telefon/faks: (00-380 322) 298 67 38,
e-mail : konsulat2@mail.lviv.ua,

www.konsulat.lviv.ua

. Konsulat Generalny RP w Charkowie:
61002 Chark6w. ul. Artioma 16,
telefon: (00-380 57\ 75 78 801,
faks: (00-380 57) 75 78 804,
e-mai | : kgrp@kharkov. ukrtel. ua,
www.charkowkg.polemb.net

. Konsulat Generalny w Lucku:
43016 l-uck, ul. Katedralna 7 .
tefefon: (00-380 332) 77 06 l0 do 12,77 00 44,
faks: (00-380 332) 77 06 15,
e-mail : konsulat@konsulat. lutsk.ua,
www. luckkg.polemb.net

. Konsulat Generalny w Odessie:
65014 Odessa, ul. Uspienska2/1,
telefon: (00-380 48) 722 56 96; 722 60 03,
faks: (00-380 48) 722 77 01,
e-mail: sekretariat@paco.odessa.ua,
www.odessakg. polemb.net
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- Ukraiiscy Poltcy czuli si€ dotychczas niedoceniani, Konsulaty starrly siQ nam ulatwiad kontakty z Polsk4, ale jrko obyw.tele
ukraiiscy byf ismy traktowani, np. nt granicy,jak Ukraiicy. Te rrz iesa n^dzieja, ie to sie zmieni - powiedzial Emit Legowicz, prezes
'lbwarzystwa Kultury Polskiej Ziemi lwowskiej b przyjpciu przez S€jm ustrwy o Karcie polaka.
Nowa ustawa nadaje wiele prizywiiejow Polakom mieszkaj4cynt
rra Wsclrodzic. Z przyjqcia ustawy ciesz4 si.q przede wszystkirn.
rrr i eszkaricy bylego Zw iqzku Radziec k iego, kt6ryiri. pozwo I i b na na
powr6t do Ojczyztly.: Za.przyjQeiem usthwy glosoWalo {28 posl6w,

przeciwko.
'faita

3 bylo

.

:

Polaka 7ak*ad,a miqdzy .innymi rno2liwoSi uzyskania
bezplatnej wizy, zni2ek kolejowych podczas p6dro2y do Polski czy
latr.viej szego dostqpu. dg polsiiich uczelni.'Sdj m p{Zyjel.poprawkq
do pnljektu ustawy, ktora ulatwi posiadacz<im dokurnentu mo2liwoSi
pracy w Polsce oraz.prowadzenie dziilalno6ci gospodarczej.
. 'Wiadomo66 o przeglosowaniu w Sejinie ustawy o Karcie Polaka
.z radosciqprzyjqli Polacy na Bialorusi. Andrzej Poczobut. polonijny
dzienrlikarz i dzialacz nierznawanego przez wladze bialoruskie
Zwizpku Polakow na Bialorusi, podkieslil w rozmowie z lAR, ze.'
'nasi rodacy po dlugich lataclr oczekiwania s4 szczqSliwi, ze ustawd
wreslzcie,Pizeszlu. Poczobut doclaje, 2eKarta Polakama te2 wielkie .
znaczenie syrnboliczne dla Polak6w na Bialoru si,zwlaszcza starizego'
pokolen

ia.

"'

Dla rodak6w zamieszkalych na Litwie Karta Polaka to przede
r.r'szystk i rn zados6 uczyn i en i e mom l ue.

Li derzy po l sk ich organ izacj i
na Litwie podkreSlaj4,2e w odr62nieniu od Ukrainy czy Bialorusi,
warunki gospodarcze Polski i Litwy s4 zblizone dziqki czlonkostwu

w Unii.Eureipejskiej. Dlatego sprawa wizi rozszerzenie uprawniefi

o prawo de podejinowania pracy w Polsce nie jest tak istotne dla

'

Uchwalona dziS Karta Polaka w najrnniejszym stopniu dotyczy
Polonii. kt6ra mieszka na terytorium Rosji. Po rozpadzie Zwiqzku
Radzieckiego w kra.iu tym zostalo niewielu na stale mieszkaj4cych
Polak6w.
W Rosji najwiqksza grupa Polak6w mieszka w Petersburgu, trochq

w okolicach Moskwy i niewielka ju2 grupa na Syberii. Ale dzisiaj
uchwalona ustawa nie rna dla nich wielkiego znaczenia, bowiem w
wiqkszoSci nie zamierzajq oni ubiegai siq o powr6t do kraju.

Zwi4zek Repatriant6w Rzeczpospolitej Polskiej przyjql

z

radoSci4 wiadomoSi o przeglosowaniu w Sejmie ustawy o Karcie
Polaka. Prezes Zwi4zku Aleksandra Slusarek powiedziala IAR, ze

Polacy na obczy2nie czekali na to zbyt dlugo, bo a220lat, ale dziS
jej opinii jest
to wielki sukces rz4du i obecnego parlamentu. W przekonaniu
Aleksandry Slusarek, niezwykle wahna byla przyjgta przez Sejm
poprawka umozIiwiajqca podejmowanie pracy i zakladanie wlasnych
firmprzez osobq legitymizuj4c4 siq Kart4 Polaka. Teraz- jej zdaniem
- najpilniejsza staje siq sprawa nowelizacji ustawy o repatriacji.
Zgodnie z ustaw4 przyjEt4 przez Sejrn, Karta Polaka mo2e byt.
przyznanaosobie, ktorej przynajmniej jedno zrodzic6w lub dziadk6w
posiadalo polskie obywatelstwo. Osoba taka musi te2 wykazat, co
najmniej biernq znajomoS6 jgzyka polskiego i zlo2yt pisemn4
sq szczqSliwi, ze ustawa wreszcie zostala przyjqta. W

deklaracjq przynaleLno6cido narodu polskiego. Wedlug ustawy, Karta
bqdzie wydawana przez konsula i bqdzie walna 10lat.

Polakow mieszkaj4cych na Litwie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyriski podpisuje ustawe z dnia 7 wrzeSnia 2007 r.
o Karcie Polaka podczus III Zjazdu Polonii i Polakdw z Zagranicy.
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Karta Polaka sparaliZuje

Wzdr Kurty Polaka

polskie konsul aty?
'tylko 3l dodatkowych konsul6w wysyla MSZ do piqtnastu
kraj6w, kt6rych obywatele uwaZajqcy sig za Polak6w bgd4 mogli
dokument <potwierdzajqcy przynaleinoSd do narodu
polskiego>, podalo RMF FM.
Zdarricrn specjalistow, to zdecydowanie za malo. Czy przed
polskimi konsulatanri ustawiq siq gigantyczne kolejki, a prace
sig starad o

p

lac6wek zostanq sparal i2owanc'?

Ustawa

o Karcic Polaka, dokumencie <potwierdzajqcym

przynaleznoSi do narodu polskiego>, wclrodzi w 2ycie. Mogq siq o
niq ubiegai obyrvatelc republik postsowieckich, ktorzy nic rnajq
polskic-uo obywatelstwa, ale uwa2ajq siq za Polak6w. Okazuje siq,
ze nikt nie jest w stanie oszacowac, ile os6b rnoze ubicgai siq o ten

dokurncnt-

E,'

.,::,',1 ir

4

Kryteria przyznawania Karty s4doS6 szerokie; kazdy, kto uwa2a,
zc .je spelnia, rnozc skladac dokurnenty do konsulatu. Wszystkie
n'ruszq byc zweryfikowane, konsul musi osobiScie spotkad siq z
ka2dym, kto warunki spelnia, a jest to niebagatelna liczba os6b.
Na pzyklad na Ukrainie w ostatnim spisie powszechnyrn do
..polskoSci" przyznalo siq 150 tysiqcy Ukraifrcow, ale na pocz4tku
lat 90. az nrilion.
Nalezy przypuszczat,,2e wiele os6b przypomnisobie o polskich

korzeniach, bo Karta Polaka daje wiele korzySci, na przyklad:
bezplatne wizy. bezplatny system oSwiaty i opiekq medycznE w
naglych przypadkach, czy mo2liwoS6 pracy w Polsce bezzezwolenia.
Oblq2cnie polskich konsulat6w nie jest wiqc wykluczone.

STRESZCZENIE : Rozporzqdzenie Rady
Ministrow z dnia 4 marca 2008 r w sprawie

okreilenia wzoru wniosku o przyznanie Karty
Polaka oraz wzoru Karty Polaka okreila wzdr
Kart,v Polaka. Podajemy go poniiej. Karta Polaka
moie byt przyznana osobie, ktora deklaruje
przynaleznoic do Narodu Polskiego i m.in. wylcaze
swoj zwiqzek z polskoSciq oraz posiada w dniu
zlozenia wniosku o wydanie Karty Polaka
obywatelstwo jednego z wymienionych w ustawie
paristw na l4/schodzie. Posiadacz Karty Polaka ma
prawo m.in. do: zwolnienia z obowiqzku
posiadania zezwolenia na pracQ, podejmowania i
wykonywania w Polsce dzialalnofci gospodarczej,
podej mowania i odbywania studiow, korzystania
ze iwiadczen opieki zdrowotnej w stanach naglych
oraz ulgi 37 %, przy przejazdach irodkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego.
Wqcej o tym dokumencie dowiesz siQ z porady:
<Po co i jak ubiegac siq o Kartq Polaka?>

PAP

Nazwisko w Karcie Polaka

K&KT.& P.$L&KA

- po polsku

':K+,lE?,'!

Taki byl wniosek polskich organizacji z Litwy, Ukrainy i innych
kraj6w. - OtrzymaliSrny instrukcje MSZ opart4 na stanowisku biura
legislacyjnego rz4du dopuszczaj4cq podw6jn4 pisownie nazwisk w
Karcie Polaka - rn6wil ,,Rzeczpospolitej" konsul generalny RP na
Litwie Stanislaw Cygnarowski.
Pierwotnie zakladano, ze irniq i nazwisko w Karcie Polaka rna
byi zapisane tak samo, jak w dokumencie to2samoSci osoby
ubiegaj4cej siq o Kartq.
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- W paszportach nasze nazwiska podawane sq w wersji
zukrainizowanej, ale w transkrypcji angielskiej - m6wi prezes

Zwi4zku Polakow na Ukrainie Stanislaw Kostecki, dodajqc, Le jego

nazw i sko przy

-

uiy citr al fabetu lac i risk iego p isane j est,,Kostetskyi".
Bardzo dobrze, 2e zdecydowano siq na zmianq pisowni - m6wi.

W wypadku Polak6w na Litwie prawie wszystkie polskie
nazrviska w clokurnentaclr wydanych przez wladze litewskie sq
zlituanizowane. Polskie organizacje na Litwie od kilkunastu lat
domagajq siq od wladz aby nazwiska Polak6w w dokumentaclr
tozsamoSci byliby pisane po polsku.
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Gdyby zlituanizowane polskie nazwiska zostaly wpisane
16wnie2 do Karty Polaka, daloby to wladzom Litwy niezbity
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argument, ze tym bardziej nie ma potrzeby pozwalai Polakom pisai
iclr nazwiska po polsku w dokumentach litewskich pbdkreSla
sekrctarz Zwiqzku Polak6w na Litwie Edward Trusewicz.

