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WSTĘP 

 

 

Ankieta „Potencjał Gmin w zakresie przyjmowania repatriantów” została 

przeprowadzona w związku z realizacją projektu pn.” Repatriacja krok po kroku – 

III i IV edycja” przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” z siedzibą w 

Warszawie, ul. Jazdów 10 A. Celem przeprowadzonego badania jest analiza 

ilościowego i jakościowego stanu przygotowania gmin do uczestnictwa w 

programie repatriacji. Mamy bowiem nadzieję, że usystematyzowanie tego 

zagadnienia wpłynie na zrozumienie potrzeb gmin i tym samym usprawni 

procedury repatriacyjne. 

Formularz ankietowy został przesłany pocztą elektroniczną e-mail do wszystkich 

gmin na terytorium Polski, tj. do 2477 gminnych jednostek samorządu 

terytorialnego. Ww. ankieta została skonstruowana na zasadzie możliwości wyboru 

odpowiedzi, w tym wielokrotnego wyboru odpowiedzi. Dodatkowo w celu 

umożliwienia respondentom udzielenia jak najbardziej zindywidualizowanych 

odpowiedzi, wprowadzono wypowiedź otwartą. Warto jednakże wskazać, że z tej 

możliwości skorzystał niewielki odsetek respondentów. 

Po ustaleniu wielkości gminy za pomocą określenia liczebności mieszkańców danej 

jednostki samorządu terytorialnego, dla potrzeb niniejszego projektu został 

przeprowadzony podział na gminy, które uczestniczą w programie repatriacyjnym 

oraz na gminy, które w takim programie dotychczas nie brały udziału. 

Wyodrębnienie ww. kategorii pozwoliło na wskazanie zasadniczych różnic dot. 

zarówno oczekiwań i potrzeb związanych z programem repatriacji, jak i sposobu 

organizacji lokalnych spraw publicznych. Uwidoczniło ono także najistotniejsze 

problemy, z którymi borykają się obie grupy w kwestiach związanych z repatriacją. 

Poniższy raport ukazuje wyniki z przeprowadzonej ankiety w grudniu 2021 r.: 

➢ w ankiecie wzięło udział 388 gmin;  

 

➢ 63 gminy zadeklarowały uczestnictwo w procesie przyjmowania. W tej 

grupie respondentów dominowały gminy deklarujące ponad 10 tys. 

mieszkańców, jedynie 15 gmin określiło liczbę mieszkańców w przedziale  

1 000-4 000 oraz 4001 – 10 000. O ile zasadniczo większość gmin wskazywało 

jako jeden z powodów chęć pomocy rodakom w osiedleniu się w Polsce, to 

w przypadku gmin o mniejszej liczbie mieszkańców często ten argument był 
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podawany jako jedyny. Wśród nich 4 gminy dodatkowo motywowało swoje 

działania chęcią polepszenia rynku pracy oraz względami demograficznym, z 

kolei 6 jednostek wyraziło chęć promocji własnej gminy. Gminy o liczbie 

mieszkańców powyżej 10 tys. wskazywały na bardzo zróżnicowane powody  

motywujących je do uczestnictwa w procedurze repatriacyjnej. W tej grupie 

pomoc rodakom w osiedleniu się była często wypierana przez względy 

demograficzne oraz kwestie związane z lokalnym rynkiem pracy.    

 

➢ 325 gmin nie uczestniczyło w procedurach repatriacji. Głównym, bo 

wskazanym przez 298 gmin, powodem nieprzeprowadzania u siebie 

procedur repatriacyjnych to brak warunków do osiedlenia. Na ten argument 

powołały się 22 gminy wskazujących na liczbę mieszkańców poniżej 1 tys., z 

kolei wśród gmin zamieszkałych przez ponad 10 tys. osób ten powód 

zadeklarowało 92 gminy. Największa liczba ankietowanych wskazująca na 

brak warunków do osiedlenia, są to gminy deklarujące liczbę mieszkańców w 

przedziale 1 000-4 000 oraz 4001 – 10 000 czyli odpowiednio 184 gminy. 

 

 

➢ Znacząca większość respondentów jest gotowa na przyjęcie repatriantów 

(po uzyskaniu odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego i finansowego). 

W ciągu 2 lat większość z gmin bo aż 314 zadeklarowało chęć przyjęcia             

od 1 – 5 repatriantów. Na przyjęcie większej liczby repatriantów, tj. od 5 do 

10 zdecydowałyby się 8 jednostek samorządu terytorialnego, 2 gminy 

natomiast zadeklarowała przyjęcie od 10 do 20 repatriantów oraz jedynie 

jedna gmina jest w stanie przyjąć więcej niż 20 repatriantów. 

 

W zestawieniu poniżej znajduje się uszczegółowiony spis pytań oraz odpowiedzi 

wraz ze wskazaniami, przedstawionymi za pomocą wykresów oraz tabel. 
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Pytanie 1.  

Proszę wskazać nazwę Państwa Gminy i  województwo w jakim się mieści. 

LISTA GMIN BIORĄCYCH UDZIAŁ W ANKIECIE – 388 Gmin 

 

L.P. GMINA L.P. GMINA L.P. GMINA L.P. GMINA 

1. 
Andrychów, woj. 
małopolskie 

98. Iłowa, woj. lubuskie 195. Miasto Reda  292. 
Rzgów, woj. 
wielkopolskie 

2. 
Babice, woj. 
małopolska 

99. 
Jabłonna Lacka, 
woj. mazowieckie  

196. 
Miasto Rybnik, woj. 
śląskie  

293. 

Sępólno 
Krajeńskie, 
woj. kujawsko-
pomorskie 

3. 
Baboszewo, woj. 
mazowieckie 

100. Janów, woj. śląskie 197. Miasto Rydułtowy 294. 
Siemień woj. 
lubelskie 

4. 
Barcin, woj. 
kujawsko-pomorskie 

101. 
Jarocin woj. 
podkarpackie 

198. Miasto Ustka 295. 
Sieniawa, woj. 
podkarpackie 

5. 
Barwice, woj. 
zachodniopomorskie 

102. 
Jasieniec, woj. 
mazowieckie 

199. 
Miasto Włocławek, 
woj. kujawsko - 
pomorskie 

296. Sieradz 

6. 
Biała Rawska, woj. 
łódzkie 

103. 
Jastrzębia, woj. 
Mazowieckie 

200. 
Miasto Zakopane, 
woj. małopolskie 

297. 
Sieroszewice, 
woj. 
wielkopolskie 

7. 
Białystok, woj. 
podlaskie 

104. 
Jastrzębie-Zdrój, 
woj. śląskie 

201. 
Michałowice, woj. 
małopolskie 

298. 
Siewierz, woj. 
śląskie 

8. 
Bielsko-Biała, woj. 
śląskie 

105. 
Jaśliska, woj. 
podkarpackie 

202. 
Miedzichowo, woj. 
wielkopolskie  

299. 
Skarżysko - 
Kamienna, woj. 
świętokrzyskie 

9. Bieruń, woj. śląskie 106. 
Jedlicze, woj. 
podkarpackie 

203. 
Miedźno, woj. 
śląskie 

300. 
Skołyszyn, woj. 
podkarpackie 

10. 
Bierzwnik, woj. 
zachodniopomorskie 

107. 
Jednorożec, woj. 
mazowieckie 

204. 
Miedżna, woj. 
śląskie 

301. Słaboszów 

11. 
Błędów, woj. 
mazowieckie 

108. 
Jejkowice, woj. 
śląskie 

205. 
Miejska 
Bolesławiec, woj. 
dolnośląskie 

302. 
Słupca, woj. 
wielkopolskie  

12. 
Bobolice, woj. 
zachodniopomorskie 

109. 
Jeleniewo, woj. 
podlaskie 

206. 
Miejska Górka, woj. 
wielkopolskie 

303. 
Solec - Zdrój, 
woj. 
świętokrzyskie 

13. 
Bobowa, woj. 
małopolskie 

110. 
Jerzmanowa, woj. 
dolnośląskie 

207. 
Miejska Legionowo, 
woj. Mazowieckie 

304. 

Solec 
Kujawski, woj. 
kujawsko- 
pomorskie 

14. 
Bojanów, woj. 
podkarpackie 

111. 
Jerzmanowice-
Przeginia, woj. 
małopolskie 

208. 
Miejska Mielec, woj. 
podkarpackie.  

305. 
Sośnicowice 
woj. Śląskie 

15. 
Borne Sulinowo, 
woj. 
zachodniopomorskie 

112. 
Józefów nad Wisłą, 
woj. lubelskie 

209. Miejska Nowa Ruda 306. 
Spytkowice, 
woj. 
małopolskie 

16. 
Borzechów, woj. 
lubelskie 

113. 
Juchnowiec 
Kościelny, woj. 
podlaskie 

210. 

