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Modele repatriacyjne w wybranych krajach  
– Finlandia, Niemcy, Rosja, Węgry

Finlandia

Polityka repatriacyjna Finlandii, zwana „Prawem do powrotu”, skierowana jest do osób, 
które posiadają pochodzenie fińskie lub są w inny, ścisły sposób związane z Finlandią. Mogą 
one otrzymać zezwolenie na pobyt stały w Finlandii na warunkach określonych w Ustawie 
o cudzoziemcach1. Osoby te ustawa określa mianem „powracających”.

Otrzymanie zezwolenia na pobyt stały zależy od stopnia pochodzenia fińskiego. Władze 
migracyjne mogą odmówić wydania zezwolenia, jeśli pochodzenie wnioskodawcy sięga kilku 
pokoleń wstecz. O udzieleniu zgody nie decyduje fakt zatrudnienia ani odbywania studiów na 
terenie Finlandii. Ponadto, osoby ubiegające się muszą spełniać ogólne wymagania dotyczące 
wjazdu na teren Finlandii, takie jak brak wcześniejszej odmowy wjazdu. Nie mogą również 
stanowić zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa narodowego, zdrowia publicznego lub 
fińskich relacji z innymi krajami.

Programem „Prawo do powrotu” objęte są dwie grupy:
1) osoby, które były obywatelami Finlandii oraz osoby, które są potomkami obywateli fiń-

skich (artykuł 47 ust.1 pkt. 1 Ustawy o cudzoziemcach); 
2) Ingryjscy Finowie (Ingrianie) – osoby pochodzenia fińskiego zamieszkałe na terenach 

byłego Związku Radzieckiego (ZSRR) (artykuł 48 Ustawy o cudzoziemcach).
Ad. 1) W ramach pierwszej grupy zezwolenie mogą otrzymać:

− byli obywatele fińscy – osoby, które posiadały, ale utraciły obywatelstwo fińskie, 
przy czym posiadanie obywatelstwa fińskiego od urodzenia nie jest wymagane;

− osoby, które są potomkami obywateli fińskich tzn. osoby, których co najmniej 
jedno z rodziców lub dziadków jest lub było rodowitym obywatelem fińskim. 
Na uzyskanie zezwolenia nie ma wpływu fakt, że rodzic lub dziadek (babcia) 
stracił obywatelstwo fińskie przy ubieganiu się o obywatelstwo innego kraju. 
Osoby starające się o zezwolenie nie muszą przedstawiać dowodu na posiada-
nie środków utrzymania.

Osoby te mogą złożyć wniosek o zezwolenie przez przyjazdem do Finlandii – w fińskiej 
placówce dyplomatycznej – lub po przyjeździe na posterunku policji. 

Ad. 2) Grupa druga – Ingryjscy Finowie.
Ingrianie są potomkami Finów, którzy przenieśli się do wschodnich wybrzeży Zatoki Fiń-

skiej po aneksji tych terenów przez Szwecję na początku XVII wieku. Zamieszkali na terenie, 
który rozciąga się obecnie od rosyjskiej Karelii do Estonii. Stworzyli silne wspólnoty luterań-
skie na obszarze, który nazwany był „Ingermanland”. 

1  http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301.pdf
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W 1703 roku Rosja odzyskała te ziemie, jednak Ingrianie mogli zachować swoją kulturę i re-
ligię. W 1809 roku Rosja anektowała Finlandię. Przez XIX wiek kościół luterański prowadzony 
przez Ingrian bardzo aktywnie propagował swoją kulturę. Powstały liczne instytucje kulturalne 
i oświatowe. Przed rokiem 1917 w Ingermanlandii zamieszkiwało około 150.000 Ingrian.

Finlandia ogłosiła niepodległość w 1917 roku w wyniku zwycięstwa rewolucji w Rosji. 
Początkowo w Rosji Radzieckiej mniejszość ingriańska mogła kontynuować swoje tradycje. 
Sytuacja zmieniła się po dojściu Stalina do władzy. W latach 1929–1938 większość fińskoję-
zycznej inteligencji została zamordowana, a dziesiątki tysięcy Ingrian wywieziono do różnych 
części ZSRR lub do obozów karnych. W 1942 roku, kiedy ZSRR było w stanie wojny z Niem-
cami i Finlandią, około 25.000 Ingrian zostało deportowanych na Syberię.

Gdy Niemcy zajęli terytorium radzieckie ponad 60.000 Ingrian ewakuowano do Finlan-
dii. Niektórzy mężczyźni wstąpili do armii fińskiej i walczyli przeciwko ZSRR. Jednakże 
w 1945 roku, zgodnie z warunkami porozumienia pokojowego, Ingrianie musieli powrócić 
z Finlandii do Związku Radzieckiego. Obecnie mieszkają oni w Rosji w okolicy Sankt Peters-
burga oraz w mniejszym stopniu w Estonii.

Ingrianie uzyskali możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały w 1990 roku, kie-
dy to ówczesny prezydent Finlandii, Mauno Koivisto w wywiadzie telewizyjnym podał do 
publicznej wiadomości decyzję o zobowiązaniu władz migracyjnych do udzielania zezwoleń 
na pobyt Ingrianom, argumentując, że grupa ta spełnia podstawowe przesłanki dla uznania ich 
fińskości w ramach istniejącego „Prawa do powrotu” potomków fińskich emigrantów. Regula-
cje umożliwiające realizację tego prawa zostały w 1991 roku zawarte w treści podstawowego 
aktu dotyczącego prawa imigracyjnego – Ustawy o cudzoziemcach.

Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 48 wspomnianej ustawy osobom z byłego 
Związku Radzieckiego wydawane jest zezwolenie na pobyt stały:

1) jeżeli wnioskodawca należał do osób ewakuowanych z Ingrii do Finlandii w 1943 lub 
1944 roku i wrócił do ZSRR po wojnie;

2) jeśli wnioskodawca służył w armii fińskiej w latach 1939–1945;
3) jeżeli wnioskodawca lub jedno z jego rodziców lub przynajmniej dwóch z jego czterech 

dziadków figurują lub figurowały w dokumentach jako obywatele fińscy oraz wniosko-
dawca posługuje się biegle językiem fińskim lub szwedzkim.

Zezwolenie na pobyt wydawane jest również członkom rodziny wnioskodawcy oraz dzie-
ciom będącym pod jego opieką, które nie osiągnęły wieku osiemnastu lat, zanim zostało mu 
wydane zezwolenie na powyższej podstawie. 

Ponadto osoby ubiegające się o zezwolenie na pobyt na podstawie powyższych przepisów 
muszą spełnić inne wymagania, niż osoby, które uzyskały prawo do powrotu na podstawie 
przepisów zawartych w artykule 47. 

Podstawowym warunkiem wydania zezwolenia na pobyt osobie zamieszkałej na tere-
nach byłego ZSRR było zarejestrowanie się wnioskodawcy jako „powracającego” w fińskiej 
placówce dyplomatycznej (w tzw. kolejce remigracyjnej) przed dniem 1 lipca 2011 roku. Po-
nadto ubiegający się musi mieć zapewnione miejsce zamieszkania w Finlandii. Natomiast wy-
danie zezwolenia na pobyt nie wymaga, aby wnioskodawca lub członkowie jego rodziny mieli 
zapewnione środki utrzymania, ponieważ jego przyznanie oznacza nieograniczone prawo do 
pracy. 

Jeżeli wnioskodawca należy do trzeciej z grup objętych przepisami artykułu 48 (jest w po-
siadaniu dokumentów potwierdzających jego prawa i włada językiem fińskim) jego fińskie 
pochodzenie musi być potwierdzone przez oryginalne dokumenty lub, jeżeli nie jest to możli-
we, w inny wiarygodny sposób. Osoba taka zobowiązana jest, w okresie oczekiwania na decy-
zję w sprawie wydania zezwolenia, do wzięcia udziału w kursie adaptacyjnym prowadzonym 
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w kraju obecnego zamieszkania przez władze fińskie oraz do przedstawienia zaświadczenia 
o zdaniu egzaminu z języka fińskiego organizowanego przez władze fińskie, potwierdzają-
cego, że wnioskodawca posiada wymaganą znajomość języka fińskiego lub szwedzkiego na 
poziomie A2 (wg skali umiejętności językowych w ramach Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego). Ustawa zastrzega jednak, że ze względu na sytuację wnioskodawcy, 
uczestnictwo w kursie adaptacyjnym lub zdanie egzaminu z języka może nie być wymagane. 
Program udzielania zezwoleń dla tej grupy wygasa 1 lipca 2016 roku. 

Termin ten nie dotyczy osób ewakuowanych z Ingrii do Finlandii w 1943 roku lub tych, 
które służyły w armii fińskiej w latach 1939–1945. Będą się one mogły ubiegać o zezwolenie 
na pobyt na zasadach ogólnych przewidzianych w Ustawie o cudzoziemcach. 

Szacuje się, że w latach 1991–2011 około 25 000–30 000 Ingrian i członków ich rodzin 
przeniosło się z terenów Rosji i Estonii do Finlandii, a po roku 2011 kolejne 20 000 otrzymało 
zezwolenie lub oczekuje na nie w kolejce remigracyjnej.

Ustawa o cudzoziemcach2 (wybór)

Artykuł 47
Wydawanie zezwoleń na pobyt stały dla osób zamieszkujących za granicą

(1). Zezwolenie na pobyt stały jest wydawane osobie mającej miejsce zamieszkania za granicą:
1) jeżeli osoba posiadała obywatelstwo fińskie lub jeżeli przynajmniej jedno z jego rodzi-

ców lub dziadków jest lub było obywatelem fińskim z urodzenia.

Artykuł 48
Wydawanie zezwoleń na pobyt stały dla osób  

z terenów byłego Związku Radzieckiego

(1). Osobom z terenów byłego Związku Radzieckiego jest wydawane zezwolenie na pobyt stały:
1) jeżeli wnioskodawca należał do osób ewakuowanych z Ingrii do Finlandii w 1943 lub 

1944 roku i wrócił do Związku Radzieckiego po wojnie;
2) jeśli wnioskodawca służył w armii fińskiej w latach 1939–1945;
3) jeżeli wnioskodawca lub jedno z jego rodziców lub przynajmniej dwóch z jego czterech 

dziadków figurują lub figurowały w dokumencie jako obywatele fińscy oraz wniosko-
dawca posługuje się biegle językiem fińskim.