-

Jak wskazal konsul Cygnarowski, kwestia pisowni nazwisk w
Karcic Polaka wynikla z interpretacji zapisu w Ustawie o Karcie
Polaka w kt6rej m6wi siq, ze Kartq naleLy 6kazywai razem z
dokumentem tozsan'loSci. W6wczas uznano, 2e nazwisko w Karcie
rnusi byi identyczne z zapisanym w dokumencie tozsamoSci.

Wzdr Karty Polaka
ogloszony w Dzienniku Ustaw.
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GENEZA
POLSKIEGO WYCHODZSTWA
-jego nadzieje
-jego drantat
Od korica wieku XVIII i poprzez wiek XIX dokonaly siq w dziejach naszego narodu i pafistwa owe bolesne zmiany, kt6re wielu
syn6w Ojczyzny znrusily do ernigracji z wlasnego kraju. Byla to
cmigracja polityczna, ideowa i kulturalna. Wkr6tce poszla w Slad za
rri4 enrigracja zarobkowa, ktora rniliony Polak6w, zwlaszcza z okolic
wiejskich, pozbawionych warunk6w utrzymania, poprowadzila na
obcz.yznq, a w najwiqkszej iloSci za ocean.'Wspolczesnq falq
e rn i g rac yj n 4 zap o czqtko wala o statn i a woj n a. O n a to zatr zy mala poza

granicarni nowe zastQpy syn6w i corek Ojczyzny, kt6rzy dla tej
Ojczyzny, dla jej niepodlegloSci poSwiqcili 2ycie na wszystkich
fi'ontach Swiata. a po zakofrczeniu wojny nie byto irn dane wr6ci6
do Polski, o ktorq walczyli.
(Prz.emdwienie do pielgrzymki polonijnej. Rxym, I7 V 1979)

PIERWSZE POKOLENIA

EMIGRANTOW
- mot))wy entigracii
- Itoltl Papieia dla pionier6w

- enrigranci nie.{li w sobie ogromne bogactwo i

dziedzictwo

duchowe

- ich groby na calej zienti iwiadczq o tym, 2e nieili ,,wolnoic
i na.szq> i wiarq
- obraz Matki Boskie.j Czqstochowskiej - znakiem ich wiqzi z

4,,s.k4.

';-ti,,-'

pokoleniach, o pionierach, o tych, kt6rzy w r6znych czasach i z
r62nych motyw6w zmuszeni byli opuScii rodzinny dom i kraj, bo
albo nie mogli i nie chcieli pogodzii siq z utratq Oj czyzny w chwilach
trudnych dla Polski, gdy usilowano j4wymazatz mapy Europy. albo
nie znajdowali w niej rnozliwoSci i warunk6w do realizacji ideal6w,
ktorym chcieli pozostac wierni, albo tez opuszczalijq, bo nie bylo w
niej doSc chleba. Wszyscy oni.jednak nieSli tq Ojczyznqw sercach,
nieSli jej tradycjq, jej historiq, jej wielkoSi i jej biedy, jej radoSci i
jej rany, nie6li tak2e jej nadziejq i chcieli byd dla niej nadziejA. Aby
tq nadziejq realizowa6, nie wahali siq oddac za ni4wszystko to, co
czlowiek ma najcenniejszego: 2ycie.llez grobow na calej ziemi kryje
dzisiaj tq nadziejq tych wszystkich, ktorzy pragnqli nieSd i nieSli

wolnoSi,,waszq i naszq".
Nade wszystko zaS nieSli w tych swoich zbolalych sercach wiarq. Szli w nieznane, po ludzku bezsilni, ale szli mocni Bogiem,
oSwieceni Jego wiar4, mocni nadziej4 i ozywieni milo6ci4. I nieSli
ze sobqwizerunek Matki Boiej Czqstochowskiej. Mieligo w oczacli
i w sercach, ale bardzo czQsto nie6li go w sensie doslownym. NieSli
go jako najwiEkszy skarb, ktory rodzice - w momencie pozegnania moze zdjqli ze Sciany domu, poblogoslawili nim, a potem dali do
rqkina drogqjako przewodnika, jako dziedzictwo, jako zawierzenie
i znak wiqzi. I wtedy ci, kt6rzy wyruszali w drogq, i ci, kt6rzy
zostawali w dornu, byli spokojniejsi i rozstanie bylo lzejsze, bo jedni
i drudzy wiedzieli. ze nawet w najgorszym polo2eniu, gdy siq wola
,,nie opuszczaj nas, Matko, nie opuszczaj nas", to ta Matka nie moze
opuScic swoich dzieci. braci swojego Syna, tak jak Jego nie opuScila

w chwili, gdy konal nakrzyLu.

trttt.sz4

N ie wyposa Lyta ich Ojczy zna w dobra materialne, bo szl i bardzo
czqsto po to, by je zdobyi. Szli ich szukai. I czqsto znajdowali je, i

0 jc'z.vznq

pomnazali,

Pragnq wspomnied tutaj z szacunkiem wszystkie pokolenia, kt6re

ju|przeminqly i w obcej spoczywajq ziemi, oczekuj4c na wsp6lne z
nami spotkanie w dornu Ojca, w nowej wiecznej Ojczy2nie. Oni
bowiem Lyiq.* was, w dzisiejszyrn pokoleniu Rodakow tak licznie i
tak szeroko rozsianych po calym globie. My6lq o pierwszych

i

pomagali tym, kt6rzy z miloSci4 i tqsknotq na nich
i dzi| szczodrze czyni4 m i mo 2e te w iqzy

czekal i. (Tak zresztq j ak to

nie sq juz tak bliskie na skutek oddalenia w czasie i

w
pokrewiefistwie).
Ale nieSli przecieL w sobie ogromne bogactwo i dziedzictwo
duchowe, kt6re stanowilo i stanowi o kraju, ktory opuScili, o Polsce. I stanowilo o nich. Tworzylo ich, ono bylo tym dziedzictwem.
Szli z tym dziedzictwem w nieznane. Ku nowej rzeczywistoSci, jakze
roLnej od tej, ktorq.opuScili. Jakze twardej nieraz, a moze nawet
okrutnej. Ilez inteligencji, ilez musieli miei mocy ducha, ile wiary
nad2iei i ririloSci,.by siq nie zagubic, by nie zatracit, w tej wa
tego,'co'najwaZnibjsze, co stanowi o czlowieczeristwie. lle| razy
rnogliby powtapai.slowa skargi psalmisty, kt6ry skarzy siq na los
swego narodu, kt6ry.znalazl siq na obcej ziemi:
Nad rzekami Babilonu - tak siedzieli5my

i plakali, kiedy wspominaliSmy Syjon.
Na wierzbach tamtej krainy
zawiesiliSmy nasze harfy...
JakLe moZemy Spiewad pie5rfi Parisk4
w obcej krainie?
Jeruzalem, je6li zapomnp o Tobie,
' niech prawica moja bgdzie zapomniarta.
(Ps 136/137, I-2.4-s).
Tym, kt6rzy nie zapomnieli pieSni Pariskiej inie zawiesili swoich
haft na wierzbach nowej krainy iSpiewalij4,,w obcej krainie" pragnE
dzisiaj oddai taki.hoid, jaki oddaje siq rodzicom. Bo dziqki naszynr
Ojcom i Matkom mozemy podjeg tq pie6ri i Spiewad j4dziS wspolnie.
(PrTemdwienie. clo Rady Koordynacyjnej Polonii Ll/olnego
'
Swiata, Rzym, 10 XI 1979 ).
,
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kilkudziesipciu kra.iach i na wszystkich
kontynentach 'Ly.ie poza Polsk4 licz4ca
kilkana5cie milion6w os6b Polonia. Tworz4 j4
kole.jne generac.ie dawnych emigrant6w, kt6re ju2 nie s4
emigrac.i4 oraz Polacy z najnowszych fal wychodZstwa. Na
l.otwie, na Litwie, na Bialorusi i na Ukrainie istniej4 polskie

mniejszoSci narodowe,

czyli

Zyj

4ca tam od wiek6w

autochtoniczna ludno5d polska. W Rosji i w Kazachstanie i
gdzie indziej na Wschodzie Polacy stanowi4 jedn4 z grup
etnicznych. Dla wszystkich Polak6w w kraju i za granic4
rvyb6r Jana Pawla II, papie2a z Polski, byl wielkim, radosnym
wydarzeniem o niezwyklym znaczeniu duchowym, religijnym
i narodowym. Gdy w styczniu 1979 r., po trzech miesi4cach
pontyfikatu, rozpocz4l on podr62e duszpasterskie do r62nych
kraj6rv $wiata i tam spotykal sig z Polori4, wydarzenie to
nabralo dodatkowego zn^czenia. Stalo sip rzecz4 oczywist4,
2e uniwersalizmjego papieskiego urzgdu w niczym nie zmienil
laktu, 2e byl on Polakiem, kt6remu szczeg6lnie bliskie byly
sprawy wlasnego narodu, w kraju i na emigracji.

w Nowej Zelandii, w Gruzji i w Kazachstanie. Na Litwie rnialo
miejsce osobne spotkanie z nimi w jednym z ko6ciol6w wileriskich. Na l-otwie, na Ukrainie i w Kazachstanie, Papiez zwracal

siq do Polakow w czasie liturgii dla og6lu wiernych. Na
W ciqgu swego pontyfikatu Jan Pawel ll odbyt 104 podroze
zagraniczne, odwiedzil ponad 130 kraj6w i ok. 900 miejscowoSci,
niekiedy kilkakrotnie. Gdy do danego kraju przybywal po raz
pierwszy, spotykal siq zawsze z rniejscow4 Poloni4 i Polakami.
Tam, gdzie byla ona liczna, spotkania mialy charakter wielkich
manifestacji. Tak bylo w Brazylii, w Niemczech, w Anglii, we
Francji, w Austrii, w Kanadzie, w Belgii (kraje Beneluksu), w

Australii i w Argentynie. Towarzyszyly irn w6wczas

czqsto

wystqpy polskich zespol6w folklorystycznych, ciesz4cych siq
zawsze wielkq popularnoSci4. W krajach, w kt6rych Polonia byla
rnnicj liczna, spotkania odbywaly siq zwykle na terenie nuncjatury.
Gdy spotkanie z niq nie bylo przewidziane w oficjalnym planie
wizyty, Papie2 zawsze znajdowal stosowny motnent, by spotkac
siq z rodakami lub zwr6cii siq do nich podczas nabozefistwa dla
ogolLr wiernych, niekiedy kilka razy w tyrn satnym kraju i w czasie
tej samej wizyty.
W spotkaniach z Polakami braly tak2e udzial inne grupy narodowoSciowe w pewien spos6b powi4zane z nimi, jak np. Litwini,
l-otysze, Ukraifrcy, Slowacy, Jugoslowianie, Wqgrzy i inni. W czasie wizyt w wielu krajach o spotkanie z nim zabiegaly z reguly
nricjscowe wsp6lnoty 2ydowskie, i mialy one rniejsce. Nigdy w
historii Polonii i na zadnej uroczystoSci nie gromadzila siq tak
wielka liczba os6b polskiego pochodzenia wszystkich kategorii i
z tak wielu miejsc zamieszkania. Nigdy nie zaistnial tak silny,
jednocz4cy wszystkich pod wzglqdem emocjonalnym, religijnym
irrarodowyrn czyrrnik, jak w czasie spotkari zPapie2en..
W latach 19T9-2002 Jan Pawel Il spotkal siq z Poloniq i
Polakami lub zwrocit siq do nich poiJczas liturgii dla ogolu
wiernyclr, z dluLszyn lub kr6tszym przern6wieniem, w 45 krajach.
Bylo wSr6d nich l8 krajow europejskich, Stany Zjednoczone
(dwr-rkrotnie) i Kanada, osiem krajow Afryki i dziewiqi Ameryki
Poludniowej. Ponadto spotkal siq z Polakami w Japonii, Australii,

spotkaniach z nim reprezentowanych bylo jednak wiqcej krajow
zamieszkania Polakow. Na l-otwie (1993) uczestniczyli w nich
wierni narodowoSci polskiej z Bialorusi i z Rosji. W Kazachstanie
(2001) podczas nabozefrstwa w stolicy kraju, Astanie, Papie?