Miejska Nowe 
Miasto Lubawskie, 
woj. warmińsko-
mazurskie 

307. 
Stary 
Dzierzgoń 

17. 
Borzęcin, woj. 
małopolskie 

114. 
Kalisz, woj. 
wielkopolskie 

211. 
Miejska Pruszcz 
Gdański, woj. 
pomorskie 

308. 
Stary Sącz, 
woj. 
małopolskie 
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18. 
Borzytuchom, woj. 
pomorskie 

115. Kamienica Polska 212. 
Miejska Szczytno, 
woj. warmińsko-
mazurskie 

309. 
Stary Targ, 
woj. pomorskie 

19. 
Brąszewice, woj. 
łódzkie 

116. 
Kamieniec, woj. 
wielkopolskie 

213. Mikołów 310. Staszów 

20. Brody, woj. lubuskie 117. 
Karpacz, woj. 
dolnośląskie  

214. 
Milanów, woj. 
Lubelskie 

311. 
Stężyca, woj. 
lubelskie 

21. 
Brusy, woj. 
pomorskie 

118. 
Katowice, woj. 
śląskie 

215. 
Milanówek woj. 
mazowieckie 

312. 
Stopnica woj. 
świętokrzyskie 

22. Brzeg Dolny  119. 
Kawęczyn, woj. 
wielkopolskie 

216. 
Mirosławiec woj. 
zachodniopomorskie 

313. 
Strumień, woj. 
śląskie,  

23. Brzeg, woj. opolskie 120. 
Kazimierza Wielka- 
woj. świętokrzyskie   

217. 
Mniszków woj. 
łódzkie 

314. 
Strzyżów, woj. 
podkarpackie 

24. 
Buczkowice, woj. 
śląskie 

121. 
Kaźmierz, woj. 
wielkopolskie 

218. 
Moskorzew, woj. 
świętokrzyskie 

315. 
Studzienice, 
woj. pomorskie 

25. 
Bukowiec, woj. 
kujawsko-pomorskie 

122. Kcynia 219. 
Mrągowo, woj. 
warmińsko - 
mazurskie 

316. Sulejów 

26. 
Bukowno, woj. 
małopolskie 

123. 
Kleszczewo, woj. 
wielkopolskie 

220. Mszana, woj. śląskie 317. 
Sulejówek, woj. 
mazowieckie 

27. 
Bychwa, woj. 
lubelskie 

124. Knyszyn 221. Mucharz 318. Sułoszowa 

28. 
Bytom Odrzański, 
woj. lubuskie 

125. Kock 222. 
Mykanów, woj. 
śląskie 

319. 
Sułów, woj. 
lubelskie 

29. Bytom, woj. Śląskie 126. 
Koczała, woj. 
pomorskie 

223. 
Nadarzyn, woj. 
mazowieckie 

320. 
Szaflary, woj. 
małopolskie 

30. 
Chełmno, woj. 
Kujawsko-
Pomorskie  

127. 
Kołaczkowo, woj. 
wielkopolskie 

224. 
Nałęczów, woj. 
lubuskie 

321. 
Szprotawa, 
woj. lubuskie 

31. 
Chmielnik, woj. 
Świętokrzyskie  

128. 
Koniusza, woj. 
małopolskie 

225. 
Narew, woj. 
podlaskie 

322. 
Szudziałowo, 
woj. podlaskie 

32. 
Chojnice, woj. 
pomorskie 

129. 
Konopnica, woj. 
łódzkie 

226. 
Niedźwiada, woj. 
lubelskie 

323. 

Środa 
Wielkopolska, 
woj. 
wielkopolskie 

33. 
Chorzele, woj. 
mazowieckie 

130. 
Konstantynów, woj. 
lubelskie 

227. 
Niwiska woj. 
podkarpackie 

324. Świątki 

34. 
Choszczno, woj. 
zachodniopomorskie 

131. 
Korczew, woj. 
mazowieckie 

228. 
Nowa Sarzyna, woj. 
podkarpackie 

325. 

Świecie nad 
Osą, woj. 
kujawsko - 
pomorskie 

35. 
Chrzanów, woj. 
małopolskie  

132. 
Kowiesy, woj. 
łódzkie 

229. 
Nowa Sól - Miasto 
woj. lubuskie 

326. 
Świekatowo, 
woj. kujawsko - 
pomorskie 

36. 
Ciepłowody, woj. 
dolnośląskie 

133. 
Kozienice, woj. 
Mazowieckie 

230. 
Nowy Targ, woj. 
małopolska 

327. 
Świerczów, 
woj. opolskie 

37. 
Cieszków, woj. 
dolnośląskie  

134. Kozy, woj. śląskie 231. 
Nowy Tomyśl, woj. 
wielkopolskie 

328. 
Świerklaniec 
woj. śląskie 

38. 
Ciężkowice, woj. 
małopolskie 

135. 
Koźmin Wielkopolski 
woj. wielkopolskie 

232. 
Nowy Żmigród - woj. 
podkarpackie 

329. 
Świętajno woj. 
warmińsko-
mazurskie 

39. Czarna 136. 
Koźminek, woj. 
wielkopolskie 

233. 
Nozdrzec, woj. 
podkarpackie 

330. 
Tarnowa, woj. 
małopolskie 

40. 
Czechowice-
Dziedzice, woj. 
śląskie 

137. 
Krotoszyce, woj. 
dolnośląskie 

234. Nysa 331. 
Tarnowskie 
Góry, woj. 
śląskie 
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41. 
Czeladź, woj. 
śląskie 

138. 
Krupski Młyn, woj. 
śląskie 

235. Obsza 332. 
Teresin, woj. 
mazowieckie 

42. 
Czernikowo, woj. 
kujawsko-pomorskie 

139. 
Kruszyna woj. 
śląskie 

236. 
Olecko, woj. 
warmińsko-
mazurskie 

333. Tłuchowo 

43. Czorsztyn 140. Krzanowice 237. Olesno woj. opolskie 334. 
Trzebinia, woj. 
małopolskie 

44. 
Czosnów, woj. 
mazowieckie  

141. 
Krzęcin, woj. 
zachodniopomorskie 

238. 
Oleśnica, woj. 
dolnośląskie 

335. 
Trzemeszno, 
woj. 
wielkopolskie 

45. 
Dąbrowa 
Chełmińska, woj. 
kujawsko-pomorskie 

142. 
Księżpol woj. 
lubelskie 

239. 
Olszyce, woj. 
podkarpackie 

336. Trzydnik Duży 

46. 
Dąbrowa Górnicza, 
woj. śląskie 

143. 
Kujawsko-
Pomorskie - 
anonimowa j.s.t 

240. Opatów, woj. śląskie 337. 
Turośl, woj. 
podlaskie 

47. 
Deszczno, woj. 
lubuskie 

144. 
Lanckorona, woj. 
małopolskie 

241. 
Ornontowice, woj. 
śląskie 

338. Twardogóra 

48. 
Dębica, woj. 
podkarpackie 

145. 
Laszki, woj. 
podkarpackie 

242. 
Osie woj. kujawsko-
pomorskie 

339. 
Tychów, woj. 
małopolskie 

49. 
Dębnica Kaszubska, 
woj. pomorskie 

146. Latowicz 243. Osiecznica 340. 
Tychy, woj. 
śląskie 

50. 
Dębno, woj. 
małopolskie 

147. 
Lesko, woj. 
podkarpackie 

244. 
Osięciny,  woj. 
kujawsko-pomorskie 

341. 
Tyrawa 
Wołoska, woj. 
podkarpackie 

51. 
Dobrodzień, woj. 
opolskie 

148. Leśna 245. 
Osina, woj. 
zachodniopomorskie 

342. 

Urząd Miasta i 
Gminy w 
Kłodawie woj. 
Wielkopolskie 

52. 
Dobrzeń Wielki, woj. 
Opolskie 

149. 
Leśna Podlaska, 
woj. lubelskie 

246. 
Ostroróg,  woj. 
wielkopolskie 

343. 

Urząd Miasta i 
Gminy w 
Ślesinie, woj. 
wielkopolska 

53. 
Dolnośląskie - 
anonimowa j.s.t. (1) 

150. Lędziny, woj. śląskie 247. 
Ostrów 
Mazowiecka, woj. 
mazowieckie 

344. 

Urząd Miejski 
w Elblągu, woj. 
warmińsko-
mazurskie 

54. 
Dolnośląskie - 
anonimowa j.s.t. (2) 

151. 
Lidzbark, woj. 
warmińsko-
mazurskie  

248. 
Ośno Lubuskie, woj. 
lubuskie 

345. 
Urząd Miejski 
w Goniądzu 

55. Domaszowice 152. 
Lipnica Wielka, woj. 
małopolskie 

249. 
Ozorków, woj. 
łódzkie 

346. 