(2). Zezwolenie na pobyt wydawane jest również członkom rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 
oraz dzieciom będącym pod jej opieką, które nie osiągnęły wieku osiemnastu lat przed udziele-
niem wnioskodawcy zezwolenia na pobyt na podstawie wspomnianej w pkt. 1.
(3). Kolejnym wymogiem wydania zezwolenia na pobyt jest:

1) zarejestrowanie się wnioskodawcy jako powracającego w fińskiej placówce dyploma-
tycznej;

2) w przypadku, o którym mowa w ustępie 1(3), wnioskodawca bierze udział w kursie 
adaptacyjnym prowadzonym w kraju obecnego zamieszkania oraz przedstawia za-
świadczenie o zdaniu egzaminu z języka fińskiego organizowanego przez władze fiń-
skie, potwierdzającego, że wnioskodawca ma wymaganą znajomość języka fińskiego 
lub szwedzkiego na poziomie A2 (wg skali umiejętności językowych w ramach Euro-
pejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), chyba że uczestnictwo w kursie 

2  http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2004/en20040301.pdf, tłumaczenie własne
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adaptacyjnym lub egzamin z języka jest uważane za nieuzasadnione w odniesieniu do 
sytuacji wnioskodawcy;

3) wnioskodawca ma zapewnione miejsce zamieszkania w Finlandii.
(4). Pochodzenie fińskie wnioskodawcy, o którym mowa w pkt 1 (3) musi być potwierdzone 
w oryginalnych dokumentach lub, jeżeli nie jest to możliwe, w inny wiarygodny sposób.
(5). Wydanie zezwolenia na pobyt, o którym mowa w tym przepisie, nie wymaga, aby wniosko-
dawca lub członkowie jego rodziny mieli zapewnione środki utrzymania.
(6). Szczegółowe zasady dotyczące egzaminów językowych o których mowa w ustępie 3(2) 
mogą być określone przez przepisy wykonawcze.

Źródła:
1) Fiński Urząd Imigracyjny (Maahanmuuttovirasto), http://www.migri.fi/remigration
2) Nurmela Emma, Repaying the Debt of Honor: Ingrian Immigration to Finland, University of Tampere 2010, 

https://www15.uta.fi/FAST/FIN/HIST/en-ingim.html

Opracowanie: Anna Stawicka
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Niemcy

W drugiej połowie XVIII w. rozpoczęły się masowe wyjazdy ludności z terenów dzisiej-
szych Niemiec. Powodami emigracji z niemieckich księstw i królestw były przeludnienie i brak 
ziemi. Słabe plony i duże daniny oraz prześladowania mniejszości religijnych i politycznych 
dodatkowo wpływały na decyzje o wyruszeniu w drogę w poszukiwaniu lepszego miejsca do 
życia. Duża część emigrantów popłynęła do Ameryki. Około 160 tys. Niemców zdecydowało 
się odpowiedzieć na zaproszenie rosyjskiej carycy Katarzyny II i cara Aleksandra I, którzy 
– chcąc zagospodarować tereny imperium – obiecywali przybyszom bardzo dogodne warun-
ki osiedlenia się; otrzymywali oni nieodpłatnie ziemię uprawną, dziesięcioletnie zwolnienie 
z płacenia podatków, nie musieli odbywać służby wojskowej oraz mieli zagwarantowane swo-
body religijne.

Do „przebudzenia narodowego” rosyjskich Niemców po latach intensywnej sowietyzacji 
(po 1941 r.) doszło dopiero w atmosferze głasnosti3. Wtedy to zaczęli oni upowszechniać 
prawdę o „białych plamach” swej przed- i powojennej historii: o istniejącej przed 1941 r. au-
tonomicznej republice nadwołżańskiej, deportacji na Syberię, obozach pracy; oraz domagać 
się pełnej rehabilitacji, w tym również przywrócenia im autonomii. Wtedy też dopiero, wraz 
z zaistnieniem szans na repatriację do RFN, rosyjscy Niemcy zaczęli ujawniać swoje nie-
mieckie pochodzenie. Byli też tacy, którzy robili to niezgodnie z faktami. Znalazło to swoje 
odzwierciedlenie w deklaracjach do spisu powszechnego z 1989 r. Zgodnie z nim w ZSRR 
przebywało ponad 2 mln Niemców. W latach dziewięćdziesiątych liczba osób przyznających 
się do niemieckiego pochodzenia jeszcze wzrosła, dochodząc do ok. 3,5 mln.

Zgodnie z art. 116 niemieckiej ustawy zasadniczej, obywatele Rzeszy niemieckiej w grani-
cach z 31 grudnia 1937 r. oraz ich potomkowie, a także osoby niemieckiego pochodzenia i kul-
tywujące tradycje niemieckie, zamieszkałe poza ojczyzną, mają zapewnione prawo przybycia 
do RFN i uzyskania tam w charakterze tzw. przesiedleńców (od połowy lat osiemdziesiątych 
XX w. – „późnych repatriantów”) statusu pełnoprawnych obywateli Niemiec. 

Status repatrianta („wysiedleńca”, jak dosłownie należałoby tłumaczyć zastosowany w usta-
wach termin „Aussiedler”) umożliwia im korzystanie z szeregu przywilejów finansowych, zasiłku 
dla bezrobotnych, darmowych kursów językowych, otrzymanie mieszkania socjalnego, pomoc 
przy znalezieniu pracy. Oferuje się im doradztwo i opiekę socjalną, w którą angażują się (obok 
państwa) głównie organizacje charytatywne (pomoc finansowa, kursy informacyjne i językowe, 
spotkania integracyjne) oraz działające w Niemczech związki repatriantów i wysiedlonych. 

Znacznie większą trudność przysparza natomiast rozwiązywanie problemu socjokulturowej 
integracji nowo przybyłych, rozładowywanie napięć związanych z przebywaniem w tzw. obo-
zach przejściowych oraz w budowanych z myślą o nich osiedlach, a także tych, związanych 
z nieznajomością języka, wyrwaniem z dotychczasowych struktur społecznych, samotnością 
oraz w wielu przypadkach nieakceptowania „przesiedleńców” przez niemieckie otoczenie. 
Podczas gdy do końca lat osiemdziesiątych społeczeństwo traktowało ich ze względną otwar-
tością, obecnie przeważają coraz bardziej ambiwalentne, a nawet negatywne uczucia. Coraz 
częściej mówi się w Niemczech, że przesiedleńców jest za dużo, że są faworyzowani przez 
władze, że zagrażają statusowi materialnemu miejscowej ludności, a także, przede wszystkim 

3 Głasnost (ros. гласность, jawność) – element reformy ZSRR zapoczątkowanej przez pierwszego sekretarza 
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa pod koniec lat 80. 
XX wieku. Chodziło w niej o zezwolenie na  ujawnienie faktów historycznych oraz dotyczących sytuacji poli-
tycznej i gospodarczej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Informacje te uprzednio były 
niedopuszczane do publikacji (cenzurowane), a za ujawnianie ich, nawet w prywatnych rozmowach, groziły re-
presje.
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w odniesieniu do rosyjskich Niemców, że stanowią zarzewie konfliktów społecznych oraz 
„wylęgarnię przestępców”.

Rosyjscy Niemcy zaczęli szczególnie licznie napływać do Niemiec po przełomie 1989 r. 
W połowie lat 90. było ich w Niemczech 1,7-1,8 mln, mniej więcej tyle samo, co tych, którzy 
z Rosji i państw powstałych po rozpadzie ZSRR nie wyemigrowali, w 2003 r. zaś już około 
3 mln, stanowiąc tym samym zdecydowaną większość spośród wszystkich imigrantów. Rów-
nocześnie, w 2002 r. na jednego niemieckiego repatrianta z terenów byłego ZSRR przypadało 
jego czworo nie niemieckojęzycznych, najczęściej rosyjskich, krewnych.

Proces integracji kulturowej w ojczyźnie przodków w znacznym stopniu utrudnia im re-
konstruowana dopiero świadomość niemieckiego pochodzenia. Niewiele jest wśród nich osób 
znających język niemiecki na poziomie komunikacyjnym. W końcu lat osiemdziesiątych po-
nad 65% niemieckich małżeństw w ZSRR było związkami mieszanymi, a 2/3 dzieci z nich 
pochodzących deklarowało narodowość rosyjską. 

Republika Federalna Niemiec od samego początku swojego istnienia, tj. od roku 1948, 
ściąga wielu imigrantów. Początkowo byli to uciekinierzy i wysiedleni z byłych niemieckich 
obszarów na Wschodzie (w sumie było to ok. 12,5 mln osób), później gastarbeiterzy i ich 
rodziny, którzy przybyli do Niemiec w ramach bilateralnych umów międzypaństwowych. Do 
RFN przybywali też repatrianci (m.in. z Polski, ZSRR, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, 
Bułgarii, Jugosławii, Albanii). Rząd niemiecki z jednej strony kontrolował skalę imigracji, 
z drugiej zaś stale prowadził działania na rzecz integracji przybyszów. 

Głównym motywem działań rządu niemieckiego na rzecz późnej repatriacji było poczucie 
odpowiedzialności za Niemców i ich potomków, oficjalnie określanych jako „osoby należące 
do narodu niemieckiego”, zamieszkałych w Europie Wschodniej, Południowej i na terenie 
byłego ZSRR. Sprowadzanie późnych repatriantów do Niemiec było akcją dobrze zorganizo-
waną – określono maksymalną liczbę repatriantów, która może w danym roku  przyjechać do 
Niemiec, kandydat do przesiedlenia musiał przedstawić dokumenty świadczące o przynależ-
ności jego przodków do narodu niemieckiego, sprawdzano znajomość języka niemieckiego 
kandydatów do przesiedlenia, a przybyłym do Niemiec wskazywano konkretne miejsca za-
mieszkania. 