zwrocil siq w jqzyku polskim do pielgrzym6w z Uzbekistanu'

i Turkrnenistanu. W Kijowie (2001)
wSrod 150 tys. wiernych byli Polacy z Wqgier, Moldawii i z innych
kraj6w.
Pierwsze przem6wienie do Polonii poza Watykanem Jan Pawel
Tadzykistanu, Kirgistanu

II wyglosil w Meksyku 27 | 1979 r., a ostatnie w Bulgatii 26
maja 2002 r. W Rzymie po raz ostatni przem6wil do

ii z ro|ny ch kraj ow Sw iata, reprezentuj 4cych
II. Mialo to rniejsce 4 XI20.A3'r.
Tam, gdzie spotkania z Poloni4 byly umieszczone w
oficjalnym programie wizyty, P apieL wy glaszal przygotowane
wczeSniej przem6wienie. Z reguly jednak, odchodz4c od
przedstawic

ie

I

i

Po lon

Fundacjq Jana Pawla

rozdanego uprzednio dziennikarzom tekstu, wprowadzal nowe
wqtki, nawi4zuj4c do wydarzefr sytuacyjnych i do wydarzeri w
Polsce. Tam, gdzie w programie wizyty nie bylo osobnego
spotkania z Poloni4, lecz z inicjatywy Papie2a do niego

dochodzilo, jego przem6wienia byly improwizowane. W
kofrcowych latach pontyfikatu jego wypowiedzi byly kr6tkie i
zw ierzle, I ecz

p o ru

s

zaly zasadnicze

d

I

a sluch aczy

p

rob I em y.

Spotkania Papie2a z Poloni4 i emigracj4 odnawialy i
umacnialy wiqZ miqdzy niq a Polsk4. Dziqki Swiatowemu

autorytetowi, wielkiej syrnpatii i uznaniu, jakie wszqdzie szybko
zdobyl, byl on dla niej zaszczy,tn4reprezentacjqojczyzny. Z okazji
wszystkich spotkari w r6znych krajach Swiata oraz p'odczas
audiencji dla Polonii w Rzymie ukazywal aktualne .i wazne
wydarzenia, jakie mialy miejsce w Polsce.
Ks. Roman Dzwonkowski SAC
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W Krzemieicu lrena Sandecka, we Lwowie siostrzyczki Zrppe sq symbolem polskosci. Jako pierwsze sposr6d naszych rodakdw
na Wschodzi€ otrzymaly wczoraj decyzje o przyznaniu <(Karty polaka>r.
Siostrzyczki Zappe to we Lwowie instytuc.ja. Wczoraj lrena (z
prawej) i .f adwiga otrzymaly w domu dccyzjq o przyznaniu <Karty
Polaka>. wrqczyl im

jc waldcrnar Kowalski z polskiego konsulatu.

Irenq Sandeck4 znajq w Krzemiericu wszyscy. przez

kilkadziesiEt lat po kryjomu uczyla jqzyka polskiego i rerigii. Wkrotce skoriczy 96 lat. Bylem u niej w niedzielq, troszkq
nicdomagala, ale mazurki Chopina slychai bylo zjej domu ju2 z
dalcka - opowiada waldernar Kowalski, szef wydzialu poronijnego
w lwowskim konsulacie.

Pani lrena za kilka dni skoriczy 89 lat,
r.razywana

wisiil,

jej siostra Jadwiga,

rna 82 lata. Przezponad 50 lat w swoirn mieszkaniu

czwartym piqtrze kamienicy przy ul. gen. czuprynki uczyly dzieci
.jqzyka polskiego i religii.
Gdy polski konsul Waldernar Kowalski odczytuje: - Ja, Jadwiga
zappe, irroczyscic deklarujq przynale2nosi do narodu porskiego oraz
oSwiadczatn, 2e jEryk polski jest moirn jqzykiem ojczystym wzruszcr.ric pani Jadwigi udziela siq wszystkim. - Nigdy nie
przestalarn byi Polk4 - m6wi sqdziwa lwowianka.
Od 29 marca polskie plac6wki dyplomatyczne przyjmujq od
rraszyclr rodak6w 2yj4cycb na wschodzie wnioski o przyznanie
<Karty Polaka>. Trzeba 'wykazac polskie pochodzenie, wypelnii
deklaracjq o przynale2no6ci do narodu polskiego w jqzyku polskim
jako ojczystym. O przyznanru <Karty>, kt6ra rn.in. zwalnia z oplat
z.a wizg, daje mo2liwoSi str.rdiowania i pracy w polsce, decyduje
konsul po rozmowie z osobE, kt6ra sklada wniosek.
na

W polskim konsulacie we Lwowie decyzjq o przyznaniu <Karty
Polaka> juz odebralo kilkana5cie os6b, nr.in. ks. biskup Leon Maly,
proboszcz parafii Sw. Marii Magdaleny.
Wedlug szacunk6w w rejonie dzialania polskiego konsulatu we
Lwowie o <Kartq Polaka> mo2e siq ubiegai 70-80 tys. os6b. Ka2dego

dnia zgloza siq kilkadziesi4t, os6b zainteresowanyclr <Kart4>,
odebierajq deklaracje i bqda gronadzic dokumentacjq. Termin
rozmowy wy znaczajqkon sulowie.
Z kolei do konsulatu w Grodnie po wnioski o <KartE Polaka>
przyszlo wczoraj ponad 30 os6b. Na rozmowy z konsulem zapisalo

siq

juz okolo 500 osob. Grodzielrszczyzna jest najwiqkszym

skupiskiem Polakow na Wschodzie - mieszka tu ok. 300 tys. naszych
rodakow.

Sopockinie to niewielkie miasteczko tuz przy granicy z polsk4,

80 proc. mieszkafrc6w to Polacy. Wszyscy, z kt6ryrni tarn
rozmawialiSrny. zapowiadajq ze po <Kartq> pojd4calymi rodzinami.

-I

sama p6jde
Ignatowicz.

i dzieci

moje te2 p6jdA

- n6wi 60-letnia Maria

Dla mlodych mieszkafic6w Sopockiri <<Karta>> to przede
wszystkim mo2liwoSc otrzymania wielokrotnej wizy. 35-letni Andrzej
|,ahcewicz dorabial do wyplaty. wo24c do Polskipaliwo. po wejSciu
Polski do strefy Schengen rnusial zamknqt, interes. - Ludzie czekaj4
na <<Kartq> ispodziewaj4siq, 2emoilnabqdzie jak wczeSniej jeLdzit,
do Polski - m6wi.
Anna Gorczyca, Lwriw.

Siostrzyczki Zappe to we Lwowie instytucja. W kwietniu lrena (z prawej) i Jadwiga otrzymaly w domu clecyzje o przyznaniu
<Karty Polaka>. Wrpczyl im je Waldemar Kowalski z polskiego konsulatu
Fot. Krzysztof Koch / AG
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33 organizacje uprawnion,e fle, ry)rdawania zaSwiadczeri

dla ubiegaj4cych

:
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Pblaka
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33 organizacje polonijne znajdujq siQ w przygoto*ywanym przez rzqd projekcie wykazu organizacji, uprawlionych do wystawiania
zaswiadczef dla os6b ubiegaj{cych sig o Kartf Polaka.

'

Pro.lckt wykazu

or_san

izacji polskich lub polonijnych,

uprawnionych do wystawiania zaSwiadczefi potwierdzaj4cych
aktywne zaanga2owanie w dzialalnoS6 na rzecz jqzyka i kultury
polskiej lub polskiej rnniejszoSci narodowej, zostal przygotowany
przez MSZ i znajduje siq w korsr,rltacjach miqdzyresortowych.
W planowanym wykazie organizacji s4 rn.in. Zwiqzek polak6w
na Bialorrsi, Zwt4zek Polakow w Estonii <Polonia>. Zwiqzek
Polakow na Litwic, Zwi4zek Polak6w na l-otwie, Zwi4zek Polakow
rra Ukrainic. Federac.ja Organizacji Polskich na Ukrainie,
'fowarzystwo
Ku ltury Po I sk i ej Ziemi Lwowsk iej.
Najwiqce.j, bo l5 takich organizacjijest rv Fcderacji Rosyjskiej.
S4 wSr6d nich rn.in. Regionalna Organizacja Spoleczna <<polonia>
w Archangielsku, Regionalna Autonorniczna Polska Organizacja
Narodowo-Kulturalna <<Polonia> w Kaliningradzie, Narodowo-

Kulturalna Autonomia <Dom Polski>

w

Krasnojarsku,

Stowarzyszenie Kultury Polskiej <Nadzieja>
Wi erszyrisk i e Stowarzyszen i e Ku

w Ulan

Ude,

ltury Polsk i ej < Wisla>r.

Ponadto m.in. Organizacja Spoleczna <<Dom Polski> w
Srnolensku, Narodowo-Kulturalna Autonomia Polak6w w Moskwie
< Donr Polski>. Stowarzyszcn ie Kulturalno-Oswiatowe <Polon ia> w
Sarrkt Petersburgu orazZwitpek Polakirw im. A. Maleckiego w Sankt
Pctersburgu.

W Ministerstwic Spraw Zagranicmych prowadzone jest
szkolenie kandydat6w na konsul6w, kt6rzy bqdq pracowad w krajach,
kt6ryclr dotyczy ustawa. W budzecie resortu zarezerwowano na ten
cel ok. 8,5 mln zl. Zarezerwowano tez Srodki na druk Karty Polaka

(2 rnln zl), sfinansow'anie ulg na prze.iazdy Srodkami transportu
publicznego - 1,5 mln zl oraz wsparcie dla organizacji,
przekazujqcych wnioski o wydanie Karty Polaka. Rzqd opracowal
teL wz6r Karty.

Osoby ubiegaj4ce siq o Kartq Polaka muszq wykaza6 sw6j
zwiqzek z polskoSciq - w tyrn przynajrnniej biernq znajornoSi j qzyka
polskiego, wykaza(,, ze jedno z rodzicow lub dziadk6w b4d2 dwoje

pradziadk6w bylo narodowoSci polskiej, bqdL przedstawi6
zalw iadczen i e organ i zacj i po I on ij n ej o dzi alalnoSc i na rzecz ku ltury

ijqzyka polskiego.
Dane os6b, kt6re otrzyrnajq Kartq. umieszczone bqd4 w
centralnym rejestrze prowadzonym przez RadE do Spraw Polak6w
na Wschodzie.
Ustawa o Karcie Polaka dla zamieszkalych za wschodniqgranic4
weszla w 2ycie 29 marca.