Urząd Miejski 
w Gorlicach, 
woj. 
małopolskie 

56. 
Dorohusk, woj. 
lubelskie 

153. 
Lipno, woj. 
wielkopolskie  

250. 
Parchowo, woj. 
pomorskie 

347. 
Wadowice, 
woj. 
małopolska 

57. 
Drzycim, woj. 
kujawsko-pomorskie 

154. 
Lubań, woj. 
dolnośląskie 

251. 
Pawłowice, woj. 
śląskie  

348. 
Wałbrzych, 
woj. 
dolnośląskie 

58. 
Dubienka, woj. 
lubelskie 

155. 
Lubartów, woj. 
lubelskie 

252. Pątnów, woj. łódzkie 349. 
Wapno, woj. 
wielkopolskie 

59. 
Dwikozy, woj. 
świętokrzyskie 

156. 
Lubelskie - 
anonimowa j.s.t. 

253. 
Pcim woj. 
małopolskie 

350. 
Warszawa, 
woj. 
mazowieckie 

60. 
Dydnia, woj. 
podkarpackie 

157. Lublin 254. Pełczyce 351. 
Wądroże 
Wielkie, woj. 
dolnośląskie 
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61. 
Działdowo,  woj. 
warmińsko-
mazurskie  

158. 
Lubraniec, woj. 
kujawsko-pomorskie 

255. Piaski, woj. lubelskie 352. 
Wąsewo woj. 
mazowieckie 

62. 
Dzikowiec, woj. 
podkarpackie  

159. 
Lubsko, woj. 
lubuskie 

256. Piekary, woj. śląskie  353. 
Wejherowo 
woj. pomorskie 

63. 
Frampol, woj. 
lubelskie 

160. 
Lubuskie – 
anonimowa j.s.t 

257. 
Pieszyce woj. 
dolnośląskie 

354. 
Węgliniec, woj. 
dolnośląskie 

64. 
Frombork woj. 
warmińsko-
Mazurskie 

161. 
Luzino, woj. 
pomorskie 

258. Platerów 355. 

Węgorzewo, 
woj. 
warmińsko-
mazurskie 

65. 
Gać, woj. 
podkarpackie 

162. 
Lwówek Śląski, woj. 
dolnośląskie  

259. 
Płoty, woj. 
zachodniopomorskie 

356. 
Wiejska 
Zgorzelec, woj. 
dolnośląskie 

66. 
Galewice, woj. 
Łódzkie  

163. 
Łącko - woj. 
małopolska 

260. 
Podkarpackie –
anonimowa j.s.t 

357. 
Wielgie, woj. 
kujawsko-
pomorskie  

67. 
Garbatka-Letnisko, 
woj. mazowieckie 

164. 
Łęka Opatowska, 
woj. wielkopolskie 

261. 
Podlaskie – 
anonimowa j.s.t (1) 

358. Wielowieś 

68. Garwolin 165. 
Łobez, woj. 
zachodniopomorskie 

262. 
Podlaskie – 
anonimowa j.s.t (2) 

359. 
Wierzbica, woj. 
lubelskie 

69. 
Garwolin, woj. 
mazowieckie 

166. 
Łobżenica, woj. 
wielkopolskie 

263. 
Police, woj. 
zachodniopomorskie 

360. 
Wijewo, woj. 
wielkopolskie 

70. 
Gaworzyce, woj. 
dolnośląskie  

167. Łopiennik Górny 264. 
Pomiechówek, woj. 
mazowieckie 

361. Wilczyn 

71. Giby, woj. podlaskie 168. 
Łubnice, woj. 
łódzkie 

265. Poręba woj. śląskie 362. 
Wilga, woj. 
mazowieckie 

72. Gidle, woj. łódzkie 169. 
Łubnice, woj. 
świętokrzyskie 

266. 
Prażmów, woj. 
mazowieckie 

363. 
Wiskitki, woj. 
mazowieckie 

73. Gliwice 170. 
Małkinia Górna woj. 
mazowieckie 

267. Przemyśl 364. Wiśniew 

74. 
Gniewoszów, woj. 
mazowieckie 

171. 
Małopolskie – 
anonimowa j.s.t 

268. Przerośl 365. 
Wiśniewo, woj. 
mazowieckie 

75. 
Gnojnik, woj. 
małopolskie 

172. 
Marklowice, woj. 
śląskie 

269. 
Przeworno woj. 
dolnośląskie  

366. 
Włodawa, woj. 
lubelskie 

76. Godów, woj. śląskie 173. 
Mazowieckie – 
anonimowa j.s.t 

270. 
Przykona, woj. 
wielkopolskie 

367. 
Wojciechowice, 
woj.  
świętokrzyskie 

77. Goleniów 174. 
Mędrzechów, woj. 
małopolskie 

271. 
Przytyk woj. 
mazowieckie 

368. 
Wolanów, woj. 
mazowieckie 

78. 
Golina, woj. 
wielkopolskie 

175. 
Miasto Białogard, 
woj. 
zachodniopomorskie 

272. 
Pszczyna, woj. 
śląskie 

369. 
Wrocław woj. 
dolnośląskie 

79. 
Gołcza, woj. 
małopolska 

176. Miasto Chełmno 273. 
Pułtusk woj. 
mazowieckie 

370. 
Września, woj. 
wielkopolskie 

80. 
Gołdap, woj. 
warmińsko-
mazurskie 

177. Miasto Ełk 274. 
Puńsk, woj. 
podlaskie 

371. 
Wyszków, woj. 
mazowieckie 

81. 
Gorlice, woj. 
małopolskie 

178. 
Miasto Gniezno, 
woj. wielkopolskie 

275. 
Puszcza Mariańska, 
woj. mazowieckie 

372. 
Wyśmierzyce, 
woj. 
mazowieckie 

82. 
Gorzków, woj. 
lubelskie 

179. 
Miasto Grajewo, 
woj. podlaskie 

276. Raba Wyżna 373. 
Zabrze, woj. 
śląskie 

83. 
Gostyń, woj. 
wielkopolskie 

180. 

Miasto i Gmina 
Czerwińsk nad 
Wisłą - woj. 
mazowieckie   

277. 
Radgoszcz woj. 
małopolskie 

374. 
Zakrzewo, woj. 
kujawsko-
pomorskie 
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84. 
Góra, woj. 
dolnośląskie 

181. Miasto i Łosice 278. Radków 375. Zambrów 

85. 
Górzno, woj. 
kujawsko - 
pomorskie 

182. 
Miasto i Serock, woj. 
mazowieckie 

279. 
Radomyśl nad 
Sanem, woj. 
podkarpackie 

376. 
Zambrów, woj. 
podlaskie 

86. 
Gózd woj. 
mazowieckie 

183. 
Miasto Inowrocław, 
woj. kujawsko-
pomorskie 

280. 
Radzionków, woj. 
śląskie  

377. 
Zareby 
Kościelne, woj. 
mazowieckie 

87. Grabów 184. Miasto Kołobrzeg 281. 
Rejowiec 
Fabryczny, woj. 
lubelskie  

378. 
Zarzecze, woj. 
podkarpackie 

88. Grabów nad Pilicą  185. 
Miasto Krajenka, 
woj. wielkopolskie 

282. 
Rokietnica, woj. 
wielkopolskie 

379. 
Zawiercie woj. 
śląskie 

89. 
Gręboszów, woj. 
małopolskie 

186. 
Miasto Limanowa, 
woj. małopolska 

283. 
Rozdrażew, woj. 
wielkopolskie 

380. Zembrzyce 

90. 
Grodziczno woj. 
warmińsko-
mazurskie   

187. 
Miasto Łańcut, woj. 
podkarpackie 

284. Rozogi 381. 
Zwierzyn, woj. 
lubuskie 

91. 
Grodziec woj. 
wielkopolskie 

188. 
Miasto Maków 
Mazowiecki, woj. 
mazowieckie 

285. 
Rudnej, woj. 
dolnośląskie 

382. Żarów 

92. 
Grodzisko Dolne, 
woj. podkarpackie 

189. 
Miasto Mińsk 
Mazowiecki woj. 
mazowieckie 

286. Rychwał 383. Żegocina 

93. Gronowo Elbląskie 190. 
Miasto Mszana 
Dolna, woj. 
małopolskie 

287. 
Rydzyna, woj. 
wielkopolskie 

384. 
Żelazków, woj. 
wielkopolskie 

94. 
Gródek, woj. 
podlaskie 

191. 
Miasto Oława - woj. 
dolnośląskie 

288. 
Ryn, woj. warmińsko 
mazurskie 

385. 
Żory, woj. 
śląskie 

95. 
Grójec, woj. 
mazowieckie 

192. Miasto Puławy 289. 
Ryńsk, woj. 
kujawsko-pomorskie 

386. 
Żyrzyn, woj. 
lubelskie 

96. 
Haczów, woj. 
podkarpackie 

193. 
Miasto Radzyń 
Podlaski, woj. 
lubelskie 

290. 
Rypin, woj. 
kujawsko - 
pomorskie 

387. Żytno 

97. 
Hażlach, woj. 
śląskie 

194. 
Miasto Rawa 
Mazowiecka, woj. 
łódzkie 

291. 
Rzezawa, woj. 
małopolskie 

388. 
Ankieta 
anonimowa 
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Pytanie 2. Jaka jest liczba mieszkańców Państwa Gminy?  

Odpowiedzi udzieliło 388 Gmin. 

Z poniższego wykresu możemy wyczytać, że w ankiecie udział wzięło najwięcej gmin, które 

zamieszkuje od 4001 do 10 000 osób. 

 

Pytanie 3.  

Czy Państwa Gmina uczestniczy w procesie przyjmowania repatriantów?  

Odpowiedzi udzieliło 388 respondentów. 
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Analiza pytań z ankiety, w której odpowiedzi udzielały gminy 

uczestniczące już w procesie przyjmowania repatriantów 

 – 63 Gminy. 