W trakcie prac nad niemiecką Ustawą Zasadniczą starano się objąć nią ok. 4 mln Niem-
ców nadal żyjących poza granicami Niemiec; nowa definicja obywatelstwa (przynależności 
państwowej) była oparta na zasadzie prawa krwi (ius sanguinis). Art. 116 posługiwał się po-
jęciem „przynależności do narodu niemieckiego”: Niemcem jest (…) ten, kto posiada obywa-
telstwo niemieckie lub jest uchodźcą czy wysiedlonym przynależnym do narodu niemieckiego 
(względnie jego małżonkiem czy potomkiem), który zamieszkuje na terytorium należącym do 
Rzeszy Niemieckiej według stanu na 31.12.1937.

Pojęcia „wysiedlony” i „przynależność do narodu niemieckiego” nie zostały doprecyzowa-
ne w Ustawie Zasadniczej, a dopiero kilka lat później w ustawie o przesiedleńcach i uchodź-
cach [Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge] z 1953 r. Zawarta 
w art. 1 ust. 2 tej ustawy definicja wysiedleńca [Vertriebener] stanowiła, że jest to każda oso-
ba, która „jako obywatel niemiecki lub osoba przynależna do narodu niemieckiego opuściła 
lub opuszcza znajdujące się w danym momencie pod obcą administracją niemieckie terytoria 
wschodnie: Gdańsk, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, ZSRR, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, 
Bułgarię, Jugosławię, Albanię po zakończeniu oficjalnej akcji przesiedleńczej”. Niemiecka 
ustawa o przesiedleńcach umożliwiła powrót do Niemiec ok. 1,35 mln repatriantów w latach 
1950–1986. Były to głównie osoby z Polski (ok. 900 tys.) i Rumunii. 

Termin „przynależność do narodu niemieckiego” został zdefiniowany w art. 6: „Oso-
bą przynależną do narodu niemieckiego (…) jest ten, kto w swojej ojczyźnie zadeklarował 
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przynależność do narodu niemieckiego, o ile ta deklaracja jest potwierdzona przez takie ce-
chy, jak: pochodzenie, język, wychowanie, kultura”. Taka definicja pozwalała na repatriację 
do Niemiec osobom pochodzenia niemieckiego, na które w ich krajach mogły spaść represje 
w okresie powojennym. 

Bezpośrednio po wojnie, w ramach Konferencji Poczdamskiej, postanowiono o przesie-
dleniu ludności niemieckiej z obszarów Czechosłowacji, Polski i Węgier do Niemiec. Wy-
jątkiem byli wykwalifikowani robotnicy i inżynierowie pochodzenia niemieckiego niezbędni 
do utrzymania w ruchu zakładów przemysłowych i transportowych (na kolei i w komunikacji 
miejskiej), którzy byli zatrzymywani do czasu wykształcenia polskich następców. Z czasem 
pozwolono im na wyjazd do Niemiec. Dużą grupę repatriantów z Polski „uruchomiła” wyne-
gocjowana między Polską a Niemcami Zachodnimi umowa o łączeniu rodzin z 1955 r. Z kolei 
w 1958 r. kraj ten podpisał umowę o repatriacjach z ZSRR, w której obie strony deklarują 
wolę „łączenia rodzin, które zostały rozbite w wyniku drugiej wojny światowej”. Możliwość 
wyjazdu Niemców z Rumunii pojawiła się dopiero po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych 
między tym krajem a RFN w roku 1967. Liczba Niemców wyjeżdżających z Rumunii wzrosła 
znacznie po 1978 r., kiedy to zostało podpisane specjalne porozumienie między przywódcami 
obu krajów. 

Jak już wspomniano, pod koniec lat 80. rozpoczął się w Związku Radzieckim czas głasnosti 
i pieriestrojki. Wzrosła wtedy znacznie liczba repatriantów z tego terenu do Niemiec, osiągając 
w roku 1994 swoje maksimum – ponad 200 tys. późnych repatriantów. W związku z tak licz-
nym napływem repatriantów władze niemieckie zaczęły wprowadzać regulacje prawne mają-
ce na celu ograniczenie liczby napływających do kraju przesiedleńców. W 1990 r. uchwalona 
została ustawa o przyjmowaniu repatriantów [Aussiedleraufnahmegesetz], która wprowadzała 
zasadę, że status repatrianta mogła uzyskać jedynie osoba, która przed przyjazdem do RFN 
przeszła procedurę kwalifikacyjną i otrzymała z Federalnego Urzędu ds. Administracji [Bun-
desverwaltungsamt] zgodę na przyjazd. Wymóg ten miał zapobiec coraz częstszym sytuacjom 
konieczności deportowania z Niemiec rzekomych repatriantów do krajów ich pochodzenia.

Uchwalona w 1992 r. ustawa o usuwaniu skutków wojny [Kriegsfolgenbereinigungsgesetz] 
zawiera zdefiniowane na nowo pojęcia „przynależność do narodu niemieckiego” i „los powo-
jenny”, używanych przy rozpatrywaniu wniosków o uzyskanie statusu repatrianta. Z dniem 
31 grudnia 1992 r. uległ likwidacji status repatrianta, a na jego miejsce wprowadzono okre-
ślenie „późny repatriant”. Ustawa wskazywała również zakończenie procesu repatriacji przez 
wprowadzenie zasady, że za repatrianta może zostać uznana jedynie osoba urodzona przed 
rokiem 1993. Określono jednocześnie roczny kontyngent udzielanych pozwoleń na osiedlenie 
się w Niemczech – początkowo było to 225 tys.

W roku 2001, w ustawie o statusie późnego repatrianta [Spätaussiedlerstatusgesetz], wpro-
wadzono zasadę, że koniecznym warunkiem przynależności do narodu niemieckiego jest zna-
jomość języka niemieckiego nabyta w rodzinie. Osoba składająca wniosek o repatriację do 
Niemiec musiała znać język niemiecki na tyle, by móc przeprowadzić w nim prostą rozmowę4. 

Wprowadzenie wspomnianych wyżej zasad spowodowało spadek liczby późnych repa-
triantów od 1994 r., pogłębiony jeszcze od 1996 r., kiedy to wprowadzono obowiązkowe testy 
językowe w kraju pochodzenia dla osób starających się o repatriację do Niemiec. Okazało się, 
że jest coraz mniej osób będących w stanie spełnić wymagania stawiane im w związku z ubie-
ganiem się o status repatrianta. 

1 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa o imigracji [Zuwanderungsgesetz]. Wprowadzała 
ona kolejne ograniczenia, dotyczące tym razem rodzin późnych repatriantów. Nie otrzymują 

4 Typowe pytania w takiej rozmowie: Jak wygląda Pana żona? Kiedy wzięliście ślub? Ile ma Pan wzrostu? Czy umie 
Pan gotować? Dlaczego jest pan tutaj? Co wisi za Pana plecami na ścianie?
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już oni automatycznie niemieckiego obywatelstwa wraz z głównym repatriantem. Od mał-
żonka repatrianta, aby również mógł uzyskać status repatrianta, wymagane jest, aby zwią-
zek małżeński trwał minimum trzy lata przed przybyciem do Niemiec. Dodatkowo od 
małżonka i dzieci wymaga się podstawowej znajomości języka niemieckiego. Jeśli te wa-
runki nie są spełnione, małżonek i dzieci mogą przyjechać do Niemiec w ramach łączenia 
rodzin, ale nie mają oni wtedy statusu repatriantów i związanych z nim korzyści. Władze 
uznały, że znajomość języka niemieckiego jest bardzo ważna w integracji przybyszów ze 
społeczeństwem niemieckim oraz jest podstawą funkcjonowania na rynku pracy i w sys-
temie edukacji. 

Podjęte w ostatnich dziesięcioleciach przez władze niemieckie kroki sprawiły, że polityka 
repatriacyjna stała się zdecydowanie bardziej restrykcyjna, co spowodowało spadek liczby 
osób ubiegających się o repatriację do Niemiec. Jednocześnie uruchomiono szereg progra-
mów pomocowych w krajach pochodzenia dla tych Niemców, którzy z różnych względów 
nie starają się o repatriację do RFN. Wprowadzając kolejne ustawy Niemcy chciały zapobiec 
chaotycznemu napływowi rzesz prawdziwych i rzekomych repatriantów. 

Procedura repatriacyjna

Procedura repatriacyjna rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku przez osobę 
zainteresowaną przesiedleniem do Niemiec. Wniosek może być złożony w przedstawiciel-
stwie RFN w kraju zamieszkania lub w Niemczech, w Federalnym Urzędzie ds. Administracji 
(dalej FUA), przez krewnych tam mieszkających lub osobę upoważnioną.

Wnioski wpływające do FUA są najpierw sprawdzane pod względem formalnym. Następ-
nie Urząd sprawdza dane zawarte we wniosku i w załączonych świadectwach badając, czy 
wnioskodawca spełnia warunki określone przez ustawę o przesiedleńcach i uchodźcach. Na 
zakwalifikowanie jako późny repatriant może liczyć tylko osoba, która spełnia trzy wymaga-
nia określone w § 6 ww. ustawy:

• przynajmniej jedno z jej rodziców miało niemieckie obywatelstwo lub przynależało do 
narodu niemieckiego;

• w miejscu dotychczasowego zamieszkania twierdziła, że przynależy do narodu niemiec-
kiego;

• w momencie podjęcia przez FUA decyzji w sprawie wniosku o późną repatriację potrafi 
przeprowadzić krótką rozmowę w języku niemieckim lub posiada zaświadczenie o zna-
jomości języka niemieckiego na europejskim poziomie B1. Rozmowa jest przeprowadza-
na w konsulacie RFN w pobliżu miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Pochodzenie i przynależność do narodu niemieckiego wynikają najczęściej z przedstawio-
nych aktów urodzenia. 

Osoby z innych krajów (w tym Litwy, Łotwy i Estonii) ubiegające się o późną repatriację 
muszą dodatkowo udowodnić, że doznawały prześladowań (lub w okresie późniejszym – ich 
skutków) ze względu na przynależność do narodu niemieckiego. 