W wvkazie organizacji, uprawnionych do wystawiania
zzrSwiadczeri, znajduj4 siq rn.in. dwie organizacje w

+liif '

Gruzji (Zwi4zek

Kulturalno-O6wiatowy Polakow w Gruzji <Polonia> oraz Zwt4zek
Polakow w Abchazji <Wspolna Polska>) i dwie w Uzbeskistanie
(Polskic Centrum Spoleczno-Kulturalne <Swietlica Polska> oraz

++at#

*+,*''-"-"fu**elt

towarzyszcnie <Polonia> ).
Karla Polaka, kt6ra wejdzie w zycie z koricem marca 2008 roku,
rvprowadza ulatwienia i przywileje dla Polak6w, zamieszkalych na
S

Wschodzie, gdyz nie jest taln uznawane podw6jne obywatelstwo. Karta

Fji+d:::ryr' ....:.,o*#17"
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unrozliwia nt.in. refundacjq wizy schengenowskiej, dostqp do polskich
szkol i uczelni oraz ulatwicnia w uzyskiwaniu stypendiow, a takle
podej rnowanie pracy i prowadzenie dzialal noSci gospoda rczej w Polsce.
Karta Polakajest wydawanaprzez konsula, ma by6 waznaprzez
l0 lat od rnomentu jej przyznania i moze byi przedluLananawniosek
zaintercsowanego. Karty bqdqdrukowane w Warszawie i przesylane
do konsulatow.

Karta Polaka
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Rzqd przygotowuie liste orgsnizacji zrzeszaj4cych Polakr6w, kt6re moglyby wydawad Swiadectwa zaangaiowania w dzialslnosd
polonijnq dla osdb staraj4cych si€ o uzyskanie Krrty polaka - pi$ze (Nasz Dziennik>.
Jak wynika z

informacji uzyskanycltprzezgazetq, w odniesierriu

nr.in. do Bialorusi, pelnomocnictwa w sprawie wydawania
dokur.nent6w niezbqdnych do uzyskania Karty Polaka dostanie tyll.<o
.icdcn Zwiqzek Polak6w, kicrowany przezprezes And2elikq Borys.
Zdarriem dz,ialaczy ruch6w kresowyclr, mamy tu do czyni enia z

kontyrruac.iq polityki premiera Wlodzirnierza Cimos zewicza.
polcgaj4c4 na dzicleniu Polak6w na <dobrych> i <zlych> pod
pretckstern walki z rezimem prezydenta Aleksandra l,ukaszenki.
Dobrze gdy jest na Litwie jeden zwiqzek Polak6w, ale gdy s4
drva lrrtr trzy,a na Ukrairric ponad setka, co wtedy? - pyta gazeta. Jej
zdaniern, musi byi jakas wizja konsolidacji organizacji polskich na

Wsclrodzie, bo istnienie Karty Polaka i opiniowanie przez lokalny
jej otrzymania, z zalo2enia poci4ga za sob4
kreowanie nowej rzeczywistoSci.
<Jest to sprawa istotna, poniewaz Zwi4zek Polak6w, ktory
otrzyna taki placet, bqdzie mial w rzeczywistoSci wladzq opiniowania
wizy daj4cej szansq na pracQ w Polsce, przez co jego pozycja
niew4tpliwie wzroSnie w lokalnej spolecznoSci> - komentuje w

Zwiqzek Polakow

<Naszym Dzienniku> dr Robert Wyszyriski, dyrektor Instytutu
Kresowego.

Moz aika,

B erd,)rcz

oWska

Karta Polaka sprzecznaz unijnym prawem?
rntorn/iga
L II'IiWSKA DV I'LOM ACJA
MA WATPLtWOSCI

Przyrvilc' jc, kt6re uzyskuitl posiadacze Karty Polaka. mog4 byc
sprzccznc z Lrnijnyrn prawcnt. r.lwaza przcdstawiciclka MSZ Litwy.
Opiniq Daivy Rirnaszauskaite drukuie dzicnnik <Lietuvos Zirrios>.

Zclanicm Rimaszauskaite, <<jezeli obywatel Litwy. posiadaj4cy
Kartq Polaka. bqdzic rnial w Polsce prawo do tafiszego biletu na
plzcjazd poci4giern, a irrny obywatcl Unii Europcjskiej - nie, ro moze
byc to odcbrane jako pewna dyskryrnirracja>.
Zarzuty litewskiej urzqdniczki odpiera konsul generalny RP w,
Wilnic Stanislaw Cygnarowski, wedlLrg ktorego <takic ulgi.
stosowanc wobcc Polaktiw. rrie powinny zloScii innych>>. - Wszvstkic
paristwzr troszcz4 siq o sr.voich roclakow. Na Litwic Litrvini r6wniez
rnaiz1 lrcr,vnc
<

ulgi. do ktorych.ja nie mogq pretendowai - powicdzial

CZYM JEST KARTA POLAKA?

Lictr,rvos Zinios> Cysnarowski.

Karta Polaka wprowadzaprzywileje i udogodnienia dla Polakow
zamieszkalych na Wschodzie, gdzie nie jest uznawanc podwojnc

NA LI'IWIE ZAINTERESOWANIE

MNIEJSZE NIZ NA UKRAINIE

obywatelstwo. Wprawdzie dokument ten nie pozwala

Konsul przypolnnial rownie2.2c Karta Polal<a rrie jcst
zaskoczeniern dla wladz w Wilnie. gdyz -ie.i zalo|enia byty
ilysktrtowane

z przedstawicielarni dyplomac.ii litewskiej

w

Warszawie.

Na Lit'uvic nic wydano -jeszcze 2adncj Karty Polaka. ale jak
r,v rozmowie z PAP konsuICygnarowski. <zainteresowanie
r,vzrasta. cliocia2 zapewne nie bqdzie ono tak duze jak wc Lwowie,

zaznncz,v|

czv w Grodrrie>.
L a ry s a We r m. i

f

,s'

na

przekraczanie granic Polski bez wizv Scliengen, jednak zwalnia z
oplatza jej w,ydanie. Karta urno2liwia rowniez podejmowanie pracy
i prowadzenie dzialalnoSci gospodarcze.j u, Polsce oraz zapewnia
dostqp do polskiclr szkol i r"rczelni.
Karta Polaka wydawana bqdzie przez konsula na okres l0 lat z
mozliwoSci4 przedluZenia. Wedlug szacunkow. u, pierrvszym roku o
Kartq mo2e ubiegai siq kilkaset tysiqcy osob, docelorvo - znacznie
ponad milion.

OPIIVIE PUBLICZNE
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potr:9bf& tyth 'oiytralallon Likrain.v, ktfuzy de zatracili iiojej polskaici, uiwiadaniajq svoje narodote
'1iizodiafun,
ktirzy czgsto za pnyaal*ioli do lqrodu polskiego placitt vklkq ce q: $las yn .yciErt i
Pothodzcnie'l WntiQt4a'o
wolnoici4 Ta* stalo sig wlatnie z iioini h ivnymi ze strofty tuatJii. Piqctu.lZi wwjdi zostalo represjonowanych. Z vtiqzienia udalo rlg.
w,ocit prty iyciu tylko ladnemu". Pamigt o zaginiony( h .maidh dziadkach nie dawala.nnie spokoju prze: cale iyie. Kltdy $aio
tulzilt(t dowiadziald xiq o ich tragicznyn |osie, hytiiitty glqbo*o wtrzqi iqci. Uoin zaa*rn, Xaim'Polaka pomote iielu-ludziom

Klrto

P.olaka
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pE4talticbaiolo.rs|totthdzieci.Jajakorfia*aiestcnpewn,ie.nQacorkabqdzienialawigkszemorliraoici'iyctowe.nEljawici
wiel:'t Bo 25 lat kmu wlddze so.'aicckie,ritnie nie nypuicilv.w odwiedziny do tod=iny, le6ru nieszka w Palscq.ale vvthmaa:ywszy
:adnei pnyc4ny odnowj:uydania paizporti
=agraiicznegu. Muni iir&iiii, ze ten dokumnt zapewhi.widcrrc petspektywl na pzyszbin
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Walengna Koleinik, i.auczyeielka jQryka polskiigo, w. 1963:'n
Mii dziuda| po ores:towotriu ,'e 1937 roku.i# nig.lf \ie ir't:6cil2 NKWD. Babcia pnez.iate iycie.uileala i hala sig pou iefuiei:.
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I{ARTA. POLA,IU
KOITSULATOM GR.OZI

MSZ SPODZTEWA SI4 PROBLEMOW
Donald Tusk przyjmie w Kijowie pierwszy wniosek o wydanie Karty Polaka'
Potem do obslugi tysigcy chptnych moZe zabraknqd urzpdnik6w
doktrment wchodzi w iycie 29 marca. Dla Polak6w na llschodzie bqdzie to wielki dziei Kara Polakt
pozvloli
czeiciej odwiedzat ojczlznq. Wielu boi siQ iednak, 2e nie obqdzie siq bez ptoblen6w. - Myilq' ie na
potwierdzi ici polskoit i
'?,vtontietsztzlinie
- niepokoi siq Mktoria
bqtt=ie co noimniej l0d rvsiecy chetnych. A io naszego konsulatu w !-ucku many 300 kilonett6w
w
tym kraiu, ale nie ma
pisko
Polakow
sk
siQ
naiwiQksze
S:c::ttt: Itre:es odtlzialu ohwottowego Zwiqzku iotokiw na lLkrainie. Tu znai.luie
miesi4c.
Raz
na
polski
konsul.
poiqwi
siQ
polskiego konsulatu. Podobno
FM powiedzial' 2e bylo
Wiccthinister spraw .agtanrcznycn Jii Borko,ltr s'm PEestrzeg.tl wczoraj przed problenumi. W Radiu RMF
- Nie zd4iyliiny
Polaka,
zaiqliby
siq
Kartq
kt6r4
pracownik|w
,n ,rolu *o"r ro pr"ygotoiania, zi naktiest tei piacowek konsulariych i
wprosl'
oznaimil
Kart
Polaka
'
siq przygotou)ai sie.lo hezpmblemowego wydania
Llchwalony p6l

nku tenu

Pierwszy wniosek
Donald Tusk ma przyiqe pierwszy wl'liosek o wydanie karty od
rnieszkaj4cej w Kijowie Polki. Po rozpatrzeniu go przez konsula
kobieta otrzyma prostokqtnq kartq wielkoSci dowodu osobistego. Na
jednej stronie bqdzie wyjaSnienie, 2e karta jest: ,,dokumentem
potwierdzajqcym przynale2noSc do Narodu Polskiego>, a na drugiej,
ze (nie oznaczanabycia polskiego obywatelstwa (...) nie jest dokumentem uprawniajqcym do przekraczania granicy ani do osiedlania
siq> w Polsce.

Pani Julia Krasnopolska, mloda Polka z Kijowa, 2alqe, Le to
ona wrQczy premierowi pierwszy wniosek. Ustawq o Karcie
Polaka zna niemal na pamiQ6. - Wydrukowalamz lntemetu formularz
wniosku. Nie wiem jednak, na czym bqdzie polegalo sprawdzanie
znajomosci jqzyka polskiego i polskiej kultury, konieczne dla jej
otrzymania - zastanawia siq. Polski zna doskonale, studiowala w
naszym kraju. Jej mqz, Polak zKazachstanu, tez chce dostai Kartq.
- Na razie zbieramy dokumenty.
M4z ma w kazachskim paszporcie wpisan4 narodowoSi <Polak>,
my takiej rubryki w paszportach nie mamy. Ale w akcie urodzenia
rnam podane, 2e ojciec jest Polakiem. Mam tez zaSwiadczenia z
koSciola - dodaje, Kijowski konsulat obiecuje, ze okres rozpatrywania

nie

Widmo dlugich kolejek
MSZ przeszkolil i wyslal na wsch6d dodatkowo
Mog4 jednak nie podolac nawalowi obowiqzk6w.

konsul6w.