Pytanie 4. 

 Jaką motywacją kieruje się Gmina przy przyjmowaniu repatriantów?  

(możliwość podania kilku odpowiedzi) 
 

Zgodnie z deklaracjami, największą motywacją dla gmin przy przyjmowaniu repatriantów jest 

chęć pomocy oraz motywacja demograficzna. 
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Pytanie 5.  

Czy Gmina posiada konkretną jednostkę organizacyjną lub konkretną osobę, 

która zajmuje się procesem repatriacji w Gminie?  

Ze wskazań poniżej wynika, że jedynie 32 gmin z 63 ankietowanych jednostek posiada 

jednostkę organizacyjną  lub konkretną osobę, która zajmuje się procesem repatriacji w 

gminie. 

 

 

Lista 32 gmin, które określiły konkretną jednostkę organizacyjną zajmującą się repatriacją lub 

wskazała liczbę osób odpowiedzialną za repatriację w gminie. 

L.P. GMINA 
Liczbę osób w gminie 

zajmujących się 
repatriacją w gminie 

Nazwę jednostki organizacyjnej 
zajmującej się repatriacją 

1. 
Andrychów woj. 
małopolskie 

1   

2. Biała Rawska, woj. łódzkie   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

3. Białystok, woj. podlaskie 2   

4. Bielsko-Biała, woj. śląskie   
W razie potrzeby powoływany jest 

zespół złożony z pracowników kilku 
jednostek 

5. 
Chmielnik, woj. 
Świętokrzyskie  

1   

6. Dębica, woj. podkarpackie 1   

32 Gmin31 Gminy

Posiadanie jednostki lub osoby odpowiedzialnej za proces
repatriacji w Gminie

POSIADA NIE POSIADA
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7. Dobrodzień, woj. opolskie 2   

8. 
Gliwice Miasto na prawach 
Powiatu 

4 
Urząd Miejski - 5 wydziałów oraz 3 

jednostki  

9. Gołcza, woj. małopolskie   
Referat Infrastruktury Komunalnej i 

Ochrony Środowiska 

10. Katowice   
Urząd Miasta Katowice, a następnie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

11. Kozy, woj. śląskie 2   

12. Lublin 1   

13. Lubuskie - anonimowa j.s.t 1   

14. 
Miasto Białogard, woj. 
zachodniopomorskie 

2   

15. 
Miasto Gniezno, woj. 
wielkopolskie 

1   

16. 
Miasto Rawa mazowiecka, 
woj. Łódzkie 

1   

17. Miasto Rybnik, woj. śląskie    
Wydział Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta 

18. 
Miejska Legionowo, woj. 
mazowieckie 

  Sekretarz Miasta Legionowo 

19. Miejska Nowa Ruda 1   

20. 
Nowy Tomyśl, woj. 
wielkopolskie 

5   

21. Nysa   
Wydziały Urzędu i Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

22. 
Police, woj. 
zachodniopomorskie 

2   

23. Radków 1   

24. 
Stary Sącz, woj. 
małopolskie 

2 
Sekretarz,  Kierownik Referatu 

Spraw Obywatelskich 

25. 
Środa Wielkopolska, woj. 
wielkopolskie 

1   

26. Tychy, woj. śląskie 1   
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27. 
Warszawa, woj. 
mazowieckie 

3   

28. Wrocław woj. dolnośląskie   
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział 
Spraw Obywatelskich Sekcja ds. 

Repatriacji - 3 osoby 

29. Zabrze, woj. śląskie 3   

30. Zambrów   ORG 

31. Zawiercie, woj. śląskie   
Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

32. Żory, woj. śląskie 3 Wydział Polityki Społecznej 

 

Pytanie 6.  

Która ze ścieżek repatriacji jest dla Gminy korzystniejsza do zrealizowania?  

Zgodnie z wynikami ankiety najbardziej korzystna do zrealizowania dla Gmin jest ścieżka „Na 

wniosek potencjalnego repatrianta” tę odpowiedź wybrało 40 Gmin. Na to pytanie możliwość 

odpowiedzi miało 63 Gminy, 8 Gmin wybrało ścieżkę „Poprzez Bazę RODAK”, a 15 Gmin nie 

udzieliło konkretnej odpowiedzi. 

Poniższa tabela przedstawia odpowiedzi oraz argumentację swojego wyboru przez gminy na 

ww. pytanie 

L.P. Gmina Ścieżka repatriacji - uzasadnienie wyboru 

1. 
Białystok, woj. 
podlaskie 

Na wniosek potencjalnego repatrianta, możliwość dokładnego 
poznania  sytuacji rodziny repatrianta 

2. 
Bielsko-Biała, woj. 
śląskie 

Repatriacja za pośrednictwem Bazy Rodak jest korzystniejsza dla 
gminy pod względem finansowym, natomiast repatriacja w 
odpowiedzi na wniosek potencjalnego repatrianta umożliwia lepsze 
przygotowanie się Gminy na przyjęcie repatrianta i dostosowanie się 
do indywidualnych potrzeb repatrianta, stopnia znajomości języka 
polskiego oraz jego kompetencji na rynku pracy. 

3. Brzeg Dolny Na wniosek  

4. 
Chmielnik, woj. 
Świętokrzyskie  

Na wniosek repatrianta 

5. 
Chojnice, woj. 
pomorskie 

Wniosek repatrianta - zapewnia bezpośredni aktywny kontakt 

6. 
Dąbrowa Górnicza, woj. 
śląskie 

Na wniosek potencjalnego repatrianta, istnieje wówczas możliwość 
bezpośredniego kontaktu z wnioskodawcą przed realizacją wniosku. 

7. 
Dębica, woj. 
podkarpackie 

Na wniosek potencjalnego repatrianta z uwagi na możliwość wyboru 
rodziny, która może funkcjonować w społeczności lokalnej 
wykorzystując jej wykształcenie , wykonywany zawód w celu lepszej 
adaptacji w nowej ojczyźnie.         

8. 
Dolnośląskie 
anonimowa j.s.t 

Wniosek 

9. Giby, woj. podlaskie Na wniosek potencjalnego repatrianta 

10. 
Gliwice Miasto na 
prawach Powiatu 

Na wniosek repatrianta 
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11. 
Gołcza, woj. 
małopolskie 

Baza Rodak 

12. Góra, woj. dolnośląskie Na wniosek repatrianta 

13. 
Jastrzębie-Zdrój, woj. 
śląskie 

Na wniosek repatrianta. Z uwagi na wpływające bezpośrednio do 
Miasta prośby od potencjalnych repatriantów.  

14. 
Kalisz, woj. 
wielkopolskie 

Dla Gminy korzystniejsze jest zaproszenie repatrianta na wniosek, 
wówczas ma możliwość wyboru rodziny z kwalifikacjami 
zawodowymi odpowiadającymi zapotrzebowaniu na lokalnym rynku 
pracy. 

15. 
Kawęczyn, woj. 
wielkopolskie 

Na wniosek potencjalnego repatrianta  - z uwagi na bezpośredni 
kontakt z zainteresowanym 

16. 
Kazimierza Wielka, woj. 
świętokrzyskie   

Korzystniej jest przeprowadzenie repatriacji na wniosek 
potencjalnego repatrianta ponieważ wiemy kto przyjeżdża , możemy 
przeprowadzić  charakterystykę która ułatwi proces aklimatyzacji. 
Sprawdzić potrzeby takie jak:  rynku pracy , miejsce kultu religijnego, 
warunki mieszkaniowe i inne. Należy   jak najlepiej poznać potrzeby 
repatriantów aby rodzina poniosła jak najmniejsze "koszty" związane 
ze zmianą miejsca zamieszkania, pracy, szkoły i innych potrzeb.  

17. 
Kozienice woj. 
mazowieckie 

Wniosek potencjalnego repatrianta - pozwala na lepsze poznanie 
potencjalnego repatrianta.  

18. Lublin 
Na wniosek repatrianta. Możliwość wyboru konkretnej rodziny w 
zależności od możliwości znalezienia pracy dla kandydatów na 
repatriantów przez Gminę. 

19. 
Lubuskie - anonimowa 
j.s.t 

Na wniosek repatrianta 

20. 
Miasto Białogard, woj. 
zachodniopomorskie 

RODAK - zbyt wielka ilość podań utrudnia znacznie podjęcie decyzji 
w zakresie wyboru rodziny 

21. 
Miasto Gniezno, woj. 
wielkopolskie 

Wniosek kandydatów określonych imiennie - z uwagi na 
dostosowanie profilu zawodowego do możliwości zdobycia pracy w 
mieście, związanie z naszym regionem (wcześniejsza obecność lub 
bliscy i rodzina zamieszkujący w okolicy), znana ilość osób i wiek 
pozwala w lepszy sposób dostosować warunki mieszkaniowe 

22. 
Miasto i Gmina Serock, 
woj. mazowieckie 

Wniosek potencjalnego repatrianta 

23. 
Miasto Rybnik, woj. 
śląskie  

Poprzez Bazę RODAK (większa kwota możliwej do uzyskania 
dotacji) 

24. 
Michałowice, woj. 
małopolskie 

Wniosek repatrianta, kontakt bezpośredni, lepsze rozeznanie potrzeb 
i możliwości 

25. 
Miejska Bolesławiec , 
woj. dolnośląskie 

Na wniosek repatrianta 

26. Miejska Nowa Ruda Wniosek repatrianta , bezpośredni kontakt z nim 

27. Mikołów Baza RODAK 

28. 
Nowy Tomyśl, woj. 
wielkopolskie 

Na wniosek potencjalnego repatrianta.  