Gdy wnioskodawca spełnia wszystkie warunki, FUA wystawia dokument „zaświadczenie 
o przyjęciu” [Aufnahmebescheid], z którym repatriant może w dowolnie wybranym przez siebie 
momencie przyjechać do Niemiec. W zaświadczeniu mogą być wpisani również małżonek i dzieci, 
przy czym musi wnioskować o to sam repatriant. Pozostają do spełnienia jeszcze dwa warunki:

• małżeństwo musi trwać minimum trzy lata;
• wpisana do zaświadczenia osoba musi znać język niemiecki na poziomie podstawowym 

(A1); nie dotyczy to dzieci w wieku poniżej 18 lat. 
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Wniosek o uwzględnienie małżonka i dzieci może zostać złożony wraz z wnioskiem o re-
patriację lub w dowolnym momencie później; jedynym warunkiem jest to, by osoby, których 
ten wniosek dotyczy, przebywały w swoim kraju ojczystym. 

Repatrianci, którzy przybywają do Niemiec, są przyjmowani w jedynym działającym obec-
nie ośrodku recepcyjnym w mieście Friedland w środkowych Niemczech, gdzie ma miejsce 
rejestracja i przydział do kraju związkowego. W miarę możliwości uwzględniane są przy tym 
związki rodzinne oraz możliwości kształcenia się i znalezienia pracy. Pobyt w tym ośrodku 
trwa zaledwie kilka dni i ten krótki czas jest wykorzystywany na zapoznanie repatriantów 
z warunkami życia w Niemczech. Repatrianci mają też okazję do dostosowania swoich imion 
i nazwisk do używanych w Niemczech – nowe formy imion i nazwisk są od razu rejestrowane 
w FUA. Postępowanie administracyjne w ośrodku we Friedland kończy się wystawieniem 
repatriantowi i jego najbliższej rodzinie skierowania do jednego z krajów związkowych, który 
odtąd przejmuje nad nimi pieczę. 

Po zamieszkaniu we wskazanym kraju związkowym repatriant i jego rodzina otrzymują za-
świadczenia o repatriacji, równoznaczne z przyznaniem obywatelstwa niemieckiego. Upraw-
niają one do otrzymania szeregu świadczeń dla przesiedleńców (mają opłacane ubezpieczenie 
wypadkowe i emerytalne, mogą korzystać z pomocy urzędów pracy i opieki społecznej). Na 
wniosek mogą też uzyskać pomoc integracyjną w kwocie 3068 euro dla osób urodzonych 
przed 1 stycznia 1946 r. lub 2046 euro dla osób urodzonych przed 1 kwietnia 1956 r. 

Ustawa o przesiedleńcach i uchodźcach (wybór)

§ 4  Późni repatrianci

(1) Późnym repatriantem jest zasadniczo osoba narodowości niemieckiej, która opuściła tery-
torium byłego ZSRR po 31 grudnia 1992 r. na podstawie procedury imigracyjnej [Aufnahme-
verfahren] i w ciągu sześciu miesięcy osiadła na stałe w Republice Federalnej Niemiec, o ile 
wcześniej

1. od 8 maja 1945 r. lub
2. po wysiedleniu [Vertreibung] tej osoby lub jej rodziców po 31 marca 1952 r. lub
3. od urodzenia, jeśli jest urodzona przed 1 stycznia 1993 r. (…) 

mieszkała na terenach objętych akcją przesiedleńczą.
(2) Późnym repatriantem jest również osoba narodowości niemieckiej pochodząca z terenów ob-
jętych akcją przesiedleńczą z wymienionych wcześniej państw5, spełniająca pozostałe wymaga-
nia określone w ust. 1 i posiadająca dowody na to, że po 31 grudnia 1992 r. doznała dyskrymina-
cji lub skutków wcześniejszych dyskryminacji z powodu swojej niemieckiej narodowości.
(3) Późnym repatriantem jest Niemiec w sensie art. 116 ust. 1 Ustawy Zasadniczej. Małżon-
kowie i dzieci późnych przesiedleńców, którzy zgodnie z § 27 ust. 1 niniejszej ustawy zostali 
wpisani do zaświadczenia o przyjęciu nabywają te uprawnienia wraz z przyjęciem na obszarze 
działania niniejszej ustawy.

§ 6 Przynależność do narodu niemieckiego

(1) Osobą przynależną do narodu niemieckiego (…) jest ten, kto w swojej ojczyźnie zadeklaro-
wał przynależność do narodu niemieckiego, o ile ta deklaracja jest potwierdzona przez pocho-
dzenie, język, wychowanie i kulturę.
5 Tereny pod dawną administracją niemiecką: Gdańsk, Estonia, Łotwa, Litwa, były Związek Radziecki, Polska, 

Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, była Jugosławia, Albania.
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(2) osoba urodzona po 31 grudnia 1923 r. ma pochodzenie niemieckie, jeśli wśród jej przod-
ków byli obywatele Niemiec lub osoby o pochodzeniu niemieckim i do chwili opuszczenia 
terenów, na których przeprowadzana była akcja przesiedleńcza, identyfikowała się z nie-
mieckością poprzez odpowiednie oświadczenie na temat swojej (niemieckiej) narodowości 
lub w inny sposób lub, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, była traktowana jako osoba 
należąca do mniejszości niemieckiej. Inny sposób identyfikacji z niemieckością to wykazanie 
odpowiedniej znajomości języka niemieckiego (na poziomie B1 europejskiego systemu opi-
su kształcenia językowego lub wykazanie znajomości języka niemieckiego nabytej w domu 
rodzinnym).
Identyfikowanie się z niemieckością musi zostać dowiedzione przez wykazanie zdolności 
przeprowadzenia przynajmniej prostej rozmowy w języku niemieckim (nie dotyczy to osób 
chorych, których choroba uniemożliwia przeprowadzenie takiej rozmowy i upośledzonych 
w sposób opisany w IX księdze Kodeksu socjalnego, § 2 ust. 1 zd. 1) w czasie, gdy po-
dejmowana jest administracyjna decyzja w sprawie wniosku o przesiedlenie. Zakłada się 
identyfikowanie się z niemieckością nawet wtedy, gdy nie wiązało się to z zagrożeniem 
życia lub poważnymi konsekwencjami w życiu zawodowym albo w sprawach bytowych, 
jednak na podstawie ogólnych okoliczności jest pewne, że dana osoba należy do mniejszo-
ści niemieckiej.

§ 7 Zasady

(1) Późnym repatriantom należy ułatwiać wejście w życie zawodowe, kulturalne i społeczne 
w Niemczech. Należy łagodzić niekorzystne skutki późnego przesiedlenia.
(2) §§ 8, 10 i 11 niniejszej ustawy mają zastosowanie również do małżonków i dzieci późnych 
repatriantów, nawet jeśli nie spełniają wymogów określonych w § 4 ust. 2, ale opuścili obszary 
przesiedleńcze w ramach procedury imigracyjnej.

§ 8 Rozmieszczenie

(1) Kraje związkowe przyjmują późnych przesiedleńców, ich małżonków i dzieci, o ile spełnia-
ją oni warunki określone w § 7 ust. 2. Federalny Urząd ds. Administracji wskazuje kraj związ-
kowy, który przyjmie danych przesiedleńców (postępowanie dotyczące rozmieszczenia). Aż do 
tego momentu osoby te pozostają na utrzymaniu państwa. Późni repatrianci, ich małżonkowie 
i dzieci są zobowiązani do zarejestrowania się w federalnym ośrodku dla uchodźców.
(2) Członkowie rodziny późnego repatrianta, którzy przyjechali razem z nim, spełniający wa-
runki § 7 ust. 2, mogą zostać włączeni w postępowanie dotyczące rozmieszczenia.
(3) Kraje związkowe mogą określić na drodze porozumienia zasadę rozmieszczenia późnych 
repatriantów. Dopóki takie porozumienie nie zostanie zawarte lub gdy przestanie ono obowią-
zywać, liczba rozmieszczanych repatriantów będzie określana na każdy rok kalendarzowy we-
dług klucza Wspólnej Komisji Federacji i Landów, publikowanego w Bundesanzeiger6, według 
którego liczone są dochody podatkowe i liczba ludności landów (tzw. Königsteiner Schlüssel).
(4) Federalny Urząd ds. Administracji jest zobowiązany do przestrzegania tego klucza. Kraj 
związkowy inny niż ten, do którego chciałby pojechać późny repatriant, może zostać zobowią-
zany do przyjęcia go.
(5) Kto udaje się do kraju związkowego, do którego nie został skierowany, może nie zostać 
przyjęty w tym landzie.

6  Odpowiednik Monitora Polskiego.
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§ 9 Świadczenia pomocowe

(1) Późni repatrianci, ich małżonkowie i dzieci, spełniający wymogi określone w § 7 ust. 
2 zd. 1 mają prawo do udziału w bezpłatnym kursie integracyjnym, obejmującym naukę 
języka niemieckiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym (o jednakowym 
czasie trwania) w celu osiągnięcia wystarczającej znajomości języka oraz w kursie, podczas 
którego jest przekazywana wiedza na temat porządku prawnego, kultury i historii Niemiec. 
Z udziału w kursie zwolnione są dzieci, młodzież i młodzi dorośli uczęszczający do szkoły 
lub kontynuujący swą ścieżkę nauki w Republice Federalnej. Kurs językowy trwa w przypad-
ku zajęć całodziennych, które są najczęściej stosowane, maksymalnie sześć miesięcy. O ile 
jest to konieczne, kursowi powinny towarzyszyć opieka socjopedagogiczna lub opieka nad 
dziećmi. 
Późni repatrianci oraz ich małżonkowie i dzieci podlegający postanowieniom niniejszej 
ustawy otrzymują dodatek na dojazdy na kurs integracyjny, jeśli najbliższa lokalizacja 
kursu wymaga dojazdu. Ministerstwo spraw wewnętrznych jest upoważnione do określe-
nia szczegółów dotyczących kursów integracyjnych, w tym podstawowej ich struktury, dłu-
gości trwania, zawartych w nich treści oraz sposobu ich przeprowadzenia, a także kwe-
stii związanych z dopuszczeniem firm prowadzących kursy i ogólnych warunków udziału 
w nich. W tym celu ministerstwo wyda rozporządzenie niewymagające zatwierdzenia przez 
Bundestag.
(2) Późni repatrianci mogą otrzymać:

• jednorazową pomoc doraźną od rządu federalnego  oraz
• rekompensatę kosztów przeniesienia się.
Szczegóły określi minister spraw wewnętrznych w rozporządzeniu.