- Nie chcq by6 Kasandr4, ale obawiam siq gigantycznych kolejek. 3l nowych konsul6w z pewnosciq nie wystarczy' Gdy
pizygotowywaliSmy ustawQ, liczyliSmy, 2e takie organizacje jak
Wsp6lnota Polska czy Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
otworz4 swoje biura w r6znych miastach bylych republik radzieckich
i pornog4w ibieraniu wniosk6w. Ale nowy rzqdztego nie skorzystal
- m6wi ,,Rz>> Michal Dworczyk, doradca bylego premiera Jaroslawa

Kaczyriskiego, wsp6ltw6rca ustawy.
Andrzej Person (PO), przewodniczqcy Senackiej Komisji ds'
Emigracji i Lqcznosci z Polakami za Granicq, odpiera zarzuty: Myslq, 2e MSZ najpierw chce spraw dzi6, czy same konsulaty dadz4
sobie radq.
<<Rzeczpospolita)

juz w styczniu pisala o powolnych przygoartykule sytuacj4 zaniepokoil siq rzecznik
naszym
Po
towaniach.
do praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Niedawno otrzymal
odpowied2 z Kancelarii Premiera, ze wszystko jest na dobrej drodze.
Podobnego zdaniajest prezes Federacji Organizacji Polskicft
na Ukiainie. - Uwazam, 2e konsulaty polskie na Ukrainie sq dobrze

i nie grozi im paralil. Ich pracownicy

wniosk6w nie przekroczy dw6ch miesiqcy. Polacy na Ukrainie,
Bialorusi, w Rosji czy w odleglym Kazachsianie czekali na KartQ
Polaka od wielu lat. We wrzesniu przyjechali nawet walczyd o ni4

przygotowane

do Warszawy. Z polskimi flagami, wielu w ludowych strojach,
wkroczyli wtedy do glrachu Senatu. OdnieSli sukces. Parlament

kument6w potwierdzaj Qcych narodowoSi'

przyj4t dlugo oczekiwany dokument.

3l

stanqli na

wysokoSci zadania -przekonuj e Emi I i a Chmi el owa'
- JesteSmy gotowi porn6c na przyklad w poszukiwaniu do-

z Kijowa PIOTR KOSCINSKI.

Mo z aika,,,,Berdv.ez,.ows,ka

PeIn&,obsluga

l(arff

14'dffilr'

Polaka,,,'rus,,ipf

- Urzgdnicy z MSZ informujQ, ie na wsch6d nie wyjechali jeszcze wszyscy nrzednicy, kt6rych zadaniem bQdzie obsluga chttnych
do uT,vskania Karty Polaka. Pelna obsluga ruszy w ci4gu l4 dni. Ustawa o Karcie Pohkr w iycie wchodzi j;Z jutro (29.03.08,).
Premier Tusk ju2 dzisiai (29.03.08.) ma przyj4i pierwszy wniosek o
wydanie Karty. Kolojnc powilien wydawai konsul. Abyzapcwni6 sprawn
obsiugQ MSZ utworzylo 3l nowych etat6w poza tym ich wydawaniem
bQdq siq tcz zajmowaly innc osoby pracujqce na

q

plac6wkach.

Lac1i9

80 osrib bqdzic zajmowalo siq Kartq. Nie wszyscy
rynad

.
jtr2. na plac6wkach.

Zakoirczyly siq szkolenia os6b, ktdre wyjad4 na Wsch6d, ale

s4

KOnSUIAty RP Sq gotobte
Polskie plac6wki dyplomatyczno na wschodzie ocenily w piarek, ze
przygotowane do przyjmowania i rozpatrywania wniosk6w o
Kartq Polala. Spodziewajq sQ du2ego zainteresowania jej uzyskaniem.
Konsulat w Kijowie inyj4l &is-iaj pierwszych 30 wniosi6w o xartq
Polaka. <Wir6d os6b, starajqrych siq oien dokument, s4 przewa2nie ludzie
starsi, ale nie brakuje tei przedstawicieli mlodego pokolenio - powiedzial
konsul generalny z Kijowa Grzegorz Opaliriski
Wieslaw Osuchowski z plac6wki we Lwowie poinforrnowal, Ze wjego
sQ dobrze

wyjazd

niemoiliwy ze wzglQdu na brak wiz. - Wizy
ukrailiskie (urzqdnicy) dostali dopiero dwa dni temu. To sQ czynniki
do koica zaleinc od nas. je(li chodzi o temin wyjazdu. WyjeZdZa siq
czQsci z nich byl dotychczas

nie
na
cztery lata. to trudno oczckiwai. 2e czlowiek dostanie wizQ i tego samego
dDia siQ spakuje i wyjedzie - tlumaczyl wicesz€f Departamentu okrQgu konsulamym pierwszej weryfikacji chqtnych do otrzymania Karty
Korsulamego w MSZ Wojciech Tyczyiski.
Polaka dokonuj4 szefowie organizacji pol.ki"h nu Ukrainie, potem zaS
(Niekt6zyjui wyjechali, znaczqca grupa os6b wyjedzie w pzyszlym wnioski zatwierdzane sq przez odpowiedzialnych
za to konsul6w.
tygodniu, myslQ, ie w ciqgu dw6ch tygodni stanowiska bgd4obsadzono
<ChQtni do uzyskania Karty podzieleni s{na tlzy kategorie; pierwsza

-

dodal

to ludzie starsi. dla kt6rych dokumintten maznaczenie symboliczni. Druga
Zdaniem wicevefa Departamentu Konsularnego w MSz nikt
to osoby, zasfu,one dla polskosci, a trzecia to ludzie, deklaruj4cy zwiqzli
w $tanie prz€widziei ile os6b bqdzie skladalo wnioski o pzyznanie
z polsko$ci4, lecz nie posiadaj4cy dokument6w, potwierdzajqcych te
(My tego nie wiemy. To jest tego typu s)'tuacja, Le dzizlamy za gmnicq zwi4zki> - wyja6nil Osuihowski,
wiadomo, ie uprawnienia jakie daje Karta mog4 byi atrakcyjne dla
Uchwalona p6l roku ternu Kana polaka wprowadza ulatwienia i

niejest
Karty.

os6bD -

wielu

przyznal.

pzywileje dta Polak6w, zamioszkalych na Wschodzie. Umo2liwia m.in.
obsluga calej procedury refundacjq wizy Schengen, dostQp io polskich szk6t i uczelni, ulatwia
zwiqzanei z wydawaniem Kart bqdzie nowym elementem w
uzyskiwalie stypendi6w, podejmowanie pracy iprowadzenie dzialalnosci
konsulatu. (Wszyscy bQdzicmy siQ trochQ uczy6. Natomiast my6lQ, Ze
gospodarczej w polsce.
tyle na ile moina bylo siQ w tym czasie przygotowad, przygotowaliimy
srq> - zapewnia
pap
Jak podkreSlif' przyjmowanie wniosk6w

i

pracy

na

Tyczyriski.
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Premier apeluje
o szybkie uchwalenie
Kafty Polaka
Prczcs Rady Mirristr6w Jaroslaw Kaczyriski odebral od
przedstawicieli mniejszoSci polskiej na Wschodzie petycjq z
proSbq o uchwalenic Karty Polaka. Kilkuset osobowa
clclcgacja z Bialorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu
przybyla specjalnie w tej sprawie pod Kancelariq Premiera.
Szcf rzqdu wita.i4c rodak6w podkreslit, ze Kaf,a to wyraz
troski wladz Polski o Polakach, niezaleznie od tego, gdzie
mieszkajq. - To jest ustawa, nad ktor4 praca trwala l4cznie
l0 lat i tym razem udalo sie ja nam przygotowa6 zaznaczyl. Premier stwierdzil r6wniez, ze konieczne jest
podtrzyrlywanie i umacnianie zaufania miqdzy Polakami
mieszka.itlcyrni w kraju i za granicq.- To jest cel mojego
rzEdu, to jest moj osobisty cel - powiedzial.
Przedstawiciele dclegacji w irnieniu Polak6w
nricszkajqcych na bylych zierniach radzieckich podziqkowali
prcnricrowi za troskQ i zainteresowanie ich sprawami. Jak
dodali, wyrazem tego bylo nr.in. powolanie
Miqdzyresortowego Zespolu ds. Polonii i Polakow za
Granic4. - W irnieniu Polak6w z Kres6w, Polak6w, kt6rzy
zawszc nalezeli do narodu polskiego, chccrny podziqkowai
ptcnrierowi za osobiste zaangazowanie i obronq powiedziala And2elika Borys. przewodniczqca Zwiqzku
Polakow na Bialorusi. Zgodnie z rzqdowyrn projektem
ustawy osoby polskiego pochodzenia mieszkaj4ce w bylych
republikaclr Zwi4zku Radzieckiego bqd4 mogly uzyskad
Kartq Polaka. Dokument ten bqdzie umo2liwial ubieganie
siq o refundacjq lub zwrot koszt6w dlugoterminowej wizy w
Polsce. Bqdzie to szczeg6lnie wa2ne po wejSciu naszego
kraju do strefy Schengen. Ponadto otrzymanie Karty ulatwi
podjqcie nauki w Polsce. Osoby chcqce siE ksztalci6 bedq
rrrogly'trczy(, siq m.in. w szkolach wyLszych, na takich
sanryclr zasadach jak obywatele polscy. Posiadacze Karty
rnajq korzystai 16wnicz z 37-procentowej ulgi w
przcjazdach kolejowych, z prawa do Swiadczeri opieki
zdrowotnej oraz z bezplatnego wstqpu do muze6w
paristwowych. O Kartq bqdq mogly ubiegai siq osoby, kttire
spclrri4 lqcznie trzy warunki: wykazq swoj zwiqzek z
polskoSci4, przynajnrniej przez biern4 znajomo$c jqzyka
polskiego; w obecnoSci polskicgo konsula zloLq pisernnq
dcklaracjq o przyrrale2noSci do narodu polskiego oraz
wykazq, 2e nrieli polskich przodk6w albo aktywnie dzialali
w organizacjach polonijnych. Posiadanie Karty nie bqdzie
oznacztr(, nabycia poIskiego obywateIstwa, nie,upowa2ni te2
do przekroczenia granicy ani do osiedlenia siq w Polsce.
t

Lrildloz kprm.gov.pl

24.08.2007 Spotkanie Premiera Jaroslawa Kac4yfiskiego
z Polakami'mieszkajqcymi na wschodzie z Litwy, Bialorusi,

Ukrainy i innych krajdw.