29. Nysa 
Na wniosek potencjalnego repatrianta, ponieważ jest z nim od razu 
bezpośredni kontakt. 

30. Olesno, woj. opolskie Poprzez Bazę RODAK. 

31. 
Osie, woj. kujawsko- 
pomorskie 

Na wniosek, ponieważ zgłaszają się do nas osoby chętne do 
przybycia na teren konkretnej -naszej gminy. Rodzina Repatriantów 
we wniosku przedstawia swoją aktualną sytuację życiową i korzenie 
polskie. 

32. Pełczyce Na wniosek potencjalnego repatrianta 

33. 
Podkarpackie - 
anonimowa j.s.t 

Na wniosek 

34. 
Police, woj. 
zachodniopomorskie 

Na wniosek repatrianta - otrzymujemy tak wiele próśb o pomoc, że 
jest to odpowiednie źródło informacji o repatriantach. 

35. Radków Na wniosek potencjalnego rodaka- analiza przesłanych dokumentów 

36. 
Skarżysko-Kamienna, 
woj. świętokrzyskie 

Na wniosek potencjalnego repatrianta z uwagi na bezpośredni 
kontakt 
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37. 
Stary Sącz, woj. 
małopolskie 

Wniosek potencjalnego repatrianta 

38. 
Szprotawa woj. 
lubuskie 

Na wniosek repatrianta. 

39. 
Teresin, woj. 
mazowieckie 

Na wniosek potencjalnego repatrianta 

40. Twardogóra Wniosek 

41. Tychy, woj. śląskie Dotychczas przyjmowaliśmy repatriantów poprzez Bazę RODAK 

42. 
Wałbrzych, woj. 
dolnośląskie 

Na wniosek repatrianta, nie korzystaliśmy z bazy RODAK 

43. 
Warszawa, woj. 
mazowieckie 

Na wniosek repatrianta, ze względu na indywidualne podejście do 
wnioskujących i ich deklarację chęci osiedlenia się na terenie gminy. 

44. 
Wrocław woj. 
dolnośląskie 

Na wniosek potencjalnego repatrianta - zmniejszenie kolejki 
oczekujących repatriantów na zaproszenie do Wrocławia. 

45. Zabrze, woj. śląskie 
Na wniosek ze względu na możliwości dopasowania zatrudnienia do 
potrzeb rynku. 

46. Zawiercie, woj. śląskie Na wniosek repatrianta 

47. Żarów Na wniosek 

48. Żory, woj. śląskie 
Poprzez Bazę RODAK, uchwała Rady Miasta o zaproszeniu 
nieimiennym, wysokość dofinansowania 

 

Pytanie 7. 

Czy Gmina widzi potrzebę rozwoju kompetencji pracowników w zakresie 

realizacji procesu repatriacji?  

Odpowiedzi udzieliło 63 gmin. 

 

 

 

 

19 Gmin

44 Gminy

Liczba gmin, która widzi potrzebę rozwoju kompetencji 
pracowników w zakresie realizacji procesu repatriacji

WIDZI POTRZEBĘ NIE WIDZI POTRZEBY
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Poniższa tabela przedstawia główne aspekty rozwoju kompetencji pracowników wskazana 

przez ankietujące gminy. 

L.P. Aspekty rozwoju kompetencji pracowników w zakresie realizacji procesu repatriacji 

1. 

Brak na rynku szkoleń z zakresu procesu repatriacji. Pracownicy są zmuszeni zdobywać 
wiedzę we własnym zakresie komunikując się z bardziej doświadczonymi w tym 
zakresie urzędami. Często są to nowi pracownicy, którzy po raz pierwszy realizują 
proces repatriacji, a jest on złożony. 

2. 
W aspekcie zapoznania pracownika z aktami prawnymi oraz ich interpretacją dot. 
procesu repatriacji. 

3. W aspektach formalno-prawnych. 

4. 
W zakresie procesu przyjęcia repatrianta, rodzaju pomocy i źródeł finansowania 
repatrianta. 

5. Brak szkoleń z zakresu stosowania ustawy o repatriacji 

6. 
Ciągłe podnoszenie wiedzy w zakresie repatriacji, wymiana doświadczeń między 
gminami przyjmującymi repatriantów 

7. Rozwój we wszystkich aspektach.  

8. 
Szkolenia w zakresie stosowania ustawy o repatriacji i przyznawania dotacji celowych 
na zapewnienie pomocy repatriantom. 

9. Interpretacja ustawy o repatriacji. 

10. Znajomość procedur formalno-administracyjnych. 

11. 

Przydałoby się szersze rozeznanie w rozwiązywaniu różnych problematycznych 
sytuacji po przyjeździe rodziny, np. przysługujące uprawnienia emerytalne, co ze 
składkami z dotychczasowej pracy osoby, która podejmie pracę, a tam już pracowała. 
W jaki sposób rozwiązać problemy z akceptacją różnego rodzaju 
dokumentów/świadectw/certyfikatów. Ogólnie szersza znajomość przysługujących 
uprawnień po przyjęciu, form wsparcia. 

12. Obowiązujące procedury i przepisy prawne 

13. Udzielanie pomocy repatriantom po osiedleniu się w Polsce.  

14. 
Podnoszenie kompetencji z zakresu stosowania i interpretacji przepisów ustawy o 
repatriacji 

15. Aktualizacja i interpretacja przepisów prawa 

16. 
Pozyskanie przez pracowników kompetencji w pracy z osobami słabo znającymi język 
polski oraz polskie realia życia codziennego. 

17. Informacja o wszelkich ulgach i przywilejach repatriantów 

18. Procedur, wsparcia merytorycznego 

 

 

4 
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Pytanie 8.  

Proszę wskazać, czy nowelizacja ustawy o repatriacji z 2017 r. miała istotny 

wpływ na liczbę przyjętych przez Gminę repatriantów?  

Zgodnie z wynikami należy uznać, że nowelizacja ustawy o repatriacji z 2017 r. nie miała 

istotnego wpływu na liczbę przyjętych przez Gminę repatriantów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Gmin

45 Gminy 

Liczba gmin, które uważały, że nowelizacja ustawy o 
repatriacji z 2017 r. miała istotny wpływ na liczbę przyjętych 

przez Gminę repatriantów

MIAŁA WPŁYW NIE MIAŁA WPŁYWU
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Pytanie 9.  

Proszę wskazać główne problemy z jakimi zetknęła się Gmina podczas procesu 

przyjmowania repatriantów. (możliwość podania kilku odpowiedzi) 

Z analizy udzielonych odpowiedzi w ankiecie należy wskazać, że największym problemem jest 

brak znajomości języka polskiego przez repatriantów. Kolejnym problemem jest brak 

samodzielności repatriantów w życiu codziennym  oraz  trudności związane z aklimatyzacją . 

 

L.P. Główne problemy z jakimi zetknęła się Gmina podczas procesu 
przyjmowania repatriantów 

Liczba 
odpowiedzi 

1. Brak znajomości języka polskiego przez repatriantów 36 

2. 
Inne oczekiwania repatriantów co do otrzymanego miejsca 
zamieszkania 

16 

3. Brak możliwości zapewnienia pracy repatriantowi 15 

4. Brak akceptacji repatrianta przez lokalną społeczność 0 

5. Trudności repatrianta z aklimatyzacją się w Polsce 19 

6. Brak samodzielności repatriantów w życiu codziennym 21 

7. 
Brak dofinansowania w zakresie przygotowania Gminy na przyjęcie 
repatriantów 

1 

8. 
Problemy z przyznawaniem dotacji celowej na zapewnienie lokalu dla 
repatrianta. 

1 

9. Trudności z nostryfikacją dyplomów 1 
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Pytanie 10.  

Jakie zmiany w procedurze repatriacyjnej ułatwiłyby proces przyjmowania 

repatriantów.  

Odpowiedzi udzieliło 47 gmin. 

Poniższa tabela przedstawia propozycje zmian w procedurze repatriacyjnej, zaproponowane 

przez ankietowanych. 

L.P. Gmina 
Propozycje zmiany w procedurze repatriacyjnej ,które ułatwiłyby 
proces przyjmowania repatriantów 

1. 
Andrychów woj. 
małopolskie 

Ustawa jest przejrzysta natomiast czynniki obiektywne maja wpływ 
na proces repatriacji  - przede wszystkim zapewnienie warunków 
mieszkaniowych , 

2. 
Biała Rawska, woj. 
łódzkie 

Obecne procedury są wystarczające 

3. 
Białystok, woj. 
podlaskie 

Większe zaangażowanie Państwa, zwiększenie środków 
finansowych 

4. 
Bielsko-Biała, woj. 
śląskie 

Zwiększenie ilości środków adaptacyjnych. 