(3) Późnym repatriantom z byłego ZSRR, Estonii, Łotwy i Litwy urodzonym przed 1 kwietnia 
1956 r. Federalny Urząd ds. Administracji przyznaje jako rekompensatę za pobyt w ośrodku 
przejściowym ryczałtową kwotę na integrację w wysokości 2046 euro. Kwota ta dla osób 
urodzonych przez 1 stycznia 1946 r. wynosi 3068 euro. Jest ona wypłacana na wniosek zain-
teresowanego, który należy złożyć przed upływem trzech lat od miesiąca, w którym zostało 
wystawione zaświadczenie zgodnie z § 15 ust. 1. Termin ten upływa najwcześniej 31 grudnia 
2009 r.
(4) Pomoc integracyjna oraz wsparcie dla młodzieży, uzupełniające zajęcia językowe i so-
cjopedagogiczne mogą być utrzymane – zarówno dla repatrianta, jak i dla osób, które razem 
z nim przybyły do Niemiec. 
(5) Federalny Urząd Migracji i Uchodźców jest odpowiedzialny za:

a) określenie podstawy kursów językowych i zawartych w nich treści na poziomie pod-
stawowym i średnio zaawansowanym oraz kursów integracyjnych, o których mowa 
w ust. 1;

b) przeprowadzenie działań, o których mowa w ust. 1 i 4.

§10 Egzaminy [omówienie]

Egzaminy zdane przed 8 maja 1945 r. na terenach należących do 31 grudnia 1937 r. do Rze-
szy Niemieckiej i uzyskane tam kwalifikacje zawodowe zostają uznane, o ile odpowiadają one 
odpowiednim egzaminom i kwalifikacjom zawodowym w Niemczech. W razie nieposiadania 
odpowiedniej dokumentacji osoba starająca się o uznanie egzaminów lub kwalifikacji zawo-
dowych musi wiarygodnie udowodnić ich posiadanie. 
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§ 11 Świadczenia na wypadek choroby [omówienie]

Późni repatrianci otrzymują w miejscu swego nowego stałego zamieszkania w Niemczech 
jednorazowe świadczenia lecznicze w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ten artykuł szczegółowo określa świadczenia, do których ma prawo późny repatriant (lecze-
nie, świadczenia dentystyczne, dla kobiet w ciąży) oraz czas, w którym repatriant ma do nich 
prawo (78 tygodni od momentu przybycia do Niemiec). W określonych w ustawie przypadkach 
repatriant ma prawo do wypłaty chorobowego oraz zasiłku dla ciężarnych [Mutterschaftsgeld]. 

W przypadkach spornych repatriantowi przysługuje prawo do skargi w sądzie ubezpieczeń 
społecznych [Sozialgericht].

§ 13 Ubezpieczenie emerytalne 

Kwestie włączenia późnych repatriantów w system ubezpieczeń emerytalnych określa usta-
wa o emeryturach obcokrajowców [Fremdrentengesetz].

§ 14 Wspieranie samodzielnej aktywności zawodowej  [omówienie]

Należy wspierać samodzielną aktywność zawodową późnych repatriantów w rolnictwie, 
rzemiośle i wolnych zawodach, m.in. poprzez preferencyjne kredyty (niższe oprocentowanie, 
specjalne warunki ubezpieczenia kredytu, umorzenia). Wobec zakładów pracy zatrudniają-
cych późnych repatriantów stosowane są ułatwienia w otrzymaniu zamówień publicznych. 

§ 15 Zaświadczenia [omówienie]

Późnym repatriantom wydawane są na ich wniosek specjalne zaświadczenia przez Federal-
ny Urząd ds. Administracji.

§ 26 Zaświadczenie o przyjęciu 

Osobom, które decydują się na przeniesienie się na stałe do Niemiec, wydaje się specjalny 
dokument – zaświadczenie o przyjęciu. Są na nim wpisane dane osób (członków najbliższej 
rodziny – małżonka i dzieci), które mają zamiar przenieść się do Niemiec wraz z repatriantem.

§ 94 Imiona i nazwiska [omówienie]

Późni repatrianci, ich małżonkowie i dzieci mają prawo:
• zrezygnować z tych części nazwiska, których nie przewiduje prawo niemieckie;
• przywrócić pierwotną wersję imienia lub nazwiska, zmienioną ze względu na płeć lub 

pokrewieństwo;
• przyjąć niemieckojęzyczną formę imienia lub nazwiska; jeśli taka forma imienia nie ist-

nieje, mają prawo przyjąć nowe imię;
• w przypadku małżonków noszących to samo nazwisko – potwierdzić zamiar używania 

go nadal;
• przyjąć nazwisko będące tłumaczeniem oryginalnego na język niemiecki.
Odbywa się to w Federalnym Urzędzie ds. Administracji lub w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Wydawanie związanych z tym zaświadczeń jest dla repatriantów wolne od opłat.
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§ 95 Nieodpłatne doradztwo  [omówienie]

Organizacje wysiedlonych, repatriantów i uchodźców mogą udzielać swoim członkom nie-
odpłatnie porad m.in. dotyczących kwestii podatkowych.

§ 96 Dbałość o dobra kulturalne repatriantów i wspieranie badań naukowych 
[omówienie]

Federacji i landom, w zakresach kompetencji określonych w Ustawie Zasadniczej, powie-
rza się dbałość o zachowanie dóbr kulturowych z obszarów przesiedleń, tworzenie archiwów, 
muzeów i bibliotek, ośrodków pracy twórczej dla przesiedleńców oraz wspieranie kształcenia. 

§ 97 Statystyka 

Należy prowadzić odpowiednią statystykę dotyczącą późnych repatriantów.

§ 98 Wyłudzenie świadczeń

Karą do pięciu lat pozbawienia wolności lub grzywny zagrożone jest podanie przez repa-
trianta nieprawdziwych lub niepełnych danych w celu uzyskania dla siebie lub innych osób 
praw lub udogodnień przysługujących późnym repatriantom.

§ 99 Naruszenie obowiązków urzędniczych

Karą do pięciu lat pozbawienia wolności lub grzywny zagrożone jest świadome wydanie 
przez urzędnika zaświadczenia związanego z repatriacją osobie, której ono nie przysługuje.

§ 103 

Koszty związane z funkcjonowaniem niniejszej ustawy ponosi federacja.

§ 104

Przepisy wykonawcze do tej ustawy wydaje ministerstwo spraw wewnętrznych  
za pośrednictwem Federalnego Urzędu ds. Administracji.

Źródła:
1) Elrick J., Frelak J., Hut P., Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie, Instytut Spraw Publicznych, 2006
2) Federalna ustawa o przesiedleńcach i uchodźcach,

http://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/BJNR002010953.html#BJNR002010953BJNG000103310
3) Strona internetowa Muzeum późnych przesiedleńców w Detmold, http://russlanddeutsche.de
4) Żakowska M., Pamięć historyczna Niemców polskich i rosyjskich na przełomie XX i XXI wieku,

www.academia.edu
 

Opracował: Artur Dragan
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Rosja

Zjawisko repatriacji w Rosji jest jednym z następstw upadku w grudniu 1991 r. Związku 
Radzieckiego (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – ZSRR). Jak pisze Kamila 
Opiela7 doprowadziło to do tego, że miliony Rosjan i osób rosyjskojęzycznych znalazło się 
poza granicami dzisiejszej Federacji Rosyjskiej. Prezydencki dekret w tej sprawie programu 
repatriacji ukazał się 15 lat po rozpadzie ZSRR. Zdaniem niektórych rosyjskich obserwato-
rów władze zajęły się tym problemem z dużym opóźnieniem. Wynikało ono m.in. z charak-
teru i głębi przemian politycznych i gospodarczych przy tworzeniu Federacji Rosyjskiej oraz 
Wspólnoty Niepodległych Państw, charakteryzujących się pewnym chaosem decyzyjnym po 
upadku ZSRR. Doszło bowiem do rozpadu państwa, które od II wojny światowej było jednym 
z czynników bipolarnej równowagi sił w skali globalnej.

Na wstępie wypada poczynić istotną uwagę terminologiczną. W przypadku Rosji ustawo-
dawca posługuje się pojęciem dobrowolnego przesiedlenia, a nie repatriacji, ponieważ oma-
wiany program dotyczy nie tylko Rosjan, lecz także osób innych narodowości, identyfikują-
cych się z językiem i kulturą rosyjską. 

Kwestią dość specyficzną przy rozpatrywaniu zagadnienia repatriacji w Federacji Rosyj-
skiej jest bardzo wyraźne zróżnicowanie sytuacji finansowej Rosjan i osób rosyjskojęzycznych 
w różnych regionach byłego ZSRR. Był to i jest nadal główny czynnik brany pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji o przesiedleniu, w którym upatrywano poprawy sytuacji materialnej. 
W czasach ZSRR bowiem władze centralne podejmowały działania mające na celu wyrów-
nanie poziomu dochodów w poszczególnych republikach – po rozpadzie państwa różnice te 
ujawniły się w sposób dość drastyczny, a poziom dochodów stał się zależny od stopnia rozwo-
ju gospodarczego i wielkości zasobów naturalnych poszczególnych regionów. Najtrudniejszą 
sytuację materialną mieli mieszkańcy regionów północnych oraz dalekiej Syberii.

Podejście władz rosyjskich do osób o rosyjskiej tradycji językowej i kulturowej w wielu 
przypadkach nie charakteryzowało się chęcią ich ratowania, m.in. przed zagrożeniami i złymi 
warunkami dzięki stworzeniu im warunków do życia w Rosji (tak jak ma to miejsce w przy-
padku Węgier czy Polski). Niejednokrotnie byli oni traktowani raczej jako czynnik umacnia-
jący pozycję Rosji poza obszarem Federacji Rosyjskiej (FR). Władze Rosji nie podejmowały 
tematu repatriacji, kierując się przesłankami przywiązania do kultury i tradycji. Dominuje 
podejście  racjonalne. Władze nie podejmują starań mających na celu powrót Rosjan z nie-
których regionów i krajów. Przykładem może tu być Estonia, gdzie mniejszość rosyjska jest 
bardzo dobrze zorganizowana, aktywna politycznie i poszukująca wszelkich, korzystnych dla 
siebie rozwiązań – nie kieruje się sentymentami i chęcią powrotu do macierzy8. Pragmatyzm 
dominuje też w procedurze repatriacji: spośród osób chcących przeprowadzić się do Rosji 
preferowane są takie, które mają konkretne zawody i są gotowe do pracy.