Ilpenn o ep-MiHicrp rlo.rrrrqi
aneJrroe rrrBrrAlrle yxBaJrrITlI

Kapry [onnrca
V Bapuraei npofiurna ypoqucra npoqecir 3a yqacrlo norrria, rri npoxuBalorb y Cxianifi e nponi, a caMe y Eiropycii, YrpaiHi, Pocii ra Karaxcraui. IlolsKLt Bpytlirl.t
npeu'ep-uiuictpy flonuui .f,pocnaay KAI{I4HCbKOMY neruqiro y cnpaai cxBaJIeHHfl Kaprn flolrra. V netnqii
fiAerrcr npo re, ulo noJlflKn, rrci npoxnBarcTb y AepxaBax
KoJrnurHboro PaArucbKoro Corory, npoctrb ni4rpnuarn ra
npnfturrn 3aKoH ute nia qac KaAeHuii quoro Cefiuy. flolsrcu
niaifiurnra cneuiaruHo ni.q 6yauHorc noJlbcbKoro Cefir'ry i ao
HHx enfiuron KAHHHCbKI414. Y caoeuy snepHeHHi npeu'eprtainicrp cKa3aB, ulo ((MH, noJIsKI,t, nosnHHi 6yru paroM He3aJrexHo ein roro, Ae Hac 3aKrHyJla AoJIfl)), a Kapra flolrra rre Br,rpaxenur ryp6orl4 BnaA flonrrqi npo nontKiu, HelalgxHo eil rofo, Ae BoHH npoxr,rBaloru. 3a fioro crosaMH, 3aKoH
Bx(e 3HaxoAnTbct y Cefir"ri, a fioro o6roaopeuHt po3noqHerbcR ga nieropa rHXHfl.
flicnr po3MoBr.r is nperu'ep-rnrinicrportl flonr,rqi ypottucra
npouecir BnpyuHna 4o 6y4nHry Ceiir',ry ra Cenary, ulo6 nepeAarr.r nernuii Mapuarrar',r Cefir'ay ra CeHary. Ogrrneni y
6iro-.repaoiri HauioHalrHi KocrrtlMn ra y $opr"rax Apr'rii

Kpafionoi,

rirsracor norsrcie

flonuuti ra

BHKpHKyBaJTH

ra>r,

HecnH is co6on npanop
racra <florpe6yeruo Kaprn florn<<CninsirqugnnrH, He :pirafirecr Hac)) ra <<flolrrn cai'ry

-

rle oAHa poAHHa)). 3riaHo is ypr4oeraM npoeKroM 3aKoHy,
oco6r,r noJrbcbKoro noxoAxeuHl, Rrci npoxuBapru y rpaiHax

PaArscrroro Corcry, Moxyrb orpnMaru Kapry floanra.
,,[xepeno : kp rm.gov.pl

M,6:2,Uik:a,,,r:::,g,rdTt :.O,WSka

KapTKa
Y lu'nlry I u't'i.neHnnM y )Kr.rr-r't 3arony oIIpo Kaplry llolnrca> ni4 07.09.200-7 p. AoBoAr{r}to no siAonaa fpoMaArH Vrpaiuu lrornrcin, a raKo)t( oci6 lrolscrlKot-o noxoA)KeHnq. uro : 29. 03.2008 p. y l-eneparrHouv KoHcyrucrsi Peqi llocllonnroi [Ionruri v
Jlyusrcy po3noquHac cBoto po6ory rolel-itr Kaprrcu llurnra.
Ilorpi6Hb'tpo6nrH roniro 3aKopnoHHorc nacropra (cropiHr<u

Kttpnwa l'lo.,ttutct - 4e doxtlvennt, nlicui noceidq.v€ utrruuatetcuictnu
ii' ri.tttt'uut:tt )tt nolil't tttl?o ttuDu)v.

r {nro-

rpatf iero, a raKox uHyrpiuHifr nacnopr (cropiHxa r (rmo i cropiHra 3 npo-

nucron).

.

X'r'o moxe olpnMa't't{

llolrra

ruoxc 6yru BuAaHa oco6i, rKa y AeHb noAaHHr 3arBr €
l'poNriurtfiHntrorur YxpaTHu
aianoniAae BiApa3y yciu HacrynHHM rpboM
Kap'rra

rxi pa3oM 3 opnriHanaun norpi6Ho
(ronii 3aJrHruarbcr y r(oHcynbcrni. a opuniHanu 6yayrr,

flpocur',ro 'rpo6nrra xonii,roxyucHrin,

Kaplry flo.nlra?

ra

rrpeA'rBr4rr,r KoHcyny

nonepueHi oracuury)

tsHMOTAM:

l. /{oneae csiii :n'sroK 3 rrolrbcbKtrM HapoaoM ueperxoua 6 nonepxone
luarrnr nolrcrxoi NtoBu, rKy BBaxae cBoeto pianoro ldoBoro. a raKox qepe3
o6irHauicrr ra KynbrltByBaHHr nonbcbl(ltx rpaAnuiii i ssaqals.
2. Y npncyruocri roHcyra Pe.ti IocnoluroT llornui noAacrb nncbMoBy
lcxrapa ui ro npH HanexHocri ao flolucsxoro I-l apoay.
3. /{oecae, ruo npnrraiiruHi xoq oAHH 3 6arrrin a6o,riaycio (6a6ycu). a6o
.rtnoc nllaai4ycin (npa6a6ycs) 6ylu norucr,noi HaqioHaltHocri ,{fi nocinanfi
nalu .AoKyMeHris + KcepoKonir ).
JIuuto sassHHK He Moxe npeq'rnnru opuriuaru goryr'leHrio. sxi :acsiArryrorb roiloxeHHr onncani y nyHxri 3, ro aiH noBuHcll fipercraBnTfl pexoivcn,ta[ixr Bin ynosHosaxeHol nolucrroi opraHi:]aqii n Vrpaiui, rxa ni4rneprxyc aKruBHy yttacrb 3arBnHKa s AirrsHocri, cnprr*loeaHifi ua si4pogxeu-

3snnu npo naiaunn Kapmxu llonnxa nrc dodoni do rtnx doxyuenaidnoeidno do -ttictqx ,tpoJtcunuHrn
iaflBr urKs (o6n acmi: B onw rcbxa, Poeencuxa ma )lfitmauupcwa).

nn npuitnae Bumrortto KoHcyn
llpocuruo :arene{oHyBarh ao
npo cnia6eci4y.
Ter.: (0332) 77-06-10,

fK y lyusxy ra.toMoBrr}rcfl

3 t(oHcynoM

77-06-ll, 77-06-12.

noJrbcbKc rpoMaAfl Hcreo (opnri

Hr norr,cbKol Mosil i xynurypu a6o nolucuxoT HaUioHaluHoi rrleHu.lnHH npor'rroM rrc wrcHur Hix oc-rasHix lplt poror.
Kaplra flo-rrrra ruoxc 5yl'n BnAaHa raKox oco6i, uo e rporuaArHr.{HoM
o.irHiei: xoruurHix pecny6nix CPCP. Haqiouaruue roxoAxel{Hr glroi uoxe
5y'ru rrilrsepaxeHe :riaHo 3aKoHy <flpo penarpiauiro> sia 09.1 1.2000 p.

3anwrux ,rc nece tcodttttx auntpg,n, ttoo'nnottnx
prtilatilut Kapnwu llonnxu,

I

Hbor'o.

oAHe aKryanbHe
rllo'ro rarnunrca, tpo6lcHc :r'iArro Br4Mor 3a3HaqeHHX y r[oprurylrpi.
3ar tonucn u i.i f oprnrylnp nolpi6uo n iAn ncarn y 3a3HaqcHornry rnr icui.

Hapojtxclnrr

AoKyMeHrn,

npurlag.

rrroxe cra'ril l|piltrilHorc BiAMoBr,t y Halanui KapTrcn llo.nqra?
3arsuux He BHKoHye foiloBHnx yMoB HaAaHHr Kaprrcu fiolrxa (npu-

HalexHicrs Ao noJlbcbl(oro Hapoay, niacrasoae soroaiHHg norbcbKoro MoBoro, a raKox o6irHaHicru ra KyJrbrllByBaHHfl norbcbKuX rpaauuiil i
'reHqais).

3aqsHur noaaB :assy i AoAaB Ao uei AoKyMeHrH, qo ruicrrrs HenpaBaani a6o $anrrunny in{oprnrauiro.
3arsHur y po'rr'roni 3 KoHcynoM noAaB HerpaBAl.rBy in$opvauiro, a6o
:araTe npaBAy qu nocnyrynancr {raruul.rBHMH Aor(yMeHraMu.
3assHax 6yn penarpifiosaHnii 'J fioruu.ti Ha niAcrasi AoruosreHoc'reii.
niAnucaHux y 1944- 1957 porcax i: palrHcurnrvlr pecny6rirann Einopycs,
VrpaIHa, Jlnrsa a6o is rornurHiu CPCP, ao oauiei i:l unx AepxaB.
3assHlrx nocis norscbKe rpoMaAflHcrBo a6o ao:sir ua nocrifiHe npoxnBaHHr y flonsuli (r. e . r<aprxy nocrifiuoro npoxnaauur).
3 ueron o6opoun, 6e'rneru a6o oxopoHu rpoMaAcbKoro nopr4rcy Peli

Iocnornroi flonluri.

[ii raraHnna

sri

ue nocni.quyrcrr

n

craHoBHJrH a6o

craHosrrrb 3arpo3y

rrauiouarsuiclb ollt{oro

:l 6zrrbris.

AepxaBH14M iH'rcpe-

flocnonnroT.

nr.rna4rcy

nitmonu,lo Palu y Cnpanax [Iornris

Ha Cxopi upo-

TnroM 30 aHin niA Aarn npnilHn'rrn pirueuul 3a ttocepeAHHu'rBoM KoncyJra

fiogaerrcn ni1rrnn.

KonH oAuH:J 6aluKis 3arBuHKa e

rirsxr.r o/lnoro AoKyMeHTa, Ha npnKraA cnigourna npo

3arBnt4Ka, /tc BKa3aHa norbcbKa

. lllo

V

namery aoxyrvrerrlin

llpoctruo':i6parn IoKyMeHrh, uto nocnin,lytorb Bauy nonbcbKy Haqio-

noJrlKor\.r. Br4craqHTb

Birt ortocumb npouo3ut(in nidnucauun dexnapaqfi npo nputtune:nuicnn iat 6,ruKo do nonactxozo ttupody.

carrr Peqi

IIidnuc trc nonuvett cuxodutttu tct,ue:nci pa,uxu.

luue ri

nouoctti 6cn artorrenuit vac, uiduo ,tosozo

Ar.rBi oco6oBi

Y raruaqcnor',ry ruicui rllopuynrpa norpi6no st<rtelln

ruaii6irrr,ur oAHo3HaqHuii cnoci6. Ha

e

Cnie6ecida 3 Korrcyno.M 6yde npomdumu auxnnquo norbcbKoto

Ooprnrynnp 3arBH MoxHa orpuMarh y KoxHoMy norbcbKoMv xoHcylucrsi.
y nolbcbKnx opraHiraqirx, a raKox Ha iurepue'ruifr cropiuui l-cuepaluHoro
KoHcyr scrna Pfl y JIyur,rry www.konsu lat.lutsk.ua
Ilpocun,to 3anoBHr,rru rpoprnlyrup :aqnH siAnosillro Ao (noscHeHb), Ao-

na.nruicru npocuMo nr.r6paru

-

JrrOBOn.