5. 
Chmielnik, woj. 
Świętokrzyskie  

Większe wsparcie (w tym finansowe) administracji rządowej 

6. 
Dąbrowa Górnicza, woj. 
śląskie 

Doprecyzowanie zapisów ustawy o repatriacji dotyczących 
dofinansowania dla gmin 

7. 
Dębica, woj. 
podkarpackie 

Obowiązkowe kursy bezpłatne dotyczące likwidacji bariery językowej. 

8. 
Dobrodzień, woj. 
opolskie 

Zapewnienie środków na naukę języka polskiego dla osób dorosłych 
w miejscu przyjazdu. Propozycje udziału w jednorazowym 
kilkudniowym kursie, w dalekiej odległości od miejsca zamieszkania, 
w dodatku dopiero kilka miesięcy po przyjeździe nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Poza tym nie psuć obecnych rozwiązań. Pojawiały się 
propozycje nowelizacji ustawy w wyniku której środki na remont 
mieszkania byłby przyznawane w innej formie - takie rozwiązanie 
wpłynęłoby na drastyczne zmniejszenie ilości zapraszanych rodzin. 

9. 
Dolnośląskie - 
anonimowa j.s.t 

Wiarygodność i uczciwość repatriantów w swoich zamiarach 
osiedlenia się w naszej gminie ( doświadczenie negatywne opisane 
w punkcie poniżej)  

10. 
Garwolin, woj. 
Mazowieckie 

Środki finansowe 

11. Giby, woj. podlaskie Uproszczenie procedury w składaniu wniosków 

12. 
Gliwice Miasto na 
prawach Powiatu 

Pozostawienie bez zmian zapisów art 21 ustawy o repatriacji. Projekt 
proponowanych zmian, który aktualnie jest w sejmie w zakresie 
refundacji kosztów poniesionych przez Gminę na remont 
wyposażenie mieszkań po osiedleniu repatrianta z cała pewnością 
spowoduje spadek repatriacji w gminach. 

13. 
Gołcza, woj. 
małopolskie 

Większe dofinansowanie na adaptacje mieszkania 

14. Góra, woj. dolnośląskie Większe wsparcie materialne ze strony Rządu RP dla repatriantów 

15. 
Jarocin woj. 
podkarpackie 

Zbyt mała ilość środków na zapewnienie lokalu mieszkalnego 

16. 
Jastrzębie-Zdrój, woj. 
śląskie 

Zwiększenie dotacji celowej na wykonanie zadania (problem z 
zapewnieniem lokalu mieszkalnego oraz pracy) 

17. 
Kalisz, woj. 
wielkopolskie 

Wydłużenie terminu wydatkowania dotacji pozyskanej przez Gminę 
na remont i wyposażenie lokalu dla repatriantów. 

18. Katowice 
Informowanie repatriantów o procedurach, wymogach przed ich 
przyjazdem do danej gminy 

19. 
Kawęczyn, woj. 
wielkopolskie 

Zbyt małe doświadczenie w tym temacie utrudnia udzielenie 
odpowiedzi  
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20. 
Kazimierza Wielka, woj. 
świętokrzyskie   

Pomoc finansowa ze strony rządu  

21. 
Kozienice woj. 
mazowieckie 

Uproszczenie procedur. 

22. Lublin 
Łatwiejszy i bardziej przejrzysty proces przyznawania dotacji dla 
repatriantów zarówno na zapewnienie lokalu mieszkalnego jak i na 
aktywizację zawodową 

23. 
Lubuskie - anonimowa 
j.s.t 

Najlepszym rozwiązaniem jest przyjmowanie repatriantów do 
ośrodków repatriacyjnych, zapewnienie im wsparcia finansowego, tak 
aby samodzielnie mogli wybrać swoje miejsce do osiedlenia się, 
kupić mieszkanie i wyposażyć je wg własnego uznania. 

24. 
Miasto Białogard, woj. 
zachodniopomorskie 

Ograniczenie formalności koniecznych do załatwienia po przyjeździe 
rodziny; skrócenie czasu oczekiwania rodzin na wsparcie finansowe 
na zagospodarowanie się 

25. 
Miasto Gniezno, woj. 
wielkopolskie 

Przyspieszenie potwierdzenia nabycia obywatelstwa (Urzędy 
Wojewódzkie), jako czynności formalno-prawnej. Gwarancja 
udzielenia dotacji gminie oferującej mieszkanie (W roku 2021 
odmowa udzielenia dotacji w myśl art 21 ustawy o repatriacji, 
powodująca duże obciążenie gminy kosztami własnymi). 

26. 
Miasto i Gmina Serock, 
woj. mazowieckie 

Obecna procedura repatriacyjna nie przysparzała żadnych trudności 

27. Miasto Kołobrzeg Obsługa procedury przyjmowania repatriantów przez wojewodę.  

28. 
Miasto Rybnik, woj. 
śląskie  

Zapewnienie środków na realizację zadań rządowych z zakresu 
repatriacji. wnioskuje o środki, a wnioski są negatywnie 
rozpatrywane. Wpływa to na ograniczanie działań podejmowanych 
przez gminę w tym zakresie i zmniejszanie liczby rodzin przyjętych 
na teren gminy w ramach repatriacji 

Wprowadzenie możliwości refundacji kosztów poniesionych w danym 
roku przez gminę na zapewnienie lokalu mieszkalnego rodzinie 
repatriantów w ramach dotacji, pozyskanej z budżetu państwa w 
kolejnym roku budżetowym (obecnie z uwagi na negatywne 
rozpatrywanie wniosków o środki finansowe, rozpoczyna remont/ 
doposażenie lokalu w ramach środków własnych i liczy na 
otrzymanie środków w kolejnym kwartale. Jednak jeśli tak się nie 
stanie i skończy się rok budżetowy, nie istnieje możliwość rozliczenia 
poniesionych nakładów w ramach kolejnego roku budżetowego. 

29. Miasto Rydułtowy 
Nie ma potrzeby zabezpieczania bytu repatriantom. Mamy 
mieszkania i miejsca pracy. Niech przyjeżdżają - na ogólnych 
warunkach, jak inne osoby. 

30. 
Michałowice, woj. 
małopolskie 

Wszyscy chętni powinny zostać przyjęci przez Państwo w ciągu 2 lat. 
Należy wynająć im mieszkania z dopłatą na 2 lata, zasiłek na 
początek i dadzą sobie radę 

31. 
Miejska Legionowo, 
woj. mazowieckie 

Brak  prostej procedury KNOW-HOW repatriacja  krok po kroku- 
zarówno dla urzędnika  i repatrianta. 

32. Miejska Nowa Ruda Środki finansowe 

33. Mikołów 
Większa dotacja na dostosowanie lokalu mieszkalnego do 
zamieszkania. 

34. 
Nowy Tomyśl, woj. 
wielkopolskie 

Proces przyjmowania repatriantów nie jest skomplikowany 

35. Nysa 
Krótsze wnioski do wojewody o wydanie decyzji dot. poświadczenia 
obywatelstwa polskiego 

36. Olesno, woj. opolskie Zwiększenie ilości ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów. 

37. 
Osie, woj. kujawsko- 
pomorskie 

Bezpośredni kontakt pomiędzy gminą a konsulatem w danym kraju 
np. przesyłanie bezpośrednio przez gminę w formie elektronicznej 
uchwał Rady Gminy. 

38. 
Police, woj. 
zachodniopomorskie 

Większa pomoc w finansowaniu przedsięwzięcia - ogromny problem 
mieszkaniowy na lokalnym rynku - brak mieszkań dla potencjalnych 
repatriantów. 

39. 
Skarżysko-Kamienna, 
woj. świętokrzyskie 

Finansowanie przez Państwo zapewnienia lokali mieszkalnych 
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40. 
Teresin, woj. 
mazowieckie 

Mniej formalności, zapewnienie większego  dofinansowania 

41. Twardogóra 
Sprawdzenie wiarygodności zamierzeń  repatriantów , którzy 
wyrażają wolę osiedlenia się  w Polsce  

42. Tychy, woj. śląskie 

Szkolenia pracowników oraz wyższe wsparcie finansowe Gmin - 
dofinansowanie wszystkich kosztów ponoszonych przez Gminę, w 
związku z zaproszeniem i osiedleniem repatrianta, w tym koszty 
wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z 
zakresu repatriacji. 

43. 
Warszawa, woj. 
mazowieckie 

Dodatkowa, wnikliwa weryfikacja przez konsula RP znajomości 
języka polskiego przez osoby ubiegające się o uzyskanie statusu 
repatrianta 

44. 
Wrocław woj. 
dolnośląskie 

Umożliwienie w większym stopniu naukę języka polskiego po 
przyjeździe  

45. Zabrze, woj. śląskie 
Nauka języka polskiego przed repatriacją, łatwa i szybka ścieżka 
pozyskiwania środków na remonty mieszkań (lub nawet na budowę 
bloków dla repatriantów ze względu na ilość próśb o repatriację) 

46. Żarów Zapewnienie mieszkań dla repatriantów. 