Repatriacja w Rosji odbywa się na podstawie Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 
22 czerwca 2006 roku „o środkach wsparcia dobrowolnego przesiedlenia na terytorium Federacji 
Rosyjskiej rodaków zamieszkujących poza jej granicami”. Dekret nie precyzuje o jakie obszary 
chodzi, tj. z jakich obszarów mają pochodzić ewentualni repatrianci. Jest on wyrazem pragma-
tycznego podejścia władz rosyjskich do tej kwestii. Jednym z celów programu przesiedlenia 
jest zmiana niekorzystnych zjawisk demograficznych w niektórych regionach Federacji Rosyj-
skiej. Pragmatyzm przejawia się także w warunkach, jakie muszą spełnić osoby, które zechcą 

7  Kamila Opiela, Sergiy Skorycki, Ziemowit Soha, Polacy na Wschodzie a polityka migracyjna RP, Diagnoza 
i propozycje zmian, Fundacja Republikańska 2014.

8   Joanna Hyndle, Miryna Kutysz, Rosyjskojęzyczni na Łotwie i w Estonii, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warsza-
wa 2004.  
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się osiedlić na terenie Federacji Rosyjskiej: muszą one mieć konkretne zawody i znać język 
rosyjski na poziomie niezbędnym do skutecznego porozumiewania się. Znajduje to odzwiercie-
dlenie również w założeniach programu, które stanowią zachętę dla osób pozostających w kręgu 
rosyjskiej tradycji kulturowej i językowej, co ułatwi ich adaptację w ojczyźnie. 

Z treści dekretu można wywnioskować, że jego realizacja wymagać będzie zaangażowa-
nia znaczących środków finansowych oraz skoordynowania działań wielu resortów: w celu 
dokładnego określenia zasad funkcjonowania powołano Międzyresortową Komisję, w skład 
której wchodzą przedstawiciele władz państwowych oraz administracji prezydenta. Dekret 
zakłada wprowadzenie odrębnej pozycji w budżecie Federacji Rosyjskiej (począwszy od 2007 
r. i w latach następnych) na realizację celów związanych z programem przesiedlenia.

W dalszej części dekretu określony jest sam program. Kolejnym dowodem na jego pragmatyzm 
jest stwierdzenie, że celem programu przesiedlenia jest „połączenie potencjału rodaków zamiesz-
kałych poza granicami państwa z potrzebami rozwojowymi poszczególnych regionów Rosji”. Pro-
gram przewiduje również podjęcie działań mających na celu zwiększenie dzietności i regulację 
migracji mające na celu stabilizację liczby ludności Federacji Rosyjskiej. Złożoność problematyki 
związanej z dobrowolnym przesiedleniem rodaków z zagranicy wymaga działań kompleksowych 
podejmowanych w ramach omawianego rządowego programu – stwierdza się dalej w dekrecie. 

Osiągnięcie założonych celów wymaga stworzenia odpowiednich warunków politycznych, 
społeczno-ekonomicznych i organizacyjnych, a także przyjęcia odpowiednich ustaw, które 
będą zgodne z konstytucją Federacji Rosyjskiej (FR), oraz z ustawodawstwem federalnym. 
Trzeba też zadbać o to, by proces przesiedleń mógł być poddawany społecznej kontroli, by 
było możliwe monitorowanie praw przesiedlanych, zobowiązań które na siebie wzięli oraz 
zobowiązań jakie będzie miała wobec nich Federacja Rosyjska. 

Realizacja programu była przewidziana na lata 2006–2012, co zrealizowano; okres ten po-
dzielono na trzy etapy: pierwszy – rok 2006, drugi: lata 2007–2008, trzeci: 2009–2012. Taki 
podział wynikał z faktu, że przyjęcie wszystkich regulacji prawnych niezbędnych dla realiza-
cji programu i realizacji jego wstępnego etapu wymagało czasu.

 W 2006 r. przyjęto akty prawne niezbędne do realizacji programu, sporządzono listę po-
trzeb podmiotów9 Federacji Rosyjskiej w zakresie możliwości rynku pracy, tych elementów 
infrastruktury, które będą wykorzystane przy realizacji programu przesiedleń – w tym także 
możliwości resortu oświaty i służby zdrowia. Dokonano oceny możliwości poszczególnych 
resortów. Skoordynowano regionalne programy przesiedleń. Przygotowano warunki do moni-
toringu przebiegu procesu przesiedleń oraz wstępne szacunki skali tego zjawiska.

W drugim etapie (2007–2008) zrealizowano działania przyjęte w pierwszym etapie przesie-
dleń – w ramach regionalnych programów tej inicjatywy. Opracowano programy przesiedleń 
regionalnych w dalszym horyzoncie czasowym. 

W trzecim etapie (2009–2012) rozdysponowano środki pochodzące z budżetu centralnego, 
zasilając budżety podmiotów Federacji Rosyjskiej oraz budżety lokalne w środki finansowe 
niezbędne do realizacji założeń omawianego programu.

Założenia i cele programu oraz jego pilotażowa część pozwala zorientować się co do zna-
czącej społecznej, gospodarczej i politycznej skali programu dobrowolnych przesiedleń wpro-
wadzonego w Federacji Rosyjskiej.

IV część omawianego dekretu reguluje szczegółowo uprawnienia osób uczestniczących 
w programie. Są one beneficjentami wielu osłonowych działań socjalnych (m.in. zwrotu 
kosztów podróży, zwrotu kosztów wynikających z wyrobienia dokumentów koniecznych do 

9   Pojęcie podmiotów Federacji Rosyjskiej obejmuje podstawowe obszary (jednostki) administracyjne: republiki, 
kraje, obwody, miasta wydzielone, obwody autonomiczne i okręgi autonomiczne i regiony gospodarcze w łącznej 
liczbie 106.  
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uprawomocnienia pobytu osoby uczestniczącej w programie na terenie FR, uprawnienie do 
otrzymania jednorazowego zasiłku na „zagospodarowanie się”).

W początkowym okresie przebywania przesiedlonego na terenie Federacji Rosyjskiej, o ile nie 
ma on pracy, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, otrzymuje on zasiłek, którego wysokość 
skorelowana jest z wysokością minimum socjalnego liczonego dla danego regionu (podmiotu) FR. 

Rodziny, podobnie jak osoby samotne uprawnione są do korzystania z usług instytucji 
i urzędów na szczeblu regionu i gmin, których zadaniem jest zapewnienie wychowania w okre-
sie przedszkolnym, możliwości pobierania nauki na poziomie średnim i wyższym. Mają one 
możliwość korzystania z opieki służb socjalnych, służby zdrowia oraz urzędów zatrudnienia. 
Koszty tych świadczeń pokrywane są ze środków budżetów lokalnych.

Wszystkie wypłaty, kolejność ich dokonywania oraz zakres pomocy socjalnej udzielanej 
przesiedleńcom są zagwarantowane przez władze Rosji.

Osoby uczestniczące w programie dobrowolnego przesiedlenia mają prawo wybrać miej-
sce, w którym będą mieszkać na terenie Federacji Rosyjskiej. Dokumenty potwierdzające peł-
nię praw do zamieszkania na danym terenie wydawane są osobom uczestniczącym niezwłocz-
nie po przybyciu na miejsce. 

Jeśli osoba uczestnicząca w programie opuści teren FR przed upływem 2 lat od zasiedlenia, jest 
zobowiązana zwrócić kwotę otrzymaną tytułem jednorazowego zasiłku na „zagospodarowanie się”.

Część V dekretu dotyczy działań informacyjno-promocyjnych służących popularyzowa-
niu idei programu dobrowolnych przesiedleń, prezentacji szczegółów programu potencjal-
nym uczestnikom oraz szerszemu kręgowi odbiorców. Działania te realizowane są przez 
media drukowane i elektroniczne. W program informacyjny zaangażowane są zagraniczne 
przedstawicielstwa FR. Jeśli w kraju, który jest celem tych działań nie ma ambasady Rosji, 
w programie uczestniczą podmioty prawne współpracujące z placówkami konsularnymi FR 
funkcjonującymi w tych krajach. W akcji informacyjnej biorą udział także rosyjskie ośrodki 
nauki i kultury za granicą. Jednym z podstawowych celów akcji informacyjnej jest pełniej-
sze poinformowanie osób, które zechcą uczestniczyć w programie  o przebiegu procedury 
przesiedleńczej, o warunkach życia w Rosji, o możliwości, jakie daje uczestnictwo w pro-
gramie etc.

Dokumenty konieczne do przekroczenia granicy FR dostarczane są im przed rozpoczęciem 
podróży – m.in. zaświadczenie o udziale danej osoby lub rodziny w programie dobrowolnego 
przesiedlenia. Jest ono także dokumentem umożliwiającym transport ruchomości należących 
do osób przesiedlanych.

Dekret zawiera szczegółowe regulacje co do rodzaju (transport kolejowy, lotniczy, morski 
i żegluga śródlądowa) oraz klas w środkach transportu, które mogą być użyte podczas przesie-
dleń, a których koszt będzie zwracany w ramach omawianego programu. W przypadku prze-
jazdu koleją zwracane są koszty biletów dla wszystkich klas. Jeśli chodzi o transport lotniczy, 
to zwrot przysługuje tylko w przypadku lotów klasą ekonomiczną. Analogicznie: w przypadku 
żeglugi śródlądowej zwrot przewidziany jest tylko dla biletów II klasy. W przypadku żeglugi 
morskiej zwrot kosztów przysługuje dla kajut klasy III. W ramach programu przewidziany jest 
także zwrot kosztów przewozu mienia ruchomego rodzin objętych programem.