. flr norpi6Ho git'rn, uo6 orpilMaru Kaprrcy flolsra?
ilor)ann 3aflBu tlpo cui)aay Kupmm llowrca

. Kourrrercr'aqin

mu runpo$Jreuttt ma donoeneuan. Y eunadxy no.MunoK, donyqenux nid qac io,ronttenilr ?annu, yc,o npouedypy nompi1uo 6yde

npo4edypoto

HcnosHoriruifi ao ltl porin Moxe orpr.lMarn Kaprxy flolsra BHKJrrcqHo
ilo rassi 6aruria, rxi sxc nociAarcrs Kaprrcy flolrra. llruro Kaprxy florsKa N4ac Ju4ue oauH:6arsris, apyrnii y npr4cyrHocli xoHcyla noBHHeH BHrBnr'r 3roAy Ha Bhaaqy Kaprru flolrra HenosHo.[irHboMy (rara rroga ue
rro-lpi6Ha y BHnaAKax, rKrlo Apyrlrii r 6arsris nolbasreHHfi 6arrxincuxux
rrpau). HaAauur Kaprxn fionlra HenosHorirHboMy, rt(oMy sunoeHnrocr l6
porin. rrloxe nil6yrncff Jtr{ue :a iioro BracHoro 3rorolo.

laHnx ao

3 ane a n o 6 u t u t s 5y ttt u zo nt o o a mtd an e ein t, 6 et :ttcodt t ux 6 u n pas,nettb ,rra 3oKpecire,tb. V xoncynacmei ne 6y)e uo:ncnueocmi po6u-

npoilmu cno.tantKy
uicqn y vepti.

Bnuatux Kapmxu llonnxa ne ompuilyc norbcbKo?o zpouudnucnru(, tte Nue'npsnfl ilo nocmiilHe npnrcueannn e IIontqi.

on

Ha cnis6eciay 3 roHcyJroM y Bn3HaqeHtfi Aeur ra foAt4Hy npocnMo 83flru r co6oro:
. 3arroBHeHHii rllopvyrrp :arsn ig tfororpa$iero;
. opnriHaru ra KcepoKoflii aoxyueurin;
. opuriHaru ra KcepoKofiii raxopaouHor'o ra nHyrpiurHuoro nacnoprie.

Konezin y cnps$ox Kapnwu Ilonnxn npuilnae y
aid oicnnpxo do n'xmnuqi s 9.00 do 14.00.

lK

PII y IIy4t xy

E

VI,OZ.ai.ka;,.,',1' ..erd54.e'Z.1O'WS.k',a

Y fiofifiikoB CE.6fi K,hil::#:il
IOKA)Ku, qTO TbI IrO HAIIuOHAJIbHOCTW nOIflR, U nollb3yncfl STuM
14

T{TO TAKOE KAPTA IIO"IqKA, KTO EE MO)KET IIOXYTII4Tb
KAK 14 M 14 nP E 14 N{ v UI ECTBAM}I tIOJIb3I/rOTCfl E E O EJIAIAT EJI 14 ?

Ktpnt nuttxo

tanxentca ioxymeunan, nodntaep cianu(6r npu aitnetrcaoau x lfottcxomy Hapody Bnadarc4 Rapntd narJaKat urteenl
torora o Kapnw nojttt,<a, npultu@o napnat e t ra Pecnydlruka no,,tbwg 7 cenms6p' 2007 aods" 3stau ecm! oem 6
ctuy a ueqenre aecfi ntect4eu
s anpew 2008 zoda. Kapma nannra uotren 6wmt npedocmaalrerta Ju,aly, Nomopoe cuumaem ce6t npuuad,,rc:rrou(l,rt 4 nanbckatty Hapoiy -a npu ntoit: ttuetl norbcKui ttwr xomt 6w na fiameon lpoor@ u cquntoe eao podnwn *zuxo.u, znaen u
ttotlieprr .taent nor6cKue filoluquu u o6wtau, a nputymcmauu Konclna PecnyatnKu ndnbud rau ln rJun toqe nozo cornrydruka npedttpatut, ahl teKrmt4re tn

atIu|'|u,|nchju,t'ty|ole,.napa4fputl4dne),cn.,cn'uknlMbcKa,,!H.|podyCj|o'ten'ioKa'att|'4|o'nokpoi

:Lti, 6.t6!utKo tLru deiy .Ka, unu ce npa6t6!,wko u npaledy ka 6unu no Ea4uorultb$ocmu natraKsr,u ,uru ut4eJru nonbcKoe apa cOsrtcmeo.
H:ru trce npedcutaun nucb eutqtto cnpaeq, o nraaxoi opzottult\ttu, noduaep clabwk, czo aknuatbe yqac tre a detme,rbttocmu a
no.iIl'')}nonhcKozo'3htKaK!)Jth'''!,puft|t,|oJtl'cN,?o|I.t4uot.dJtbt|ozome6uunc,naaa,,'eqene,noRp4i,'ei'ucpe,noc'|edtl|n|pqIen,.

. KaK

rtoJrvrrHTb Kap'ry ttoJtflKa H KTo ttoi,t(cr gt tAa'ru ee?

Kapry BbrAaer nolscrcl,rii t(oHcyJr no Mecrollc,rrerbcrBy Jr14ua, xeqaroutclo noJlyrrr,rrb Kapry [oJrrKa, no nHcr,MeHHoMy'targleHnrc. B
rcr\,t ilojriKubr 6rtrs yKil3anbr: LtMfl u rfamn,rlll npocnTenfl, Autau Ntecro
c l o llo)l(llc H H t, noJI, rl/lpec npo)Kl4 BaH ilq. f par.(AaHcl'Bo, H arlHoHan blrocr'r,. fpaxAaHcrBo u Hitur4oriaJrbHocrb po4nreneil, 6a6yurrcn, 4e.'lyrrrrc.r. npa6a6yrurcn Lr npaAcAyrxKld, ecrH Ha HX flpoHcxolKAcHHe
ccbljracrcr rHuo. )Kerarouree nonyqHTb Kapry norsKa. K nporueHnn
il ail() n pH coellt H t n'b l() fil'ilo a KTyan bHofo aoKyMeHTa, yAocToBepq rclucr'() irl.rrrHocTb npocr.tTer9, a TaK)Ke KonHH Aor(yMeHToB, tloATBep)K-

ll'llrcrqux coAepxaquccr B trpoueHuH AauHbre.

3ro ruoryr 6unr,

oJil,cKne Ao Ky M eHTLI yAo cTo Bep'lto tuHe Jl HrIHocTb ; aKtbr
fpa)KAaHcKoro cocTorl-ili'' nIrH Hx KonlrH, cBHIe'IeJrF,CTBa o pO)KAeru H H ; rr Kon b H bre zTmccTaTbt ; aoKy MeHTbr, rroATBeplKAaloulne n poxo)l(H

il n p t{ Mep : n

:'lcr{uc sonucxofr clyx6rr B [oJlbcKHx BoeHHblx $oprtlupoaaHHflx;
,rtoKyMcur, nollrBcpxAaroull.rii Saxr lenoprauHn HnH TrclpeMHoro
3AK:lrorreHrrr. coAepxaurytii 3anncb o norbcKoM fpaxAaHcrBe HirH
npoHcxo)l(JlcHHH )KepTBLl AenOpTaqHu ulrvt 3aKIloqeHtlofo; Aot(yMeHT

pca6r.urllauhh aefloprr4poBaHHoro JrHua. coAepx(auufr sanncr o
r oJ r bc r(oM npo H cxo)Kltc r'r H l.r 3To fo n H ua; :apy6cx H sr ii 4o rcyr'.r eHT, yAocr()nepq rorul,rii llr,r.rnoc-r-b, co4epxaqrafi 3a[Hcb o nolucrofr HaunoHa.lr,r{oclH ilaHHoro JrHua: cnpaBKa r.r3 noJrbcl(oii opranu:aqun o6
aK-raeHoii xeflTelrbHocrh B nonb3y nolscrcoii Kynbrypr,t, r3brKa HJrH
rroJrbcr(oro HaqHoHarbHofo MeHbuHHcTBa; r4Menuat 3aI(oHHylo cnny
pc3oJlloul,rfl o noJlbcKoM npoHcxoxAeHtra. npilHr{Tafl B cofj]acHH c
' :lKo
ltonoJloxeH Hr M H 3ilKoHa o penaTpH arIH H.
BHnruaHHe! Oco6errHo 3acnv)KeHHbrM -[t4uaM nolscrg,rii KoncvJ]
r\l())Kc'r nr,lAarb Kap'ry uoJrfir(a 6e: npc4ocraBreHrrr cnpaBKr,r. Taxxe
l(()Hcyn B0 BpeMr prl3foBopa oqeHHBaeT cTgncHb 3HaHhfl ltoJtbcKoro
x:rbrr(a )KcitarorunM norylrr,lrb Kapry noJrrKa.

. B K:tKoru

cJryrrae

Kap'ry rroJrnKa rlrolxer rrojryrnrrb pe6euon?

[]'ror,r cnyqag rcorAa o6a poAr.rrenr r4Meror Kapry norrKa nnu KorAa
ce HMeer oAHH 143 rrHX, a eropori Bblpaxaet B npncyrcrBun noJlbcKoro KoHcy;ra corracne Ha BbtAaqy pe6enrcy Kaprrr noJrsKa. BHuuanlre!
Comacuc poAnTenfi He rpe6yerefl, ecrt orr JrflureFr poAr{Tenbcr(Hx
npaa. Ecru HecoBeprxeHl{oJrerHeMy HcnoJrnnloct l6 ner, oH Aon,'r(cH JrHrlHo Bbtpa3uTb corulacne Ha noJryqeHne Kaprtr noJrrKa. Kapra
noJr fl Ka, BblAaH H at HecoBeputeH HolrerHeMy, craHoBr4Tcq H eAefi crsLrrcrunoii no HcreqeHnn roAa co AHf, AoclnxeHHr uM coBepueHHoJreltrq. Llro6br 3Toro n36exaru, Heo6xoAlzvo He no3)Ke rlelr 3a rph ruecJrr-la llo ncleqeHhr cpoKa AeilcrenreJlbr-rocrn Kaprrr noJrrr(a rroAarb
'JarnJrcuHe o ee npoAJteHHH Ha oqepeAHbre l0lc'r.
I{ap'r'a rroJrfl Ka BbrAaercr 6ec nlarHo l.l 4eiicrenrer bHil B'rertcH ne
l0 -rcl co .tHrr ee BbtAaqH. lle no:xe qeM 3a 3 naecnua ao HcreqeHnt
c

po Ka Ae r,icrsrlrc.ll

bHocrlr Kaprtr

noJrfl Ka treo6xo.rlu rrao

noAarb 3atB-

JrcHHe o ec npoAnenlr.r Ha oqepeAHbre

l0 rer. B clyuae florepn

r4nh

noBpe)r(AeHnr Kapru norrKa r(oHcyn rro 3aflBJleHr.{r.o Aepxarelr KapTbr BbrAaer ee gy6lHrar.
Koncyn orKa)Ker B Bbulaqe Kaprn rroJrrKa B cJryqae, KorAa noAanur,ri.r :assreHr4e o nonyrrcHHn Kaprbr nortKa penarpnnpoBaJrcr c reppHropuH flo.nscroii HapoaHofr Pecny6nr.ucH Ha ocHoBe penarpnaqiloHHbrx AofoBopoB, 3aKJrrorreHHbrx B 1944-1957 rr. B orHy H3 crpaH
yqacTHr.ru ?THX AoFoBopoB.
- OoHa <<f]onaoulr noJrflKaM Ha Bocrorcg)) noMox(er BaM floAforoBHTbcfl r( Bcrperre c KoHcynoM. B anpene 200ti roga Ha reppnropuqx
c caMbtM MHoroqncler{HbtM noJIbcKHM HaceJleHnerur 6y4yr co3AaHLI
cneqhanbHbre orAeJreHnr OoH4a, :a4aueii Koropbrx 6y4er HettocpeAcTBeHHar noMoulb B [oAtoToBKe [oJrHofo H [paBHnt Ho 3anoJIHeHHofo 3arBJreHHfl o npeAocraBneuuz Kaprbr noJrrKa. OoHa yx(e cBbrrue l5 ner noAAepxuBaer norbcKue o6ursocru B hx npocBernTeJrbcrofi, ueAnilvoit, KynbrypHol"r u o6utecrseHHofi rerreJrbHocrn. Haur

aApec: ul. Jazd6w, 10A, 00-467 Warszawa, 1sl. +48 22628-55-57.
www.pol.org.pl

. flpnsurernu
O6raaarers Kaprsr roJrrKa Mo)Ker 6ecnnaruo nonyqnrb AonrocporrHyro BH3y Ha npe6ureaHne, Aarculyro flpaBo Ha MHofoKparHoe
nepeceqeHHe fpaHr.ru Pecny6nnxn flolrura, Moxer JreraJrbHo pa6oTarb Ha reppnTopHr{ crpaHbr 6e: ueo6xoAnMocrr4 noJryqarb pa3peueHr4e na pa6ory H 3aHnMarbcr [peA[pr4HflMareJlbcrofi AesreJIbHocTbrc Ha Tex )Ke ocHoBaHHtx, r{To I,I norbcl(fie fpaxAaHe.
O6laaa'rens Kaprsr noJrrKa Mo)Ker noJrb3oBarbcr g florl,ue 6ecnrarnoil cncreuoii o6paronauHr