47. Żory, woj. śląskie 

Obowiązek znajomości języka polskiego w mowie i piśmie (zdanie 
egzaminu przed przyjazdem). 

Możliwość przyjazdu w trybie repatriacji małżonków i dzieci zmarłych 
repatriantów. 

Możliwość uznania za repatriantów rodziców repatriantów, 
niemających polskiego pochodzenia, wymagających stałej opieki. 

Weryfikacja dokumentów niezbędnych do umiejscowienia aktów 
stanu cywilnego przez konsula przed przyjazdem do Polski.   
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Pytanie 11. 

Proszę wskazać pozytywne doświadczenia Gminy związane z przyjmowaniem 

repatriantów. 

Odpowiedzi udzieliło 52 gminy. 

Poniższa tabela przedstawia listę odpowiedzi na temat pozytywnych doświadczeń, których 

doznały ankietowane gminy podczas przyjmowania repatriantów. 

L.P. Nazwa Gminy 
Pozytywne doświadczenia Gminy związane z przyjmowaniem 

repatriantów 

1. 
Andrychów woj. 
małopolskie 

Dwukrotnie nasza uczestniczyła w procesie repatriacji , w jednym 
przypadku pozytywnie a w drugim rodzina miała problemy z 
aklimatyzacją i podjęła decyzje o powrocie w strony rodzinne  

2. 
Biała Rawska, woj. 
łódzkie 

Zwiększenie liczby mieszkańców 

3. 
Białystok, woj. 
podlaskie 

Satysfakcja  pomocy repatriantom z możliwości powrotu do ojczyzny 
przodków 

4. 
Bielsko-Biała, woj. 
śląskie 

Umożliwienie powrotu do kraju osobom, które nie byłyby w stanie 
zrobić tego we własnym zakresie, umożliwienie podjęcia studiów w 
Polsce. 

5. 
Chojnice, woj. 
pomorskie 

Poznawanie innej kultury, poczucie uczestniczenia w swego rodzaju 
naprawianiu krzywd wyrządzonych przez ZSRR 

6. 
Dąbrowa Górnicza, woj. 
śląskie 

Dotychczas zapewniła warunki do osiedlenia się jedynie dla dwóch 
rodzin repatriantów. 

7. 
Dobrodzień, woj. 
opolskie 

Same plusy. Rodziny są zadowolone z przyjazdu, my również. Widać 
wśród nich wdzięczność, są to osoby pracowite. Dotychczasowe 
doświadczenia są jednoznacznie pozytywne. 

8. 
Dolnośląskie  - 
anonimowa j.s.t 

Brak pozytywnych doświadczeń, repatrianci którzy otrzymali w 
naszej gminie mieszkanie i pracę, w krótkim czasie je sprzedali 
zrezygnowali z pracy i  wyprowadzili się do Wrocławia 

9. 
Garwolin, woj. 
Mazowieckie 

W ciągu ostatniej dekady dwie rodziny uczyniły Garwolin swoim 
centrum spraw życiowych 

10. Giby, woj. podlaskie 
Na razie brak, ponieważ z braku dofinansowania procedura została 
wstrzymana 

11. 
Gliwice Miasto na 
prawach Powiatu 

W Gliwicach proces repatriacji rozpoczął się 15 lat temu i trwa do 
dzisiaj. Mamy pozytywne doświadczenia w tym zakresie. Nasi 
repatrianci znają się i spotykają, pozostają w kontakcie z nami przez 
całe lata. Opieka nad repatriantem trwa nie tylko na początku jego 
pobytu w Polsce, ale przez następne lata. Dzięki podziałowi 
kompetencji uregulowanemu Zarządzeniem PM udaje się skutecznie 
realizować proces repatriacji. 

12. 
Gołcza, woj. 
małopolskie 

Duże wsparcie ze strony MUW Kraków i MSWIA 

13. 
Gostyń, woj. 
wielkopolskie 

Brak. Jesteśmy zdumieni, iż zaproszony repatriant po trzech 
tygodniach zapewnionej pracy w Polsce zwolnił się i postanowił 
wyjechać do pracy do Niemiec. 

14. 
Jarocin woj. 
podkarpackie 

Dobra współpraca z wszystkimi urzędami zaangażowanymi w 
sprawy repatriacji 

15. 
Jastrzębie-Zdrój, woj. 
śląskie 

Satysfakcja z udzielonej pomocy.  

16. 
Kalisz, woj. 
wielkopolskie 

Zwiększenie liczby mieszkańców, poprawa lokalnego rynku pracy 

17. Katowice 

Jedna z rodzin porozumiewała się w stopniu zadowalającym w 
języku polskim, była otwarta na współpracę, wysoki stopień 
samodzielności w rozwiązywaniu ewentualnych problemów np. 
znajomość procedur w poszczególnych urzędach, znajomość 
programów komputerowych co ułatwiało komunikację, optymizm i 
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wiara, że wszystko będzie dobrze, bardzo pozytywne nastawienie 
społeczności lokalnej – przyjęcie rodziny z życzliwością, 
zrozumieniem, drobna pomoc w razie potrzeby. 

18. 
Kawęczyn, woj. 
wielkopolskie 

Możliwość przygotowania, wyposażenia mieszkania dla repatriantów 
przy udziale środków dotacyjnych. 

19. 
Kozienice woj. 
mazowieckie 

W gminie zamieszkali młodzi ludzie, którzy dość szybko 
zaaklimatyzowali się w nowym środowisku.  

20. Kozy, woj. śląskie 

Nasza historia wyglądała tak. Po otrzymaniu pisma i telefonu ze 
starostw w Środzie Wielkopolskiej skontaktowaliśmy się z rodziną, 
która miała u nas zamieszkać. Spotkaliśmy się z Państwem w 
Urzędzie oraz u nich w domu. Pomogliśmy w załatwieniu spraw 
papierkowych, udało się znaleźć zatrudnienie dla 3 osób - w 
Urzędzie oraz w firmie prywatnej. Losy rodziny były tematem 
materiału w naszym samorządowym miesięczniku. Co zatem w 
naszym przekonaniu jest ważne: wsparcie w załatwieniu spraw 
administracyjnych - nie tylko w urzędzie, ale w innych instytucjach, 
np. gazownia, bezpośredni kontakt - przysłowiowe pojechanie do 
nich na kawę. Fajnie, że nie było żadnych negatywnych sytuacji z 
odbiorem przez społeczność. Przynajmniej nic o tym nie wiemy. 
Sami też Państwo Dąbrowscy są bardzo otwartymi ludźmi - biorą 
udział w wydarzeniach gminnych. Generalnie pozytywnie. 

21. Lublin 

Uważnie i rzetelnie przeprowadzony proces zapraszania kandydatów 
na repatriantów do osiedlenia się na terenie naszej Gminy skutkuje 
szybką ich integracją z lokalną społecznością, podjęciem pracy 
zawodowej i rozwojem osobistym repatriantów. Do chwili obecnej 
zaproszeni kandydaci nie zgłaszają problemów mieszkaniowych, 
społecznych ani materialnych. 

22. 
Miasto Białogard, woj. 
zachodniopomorskie 

Osiedlenie się w gminie, rozwój zawodowy, integracja ze 
społecznością lokalną 

23. 
Miasto Gniezno, woj. 
wielkopolskie 

Bardzo duża wdzięczność przyjmowanych osób, promocja gminy na 
portalach społecznościach osób oczekujących na repatriację, 5-letnie 
doświadczenie również jako wzór praktyki dla innych gmin.  

24. 
Miasto i Gmina Serock, 
woj. mazowieckie 

Pozytywny odbiór społeczności lokalnej 

25. 
Miasto Rawa 
Mazowiecka, woj. 
łódzkie 

Rodzina, która zamieszkała na naszym terenie bardzo szybko 
zaaklimatyzowała się u nas, dzieci bez problemu uczą się w szkole, 
a rodzice bardzo szybko znaleźli zatrudnienie. Rodzina bardzo 
szybko stała się samodzielna 

26. 
Miasto Rybnik, woj. 
śląskie  

Pozytywnym doświadczeniem gminy jest chęć pomocy wykazywana 
przez przyjętą przed laty rodzinę repatriantów – repatrianci, którzy 
osiedlili się na terenie naszej gminy pomagają w aklimatyzacji 
kolejnych repatriantów (załatwianie spraw urzędowych i związanych 
z życiem codziennym) 

27. 
Michałowice, woj. 
małopolskie 

Szybko się adaptują, dobrze radzą sobie na rynku pracy. 

28. 
Miejska Bolesławiec , 
woj. dolnośląskie 

Wzbogacanie lokalnej społeczności o nowe doświadczenia. 

29. 
Miejska Legionowo, 
woj. mazowieckie 

Pomoc językowa zaproszonych już  repatriantów w kontaktach z 
nowymi repatriantami. 

30. Miejska Nowa Ruda Poprawa życia repatriantów. 

31. Mikołów Nabycie nowych umiejętności.  

32. 
Nowy Tomyśl, woj. 
wielkopolskie 

Dwukrotne przyjęcie rodzin zakończyło się sukcesem. 