Część VII dekretu dotyczy działań, które powinny być podejmowane na terenach, na których 
osiedlają się osoby uczestniczące w programie. Działania te prowadzone są przez podmioty 
FR w ramach tzw. regionalnych programów przesiedlenia. Przy ich kształtowaniu bierze się 
pod uwagę „narodowe interesy Federacji Rosyjskiej, potrzeby obszaru na którym zamieszkają 
osoby przesiedlone”. Regionalne programy przesiedleń tworzone są we współpracy z federal-
nymi władzami wykonawczymi, organami władzy samorządowej w regionie, pracodawcami 
i organizacjami społecznymi.
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Założenia regionalnych programów przesiedlenia określają także:
− metody i formy kontroli realizacji programów;
− odpowiedzialność za realizację programów;
− formy i źródła finansowania programów.
Przy udzielaniu osobom uczestniczącym w programie kredytów hipotecznych obowiązują 

wprawdzie ogólne zasady ich przyznawania, ale przewiduje się możliwość ich dofinansowania.
Podmiot FR, działając w ramach omawianego lokalnego programu przesiedleń wskazuje i uza-

sadnia miejsce i sposób tworzenia ośrodków tymczasowego pobytu przesiedlonych, zasady finan-
sowania adaptacji istniejących budynków dla potrzeb przesiedlanych. Projekty przygotowane przez 
władze lokalne – podmioty FR, tj. jej jednostki administracyjne – podlegają kontroli władz FR. 
Władze centralne, po rozważeniu możliwości danego podmiotu FR odnośnie liczby osób uczestni-
czących w programie, mogących zamieszkać na danym terenie oraz stopnia przygotowania regionu 
do przyjęcia przesiedlonych, akceptują program. Realizacja programu nie może naruszać interesów 
mieszkańców regionu w zakresie obowiązujących praw, w tym prawa pracy.

Część VIII dekretu zawiera przepisy dotyczące uprawnień władz do nadzorowania 
i kontroli realizacji programów przesiedleń. Głównym podmiotem w tym zakresie jest 
Międzyresortowa Komisja ds. realizacji Państwowego Programu Dobrowolnych Przesie-
dleń. Decyzje Komisji są obowiązujące dla wszystkich organów uczestniczących w reali-
zacji programu.

Koordynatorem programu jest Federalna Służba Emigracyjna FR. Dekret w tej części za-
wiera szczegółowe dane dotyczące m.in. kontroli wydatkowania środków pochodzących z bu-
dżetu centralnego przeznaczonych na realizację programu dobrowolnych przesiedleń. 

Postanowienia omawianego dekretu stanowią właściwie punkt wyjścia do stałych działań w za-
kresie wspomagania imigracji ludności rosyjskiej i rosyjskojęzycznej na teren FR. W 2012 r. przy-
jęto nową regulację prawną dotyczącą nieprzerwanego trwania programu przesiedleń. Działania 
podejmowane w ramach programu są stale obserwowane w ramach organizowanych m.in. w Kali-
ningradzie, Władywostoku i innych miastach, raz lub dwa razy do roku, Międzynarodowych Forów 
Imigracyjnych z udziałem czołowych postaci uczestniczących w programie oraz przedstawicieli 
władz państwa. Działania podejmowane na rzecz imigracji są postrzegane jako ewaluacja pierwot-
nych założeń programu. Organizacją koordynującą działania w zakresie współpracy z Rosjanami 
i osobami identyfikującymi się z kulturą i językiem rosyjskim jest Federalna Agencja ds. Współpra-
cy Państw Niepodległych, Rodaków Mieszkających za Granicą oraz Międzynarodowej Współpra-
cy Humanitarnej. Została powołana dekretem prezydenta FR z 6 września 2008 r. 

W Federacji Rosyjskiej idea repatriacji ludności rosyjskiej (lub szerzej) rosyjskojęzycznej nie jest 
i nie była podejmowana w formie, jaką znamy z doświadczenia polskiego. W Rosji nie myślano wy-
łącznie o etnicznym wzmacnianiu centralnego regionu, tradycyjnie zamieszkałego przez Rosjan; kła-
dziono także nacisk na możliwie równomierny rozwój całego obszaru postsowieckiego i decydowano 
się na wspieranie osób narodowości rosyjskiej, kiedy interesy państwa tego wymagały. 

Źródło:
Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 г. Москва („О мерах по оказанию со-

действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом») Dekret prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. Nr 637, „O środkach wsparcia 
dobrowolnego przesiedlenia na terytorium Federacji Rosyjskiej rodaków zamieszkujących poza jej granicami” , 
kremlin.ru, Президент России,  oficjalna strona internetowa prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina.

Opracowanie: Szczepan Woronowicz
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Węgry

Genezą zjawiska repatriacji na Węgrzech jest militarne fiasko państw centralnych w I woj-
nie światowej. Wielkim przegranym była m.in. Monarchia Austro-Węgierska, co doprowadzi-
ło do jej rozpadu. W wyniku uzgodnień traktatu pokojowego z Trianon (1920) Węgry utraciły 
ok. 2/3 przedwojennej liczby ludności oraz blisko 2/3 terytorium. Tereny te to: Siedmiogród,  
na południowym-wschodzie (w dzisiejszej Rumunii), Górne Węgry, na północy kraju (w dzi-
siejszej Słowacji), Zakarpacie, na północnym-wschodzie (na dzisiejszej Ukrainie) oraz Woj-
wodina, na południu (w dzisiejszych Serbii, Chorwacji i Słowenii).

Utrata tych terenów stanowiła nie tylko ogromną stratę gospodarczą, lecz także pozostawi-
ła głęboki, do dziś widoczny ślad w świadomości społecznej i historycznej  Węgrów. Był on 
odczuwany głębiej w trudnych momentach historycznych, pozostając jedną z przyczyn  brze-
miennych w skutki decyzji politycznych. Pragnienie, chociażby częściowego odzyskania tych 
terenów było przyczyną sojuszu Królestwa Węgier z Niemcami w okresie od roku1938 do 
końca II wojny światowej. Skutki tej decyzji były tragiczne.

Poczucie krzywdy żyje w Węgrach do dziś, tym bardziej, że utracone terytoria mogą być 
postrzegane jako rdzennie węgierskie; np. pierwszy przekład Biblii na język węgierski powstał 
w Siedmiogrodzie. Z drugiej strony Węgrzy zamieszkali na tych terenach – mając możliwość 
pielęgnowania języka, tradycji i kultury węgierskiej – są silnie związani z ojczyzną, zaś Buda-
peszt uważają za swoją metropolię. Na marginesie wypada dodać, że język i kultura węgierska 
przez wielu jest uznawana jako wiodąca w regionie.

Problem repatriacji dotyczy wspomnianych osób. W większości są to osoby aktywne spo-
łecznie, włączające się w życie polityczne krajów, w których mieszkają. Inni poszukują form 
pełniejszej łączności z ojczyzną, po czym przenoszą się na Węgry. Motywacje takich decyzji 
nie zawsze są natury wyłącznie materialnej. Bardzo duże znaczenie mają czynniki emocjonal-
ne. I tak np. w przypadku wielu literatów tworzących w krajach ościennych w języku węgier-
skim z czasem pojawia się przekonanie, że repatriacja na Węgry pozwoli im przemawiać do 
czytelników w sposób pełniejszy, a i oni sami będą wyraźniej postrzegani przez odbiorców.

Władze węgierskie od wielu lat prowadzą aktywną politykę repatriacyjną. Jej podstawą jest 
pozostająca w mocy ustawa LXII z 2001 r. „o przywilejach i korzyściach dla Węgrów zamieszka-
łych w krajach ościennych” regulującą m.in. zasady uzyskiwania „Karty Węgra”, pozwalającej 
na korzystanie z przywilejów zawartych w ustawie, oraz Rozporządzenie Rządu 318/2001 z 29 
grudnia 2001 r. „o postępowaniu w sprawie wystawiania „Kart Węgra” oraz „Rodzinnych Kart 
Węgra”, w dalszym ciągu rozporządzenia pojęcia te są traktowane zamiennie. Do otrzymania 
„Rodzinnej Karty Węgra” uprawnieni są członkowie rodzin osób posiadających „Kartę Węgra”. 
Wspomniany akt prawny jest aktem wykonawczym do omawianej ustawy. O „Kartę Węgra” 
mogą się ubiegać osoby narodowości węgierskiej i pochodzenia węgierskiego, zamieszkałe na 
Słowacji, na Ukrainie, w Rumunii, w Słowenii i Serbii. Uprawnienia te przysługują również oso-
bom  posługującym się językiem węgierskim,  przez władze wspomnianych krajów uważane  za 
przynależne do węgierskiej mniejszości narodowej, a także:

− przez organizacje mniejszości narodowej węgierskiej działające we wspomnianych kra-
jach uważane za członków tych organizacji lub;

− uważane przez wspólnoty religijne działające we wspomnianych krajach za należące do 
grona ich członków. 

Nie są objęte tym przywilejem osoby narodowości i pochodzenia węgierskiego zamieszkałe 
w Austrii. Ustawodawca wziął tu pod uwagę mniejszą liczbę osób, których dotyczyłaby usta-
wa oraz znaczące różnice w zasobności obywateli Austrii i Węgier.

Rozdział II ustawy LXII zawiera spis przywilejów i ułatwień. Są to:
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a) prawo do korzystania z instytucji kulturalnych i oświatowych oraz prawo do korzystania 
z usług świadczonych przez te instytucje;

b) dostęp do dóbr kultury również w celach badawczych;
c) dostęp do obiektów zabytkowych oraz do dotyczących ich dokumentów;
d) dostęp, w celu prowadzenia badań naukowych, do materiałów archiwalnych, zawierają-

cych chronione dane osobowe jeśli (sąsiedni) kraj zamieszkania osoby uprawnionej jest 
sygnatariuszem międzynarodowej umowy o ochronie danych osobowych.

Poza tym osoba uprawniona jest upoważniona do korzystania z każdej państwowej biblio-
teki publicznej, w tym do podstawowych usług bibliotecznych (czytelnia, wypożyczalnia, bi-
blioteczne systemy informacyjne).

W art. 19 i 20 rozdziału III znalazły się zasady wydawania „Kart Węgra” (Węgierskiej legi-
tymacji) i „Rodzinnych Kart Węgra” (Rodzinnych węgierskich legitymacji). 