Ha HaqaJrbHoM, cpeAHeM u BbrcueM

ypoBrrflx Ha raKHX )Ke ycnoBurx, KaK H [paxAaHe [Io.nru-u,r, H oArloBpeMeHHo o6paularrcr :a $uuaucosori noMotrlbro t4 cruneH4nflMt4,
[peAHin[raqeHHbrMh Anr nHocrpaHueB, o6yvaroutaMcs e florsue. On
HJrH oHa Moryr B cporrHbrx cnyqaflx noJrb3oBarbcr 6ecn.narsofr cucrenoii 3ApaBooxpaHeHnfl florsrun HapaBHe c noJrbcKHMH rpa)KAaHaMu, norb3oBarbcq 37-npoueHrnofr crcnArcofi Ha )r(ene3HoAopoxHuii
rpoe3A no reppriropnn florsrun n 6ecnlarHo noceqarb rocyAapcTBeHHbre My3eH cTpaHbr, a TaK)Ke HMeeT npaBo B rrepBooqepeAHoM
noprAKe nonyqnTb $nnaHcoerre cpeAcrBa, [peAHa3HaqeHHbre Ha
[oAAep)r(Ky noJrrKoB 3a rpaHuqefi, u: 6rcAxera noJrbcKoro rocyAapcrBa HJIH na 6rcAxe'ra MecrHofo caMoynpaBneHwfl HaypoBHe rMnHbt.

. KaK troJrb3oBarrcn Kap'rofi nolnrca?
qrobsr BocnoJrb3oBarbcr npaBaMr,r, l(oropbte 4aer KapcneAyer npenbrBnTb ee BMecre c AeficreHreJrbHbrM Aor(yMeHToM, yAocroBeprrcurr,rM JrH rrHocrb. B s unlaH ne ! flolyueHne KapTbl noJrtKa He o3HaqaeT nonyqeHHq noJIbcKoro rpa)KAaHcTBa, flocTo-

!,rr roro,

TA noJrtKa,

rHHofo BHAa Ha )r(HTeJrr,crBo Ha reppuTopuu Pecny6lnxn flonnua
unH rrpaBa 6e:sH:oeoro nepeceqeHr,fr rpaHuu Pecny6lunn florrua.

4.,=.Ber:dy"c-xio'

nti

PROGRAM TV POLONIA
Prezentujemy wa2niejsze programy Telewizji Polonia (podajbmy czas ukraifiski,
+l godzina) - na maj czerwiec 2008 roku. Jak zwykle godziny

czyli polski

- lub nawet kilkana5cie minut.
ernisji seriali mogQ w r62nid sip o kilka

-

Bez wiqkszych zmian w programie s4 obecne lubiane i popularne seriale. Oto
waZnicjsze z nich. .,,Klan" w poniedzialki, wtorki, Srody, czwartki ipiqtki o 13.10 i
2 | . l0 (powt6rzenia czterech odcink6w w niedziele od 7.00) . ,"Plebania" w poniedzialki,
wtolki, Srody, czwartki ipiqtki o 12.30 i 19.50 (powt6rzenie czterech odcink6w w
soboty od 7.00).,,Zlotopolscy" te2 w soboty o 12.05, w niedziele o 13.30.,,M jak
miloSi" w niedziele o 9.45, powt6rzenie w poniedzialki o 14.15.. Pojawilo siq te2
coraz- bardziej popularne w Polsce,,Ranczo", w soboty o 21.10.
Ponadto kilka innych seriali, w tym w niedziele - ,,Bar Atlantic" dla mlodzie2y o
f 5.10 i,,Determinator" o 21.10, a we Srody o22.15,.Noce idnie".
Polecamy spektakle teatru telewizji we czwartki o 22.20 - l5 maja ,,Dyli2ans", 22
maja ,,Nocleg w Apeninach". Lubi4cym ciekawic i smacznie zjeS6 -,,Podr6ze kulinarne
Roberta Maklowicza" w soboty o 13.00, a dyskusje polityczne - talk show.,Tomasz
Lis na 2ywo" we Srody o 15.05.
Stale programy informacyjne jak zwykle: gl6wne .,WiadomoSci" o 20.30, oraz
,,Teleekspress" o 18.00. Programy dla dzieci zawsze wieczorem, po 20.00. Tradycyjnie,
o 14.00 Msza Swiqta, poprzedzana o 13.00 modlitwq Aniol Pariski.

llnmlftilBttilytxo$rltfr
Wydaje:

Rada Berdyczowskiego

Oddzialu Zwiqzku
Polakrfw na Ukrainie
(obw6d 2ytomierski).
Redaguje zesp6l w skladzie:

. Larysa Wermifiska

. Piotr KoScins[i

(Warszawa)

. Wasyl Zacharczuk

Potskie stowarzyszenia w Zytomierzu
. Dom Polski u,Zvtomierzu, ul. Czerniachowskiego, 34 b, tel. (0412) 24-34-22,
dyrektor Jerzy Bagiriski, godziny pracy - codziennie (pr6cz niedzieli) od 9.00 do 18.00.
' Obwodow.\, Zwiqzch Polakiu, U krainy
nr. Zytomierz, ul. Czerniachowskiego, 34b
Prszes Wiktoria Laskowska-Szczur, tel. 80971998308.
. Stowa rzyszenie Nauczycieli Polonistriw Zlttomierszc4)zny,
prczes M iroslawa Starowierow.
Aclrcs: 10020 Zytomierz ul. Michajlowska. 15. Tel. (0412)37-46-75.
. Tow,arzystwo Kultury Polskiej na Zytomierszczyznie im. J.l.Kraszewskiego,
przewodniczqcy Jerzy Bagiriski, tel. domowy (0a12) 37-89-97.
. Pol.skie Naukowe Towarzystwo w Zytomierzu, l)1. Czerniachowskiego 34b,
prezes lrena Perszko, tel.(80412)39-85-49, kom. 80674121570, b-mail: ptnz@op.pl
Polskie stowarzyszenia w Berdyczowie
. B e rdyczows kie Po ls kie Stowarzysze n ie Wsp ierania P neds iqb iorczoici,
prczes Aleksander Rudnicki, tel. (04143) 4-18-30.
. Ber dyczowski Oddzial Zwiqzku Polakdw Ukrainy,
prezes Larysa Wermifrska, ul. Puszkina46, tel. (04143)2-23-78.
. Berdyczowskie Rejonowe Stowarzyszenie Polak6w < RodzinaD,
prezes Jadwiga Jarowa, ul. Lenina 24,w. Osykowo,
tcl. (+3U096) 4331979; (+38050) 9320202.
Mszc w jeTVXu polskim w Zytomierzu
. Katedra Sw. Zofii - codziennie 18.00.
. KoSciql oo. Bernardyn6w pw. Sw. Janaz Dukli codziennie 7.00, w niedziele 7.00, 9.00, 13.30.
Msze dwujpzyczne - czgSciowo w jpzyku polskim,
czgSciowo po ukrailisku w Berdyczowie
. KoSci6l w Klasztorze Kannelit6w Bosych w niedziele 7.30, 10.30, 17.00,
codziennie 8.00.i 18.00.
. KoSciol Sw. Barbary codziennie 8.00, 18.00,
niedziele 8.30, 10.00, 12.00, 13.00, 18.00.

. Kaplica ul.

Czudnowska

-

(Przept'uszanqt za wszelkie hraki

niedziele 18.00.
i nieicisloici'w neszvm infbrmatorze.

Lltszystkich zainteresowanych

prosinrv o nodsvlanie inlbrmacji na temat swoich organizacji, imprez polskich

ilp. Redakcia)

-

opracowanie graficzne i techniczne

.AlicjaWermiliska* ,

,:

,

kurier

Ukraina, 13312

Berdycz6w,
ul. Puszkina 46,
(380 4143) 2-23-78,

POLSKI INFORMATOR ZYTOMIERZA I BERDYCZOWA

. Dwa nzy w miesiqcu audycja dla Polak6w.

-

dyrektor ds. wydawniczych
i programowyclt
. Walentyna KoleSnik sekretarz odpow iedzialny

Adres redakcji:

Radio Zytomierz
. Co rniesi4c, w kazd4 pierwsz4 sobotq miesiqca o godzinie 20.00, mozna
sluclrad p6lgodzinnej audycji w jqzyku polskim w Radiu Zytomierz.
Telewizja Zytomierz dla Polak6w

-

redaktor naczelnv

tel.:
e-mail:

p. kosci n s ki@rzeczpospolita.pl,

larisa_v@brdnet.zt.com.ua

Wydano dzieki

wsparciu

finansowemu Fundacji

<<Pomoc

Polakom na Wschodzie> (Warszawal.
Zapraszamy wszystkich chqtnych
do nadsylania listdw i artykul6w, ale
informujemy, 2e za zamieszczone
materialy nie wyplacamy honorarium
(redakcja pracuje spolecznie), a tekst6w
nie zam6wionych nie zwracamy.
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Eaarolifi na KynbrypHo-ocsirr{r ra3eTa.
Bnxoanrs KoxHHX 2 r"ricgqi.
Bu.[aseus - Paaa EepAuuiacuroro
BiaainenHr Cninra flonnxis YnpaTnra
3apeecrpon an'a
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Xrarorr,tu?curptn,t

1995 por<y

o6lacuut"t'

ynpaBnlHHtM IIo

npe0l,

,

cBrAouTBo npo pe€cTpaqllo
cepii )KT Jt 70.
Harr ra :aApeca: r,,t. SePAnui o,

aya. flyu-rrciHa, 46. Ten.2-23-78.
Ha,tpyxoaaHo
na KfI <IlonirpaQiuHa tpabpura>
ru.EepAruin, ayr" Kotrapercbxoro, 2.

Tnpax I 000 npr.rr',riprrnxia.
2,5 apyrcoaaHoro apKyua.