Przywileje i ułatwienia przysługujące posiadaczom „Kart Węgra” są takie same, jakie mają 
posiadacze „Rodzinnych Kart Węgra”. Mogą one być wydawane na ich prośbę i mogą je 
otrzymać osoby narodowości węgierskiej oraz osoby narodowości innej niż węgierska (patrz 
wyżej).

Osoby spełniające wymagania niniejszej ustawy mogą się ubiegać o legitymację ze zdję-
ciem o nazwie „Węgierska legitymacja”. To samo dotyczy osób mieszkających z nimi we 
wspólnym gospodarstwie. One też otrzymują legitymację ze zdjęciem (współmałżonkowie, 
dzieci). Warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o „Rodzinną Kartę Węgra” jest posiadanie 
przez jednego z małżonków „Karty Węgra” lub to, by był on uprawniony do jej otrzymania. 
W przypadku odebrania przez władze „Karty Węgra”, odebraniu podlega także „Rodzinna 
Karta Węgra”. 

Pisemny wniosek o uzyskanie „Karty Węgra” lub „Rodzinnej Karty Węgra” wnioskodawca 
składa w urzędzie konsularnym ambasady węgierskiej w kraju, którego jest obywatelem.

Stosowne węgierskie władze wystawiają „Kartę Węgra”, jeśli osoba ubiegająca się o nią ma 
rekomendację organizacji, która jest uznawana i uważana za reprezentatywną przez Republikę 
Węgierską. Osoba ubiegająca się o „Kartę Węgra” musi ponadto poświadczyć swoją węgier-
ską narodowość (poprzez złożenie stosownego oświadczenia), potwierdzić zgodność swojego 
podpisu, załączyć zdjęcie, podanie o wydanie legitymacji, podać swój adres i dane osobowe 
wymagane do legitymacji, nazwę organizacji rekomendującej, nazwisko i podpis osoby reko-
mendującej, datę i miejsce wystawienia rekomendacji.

Ważność „Karty Węgra” określa art. 21 ustawy. Ustawa przewiduje, ze w przypadku osób 
niepełnoletnich karta jest ważna do chwili ukończenia przez nie 18 roku życia; w przypadku 
osób w wieku 18–60 lat przez 5 lat; w przypadku osób powyżej 60. roku życia – beztermino-
wo. Legitymacje, które utraciły ważność należy przedłużać zgodnie z przepisami zawartymi 
w ustawie.

Osoby objęte ustawą, pracujące na terenie Republiki Węgierskiej, po opłaceniu składek 
ubezpieczeniowych uregulowanych odrębnymi przepisami, nabywają prawo do świadczeń 
zdrowotnych i emerytalnych. W przypadku zaistnienia konieczności udzielenia natychmia-
stowej pomocy medycznej, osoby objęte niniejszą ustawą są do tej pomocy uprawnione na 
podstawie dwustronnych umów z zakresu bezpieczeństwa socjalnego.

Wsparcie polegające na ulgach finansowych w transporcie osobowym na terenie Węgier 
(przejazdach kolejowych i transporcie zbiorowym), ustawodawca określił w sposób następu-
jący: do nieodpłatnego przejazdu w nieograniczonym zakresie upoważnione są dzieci, które 
nie ukończyły 6. roku życia oraz osoby, które ukończyły 65. rok życia. Do 90 proc. zniżki na 
środki transportu kolejowego upoważnione są pozostałe osoby objęte niniejszą ustawą – 4 razy 
do roku.
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Warunki kształcenia (dokształcania) węgierskich pedagogów zamieszkałych w krajach 
ościennych reguluje art. 11 ustawy. Jeśli pedagog taki zechce pogłębiać swoją wiedzę na tere-
nie Republiki Węgierskiej, może ubiegać się o:

a) zwrot kosztów zakwaterowania;
b) zwrot kosztów podróży;
c częściowy zwrot kosztów wpisowego.
Republika Węgierska, popierając idee rozwoju kultury węgierskiej poza granicami kraju, 

wspiera – w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich – organizowanie, tworzenie i działal-
ność węgierskich jednostek nauczania. Środki niezbędne do tego typu działalności pochodzą 
z budżetu centralnego. O sposobie wykorzystania środków pozostających do dyspozycji na 
wspomniane cele decyduje minister oświaty.

Na szczególną uwagę zasługują uregulowania kwestii zatrudnienia osób objętych ustawą, 
ponieważ dają im niewielką przewagę nad pozostałymi zatrudnionymi. Sprawy te regulują 
art. 15 i 16 omawianego aktu prawnego. Osoby, o których mowa w ustawie, są uprawnione do 
podjęcia pracy zawodowej na Węgrzech w okresie 3 miesięcy od przekroczenia granicy, na 
podstawie zezwolenia wydawanego cudzoziemcom. Można je wystawić bez uwzględnienia 
wyników trzymiesięcznych badań rynku pracy.  Jest to regulacja dająca repatriantom przywi-
lej szybszego podjęcia zatrudnienia niż ma to miejsce w przypadku obywateli zamieszkałych 
w kraju.  Odrębne przepisy regulują zasady wydawania wspomnianych pozwoleń na dłuższy 
okres. O zwrot kosztów wynikających z wydania (otrzymania) wspomnianego pozwolenia 
(wykształcenie zawodowe, koszty związane ze stwierdzeniem zdrowotnej przydatności do 
wykonywania danego zawodu) zainteresowani mogą się zwracać, w drodze konkursu, do wy-
specjalizowanych fundacji powoływanych przez rząd.

Istotnym narzędziem w promowaniu repatriacji mają być media. Ustawodawca określił zadania 
dla publicznych środków masowego przekazu. Są one zobowiązane do gromadzenia i przekazywa-
nia informacji na temat Węgrów zamieszkałych za granicą, a także przekazywania im informacji 
na temat życia na współczesnych Węgrzech. Koszty związane z emisją programów telewizyjnych 
i radiowych dla Węgrów poza granicami kraju pokrywane są z budżetu centralnego.

Ustawa przewiduje także udzielanie wsparcia węgierskim organizacjom działającym poza 
granicami kraju. Ich przedstawiciele mogą się ubiegać o dodatkowe środki w prywatnych fun-
dacjach, wspieranych przez rząd węgierski. 

Wszystkie środki, konieczne do zaspokojenia potrzeb Węgrów zamieszkałych w krajach 
ościennych (m.in. środki niezbędne do zapewnienia ulg finansowych w transporcie osobo-
wym), pochodzą z budżetu centralnego. Rząd wyznacza odrębną instytucję, która będzie się 
zajmować centralnym ewidencjonowaniem kosztów związanych z zaspokojeniem oczekiwań 
osób (podmiotów) upoważnionych do korzystania z przywilejów określonych w niniejszej 
ustawie. Dane odnoszące się do poszczególnych rodzajów wsparcia, w tym wielkość prze-
znaczonych na te cele kwot, mogą być przez wspomniany urząd przechowywane przez 10 lat. 
Dane te mogą być udostępniane m.in. organom centralnej administracji państwowej.

Istotnym elementem budowania ścisłych związków Węgrów zamieszkałych poza granica-
mi kraju z ojczyzną, jest nowelizacja ustawy o obywatelstwie LV z 1993 r., przyjęta 26 maja 
2010 r. Mimo, że nie chodzi o regulację związaną z repatriacją, to jednak ma istotny wpływ 
na podmiotowość Węgrów i osób węgierskojęzycznych. Jest to w istocie uproszczona forma 
uzyskiwania obywatelstwa węgierskiego. Nowelizacja nadaje wnioskującym prawo uczestni-
czenia w wyborach, co może być postrzegane jako specyficzna, bardzo aktywna forma łącz-
ności z krajem, ponieważ wyposaża obywateli nieposiadających obywatelstwa węgierskiego 
w istotną część uprawnień obywatelskich, jaką jest prawo głosu. Nowe warunki uzyskania 
obywatelstwa w rozumieniu nowelizacji wspomnianej ustawy to:
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− brak konieczności posiadania stałego miejsca zamieszkania na Węgrzech;
− brak konieczności poświadczenia posiadania środków do życia na Węgrzech;
− konieczność zdania egzaminu ze znajomości konstytucji.  
Przyjęta przez gabinet Viktora Orbana nowelizacja ustawy, umożliwia głosowanie w wy-

borach parlamentarnych na Węgrzech Węgrom zamieszkałym w krajach ościennych, niebędą-
cych obywatelami węgierskimi. Uważa się, że była to decyzja bardzo korzystna dla rządzącej 
partii Fidesz, spowodowała bowiem znaczne poszerzenie kręgu wyborców przychylnych temu 
ugrupowaniu, zamieszkałych poza granicami kraju.

Zgodnie z ustawą  osoby narodowości węgierskiej, zamieszkałe poza granicami kraju są 
uprawnione  do oddania głosu w wyborach powszechnych na Węgrzech, jeśli: 

− ich przodkowie byli Węgrami lub osoby te wykażą się węgierskim pochodzeniem;
− poświadczą znajomość języka węgierskiego;
− są niekarani w rozumieniu węgierskiego prawa karnego;
− nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne;
− przyznanie im uprawnień z tytułu obywatelstwa nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeń-

stwa wewnętrznego i narodowego Węgier. 
Następstwa znowelizowanej ustawy o obywatelstwie były przedmiotem kontrowersji po-

między m.in. władzami Węgier a Słowacji, która w swoim ustawodawstwie nie przewiduje 
wprowadzenia podwójnego obywatelstwa. Jednak po serii dwustronnych negocjacji Bratysława 
zaakceptowała argumentację strony węgierskiej. 

Źródła:
1) Szczepan Woronowicz, Karta Węgra, Opracowania Tematyczne OT–481, Biuro Informacji i Dokumentacji Kan-

celarii Senatu, Warszawa 2007 r.
2) Az uj magyar valasztasi rendszer (Nowa węgierska ordynacja wyborcza), s. 1–55, Szazadveg Alapitvany, Buda-

pest 2012 r.
http://szazadveg.hu/ld/w0w1i5r5l9k1k8j9f8i7_az-uj-magyar-valasztasi-rendszerSzazadveg-tanulmany130802.pdf
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