33. Nysa 
Przeprowadzenie udanych procedur repatriacji i zadowolenie 
repatriantów. 

34. Olesno, woj. opolskie 
Zaproszenie repatriantów przez Gminę Olesno wpłynęło na 
możliwość poznania przez mieszkańców naszej gminy 
skomplikowanych losów polskich rodzin zesłanych do Kazachstanu.   

35. 
Osie, woj. kujawsko- 
pomorskie 

Brak - jesteśmy na etapie załatwiania formalności w sprawie 
przyjęcia Repatriantów. 
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36. Pełczyce 

Brak; na chwilę obecną nie posiadamy doświadczeń z 
przyjmowaniem repatriantów; nawiązany kontakt z rodzinami, które 
chcemy przyjąć opiera się głównie na emailach i nie jest poparty 
konkretami; jest po podjęciu uchwał imiennych, ale przed złożeniem 
wniosków do Wojewody o udzielenie dotacji gminie. 

37. 
Police, woj. 
zachodniopomorskie 

Satysfakcja rodziny przyjętej przez gminę. 

38. 
Pułtusk województwo 
mazowieckie 

Repatrianci są w większości bardzo wdzięczni za udzielenie pomocy. 

39. Radków Zadowolenie i wdzięczność repatriantów za udzieloną pomoc. 

40. 
Skarżysko-Kamienna, 
woj. świętokrzyskie 

Kontakt społeczny. 

41. 
Stary Sącz, woj. 
małopolskie 

Możliwość udzielenia wsparcia rodzinom repatriantów, poznanie 
kultury rodzin repatriantów. 

42. 
Szprotawa woj. 
lubuskie 

Na obecnym etapie trudno odpowiedzieć na to pytanie. 

43. 
Środa Wielkopolska, 
woj. wielkopolskie 

Środa Wielkopolska wraz z Powiatem Średzkim od grudnia 2017 
roku aktywnie uczestniczy w rządowym programie repatriacji czyli 
wsparcia powrotu naszych rodaków przymusowo wywiezionych na 
teren ZSRR, a najczęściej obecnej Republiki Kazachstanu. W ciągu 
tego okresu z naszej inicjatywy na terenie gminy osiedliło się już 
ponad 100 rodzin repatriantów co daje liczbę prawie 400 osób. Urząd 
Miejski w Środzie Wielkopolskiej cały czas bada możliwość przyjęcia 
kolejnych rodzin w procesie repatriacji. W tym celu aktualizujemy 
bazę osób zainteresowanych osiedleniem się na terenie gminy Środa 
Wielkopolska. Na terenie gminy znajduje się jeden z dwóch w kraju 
Ośrodków Adaptacyjnych dla Repatriantów co powoduje, że bardzo 
dużo osób chce u nas zostać na stałe. Duże znaczenie przy 
podejmowaniu tej decyzji ma tutaj, również dobra sytuacja na rynku 
mieszkaniowym oraz rynku pracy. 

44. 
Teresin, woj. 
mazowieckie 

Z naszymi repatriantami nie mieliśmy problemów. Mieli zapewnione 
mieszkanie, sami starali się o pracę i ją znaleźli. Znali język polski 
więc nie było problemów z porozumiewaniem się. Wrośli w naszą 
społeczność i nie potrzebują już pomocy Gminy.  

45. Twardogóra 

Brak pozytywnych,  repatrianci którym umożliwiliśmy osiedlenia się  
na terenie naszej gminy,   wykupili  bardzo szybko mieszkanie 
komunalne , które następnie sprzedali  w krótkim czasie po  
osiedleniu  i  wyjechali do Wrocławia mimo zapewnienia pracy i 
dobrych  warunków mieszkaniowych przez gminę. 

46. Tychy, woj. śląskie Satysfakcja z możliwości niesienia pomocy. 

47. 
Wałbrzych, woj. 
dolnośląskie 

Zadowolenie nowych mieszkańców miasta i ich pozytywna opinia. 

48. 
Warszawa, woj. 
mazowieckie 

Od 2004 m.st. Warszawa co roku zaprasza do 10 rodzin 
repatriantów, czyli łącznie zostało zaproszonych 156 rodzin.  

49. 
Wrocław woj. 
dolnośląskie 

Wzbogacenie kulturowości miasta, zadowolenie z możliwości 
pomocy repatriantom w powrocie do Polski 

50. Zabrze, woj. śląskie 
Zdecydowana większość już usamodzielniła się, jest zadowolona z 
powrotu do kraju, niektórzy doczekali się już wnuków urodzonych w 
Polsce 

51. Żarów Szybka adaptacja rodziny do polskich warunków 

52. Żory, woj. śląskie 

Wzrost demograficzny, zasilenie rynku pracy, wdzięczność rodaków 
wracających do ojczyzny swoich przodków, nauka języka rosyjskiego 
przez osoby zaangażowane w procesie asymilacji repatriantów, 
wymiana doświadczeń, możliwość zapoznania się z kulturą i 
obyczajami różnych krajów 

 

 



str. 25 
 

Analiza pytań z ankiety, w której odpowiedzi udzielały gminy nie 

uczestniczące dotychczas w procesie przyjmowania repatriantów – 

325 Gmin. 

 

Pytanie 4.  

Proszę wskazać powody dlaczego Państwa Gmina nie uczestniczy w procesie 

przyjmowania repatriantów? (możliwość podania kilku odpowiedzi)  

Po przeprowadzeniu ankiety możemy stwierdzić, że głównym powodem dlaczego Gminy nie 

uczestniczyły w procesie przyjmowania repatriantów jest brak warunków ich przyjęcia. 

Odpowiedź tę zaznaczyło 298 gmin, ukazuje nam to poniższe zestawienie. 

 

L.P. 
Powody dlaczego Gmina nie uczestniczy w procesie 

przyjmowania repatriantów 
Liczba wskazania 

poszczególnych odpowiedzi 

1. 
Gmina nie jest zainteresowana przyjmowaniem 
repatriantów.  

24 

2. Obawa przed nadmiernym obciążeniem finansów gminy.  87 

3. Brak warunków na przyjęcie repatriantów przez gminę.  298 

4. 
Brak pewności, że repatriant zostanie w gminie, która go 
przyjęła.  

30 

5. Brak komunikacji językowej z repatriantem.  18 

6. Obawa przed różnicami kulturowymi repatrianta.  11 

7. 
Gmina nie posiada wiedzy w jaki sposób przebiega 
proces przyjmowania repatriantów.  

23 

8. 
Gmina nie czuje się atrakcyjna dla potencjalnych 
repatriantów. 

49 

9. Inna – Brak wolnych lokali mieszkalnych 8 
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Pytanie 5. 

Jakie działania prowadzone przez urzędy wojewódzkie, władze centralne 

mogłyby zachęcić Gminę do przyjmowania repatriantów.  

 
Odpowiedzi udzieliło 292 gminy. 

Tabela poniżej zawiera zestawienie wszystkich odpowiedzi, najczęstszą propozycją działania, 

które mogłoby zachęcić gminę do przyjmowania repatriantów jest wsparcie finansowe. 

 

L.P. Gmina 
Działania prowadzone przez urzędy wojewódzkie, władze 

centralne, które mogłyby zachęcić Gminę do przyjmowania 
repatriantów 

1. Babice, woj. małopolskie Finansowanie mieszkań, nie posiada zasobów mieszkaniowych 

2. 
Baboszewo, woj. 
mazowieckie 

Pomoc finansowa przy organizacji mieszkań dla repatriantów 

3. 
Barcin, woj. kujawsko-
pomorskie 

Pełne finansowanie 

4. 
Barwice, woj. 
zachodniopomorskie 

Środki finansowe na budowę mieszkań komunalnych 

5. Bieruń, woj. śląskie 

Zapewnienie pokrycia kosztów zakupu/ remontu mieszkania 
(pewność udzielenia dotacji) oraz współfinansowanie innych 
kosztów, związanych z opieką i zaaklimatyzowaniem się 
repatriantów   

6. 
Bierzwnik, woj. 
zachodniopomorskie 

Wsparcie finansowe  

7. 
Błędów, woj. 
mazowieckie 

Pomoc finansowa 

8. 
Bobolice, woj. 
zachodniopomorskie 

Zapewnienie miejsca zamieszkania 

9. Bobowa, woj. małopolskie Finansowe wsparcie, dotacje.  

10. 
Bojanów, woj. 
podkarpackie 

Środki finansowe 

11. 
Borne Sulinowo, woj. 
zachodniopomorskie 

Środki finansowe na budowę lokali mieszkalnych 

12. Borzechów, woj. lubelskie 
Z uwagi na brak warunków nie rozważa wszczęcia procedury 
repatriacji. 

13. 
Borzęcin, woj. 
małopolskie 

Pomoc w budownictwie mieszkaniowym 

14. 
Borzytuchom, woj. 
pomorskie 

Trudno je określić 

15. Brąszewice, woj. łódzkie 
Zapewnienie zakwaterowania/ mieszkań i zaplecza socjalnego dla 
repatriantów. 

16. Brody, woj. lubuskie Wsparcie finansowe 

17. Brzeg, woj. opolskie Przekaz konkretnych informacji na bieżąco 

18. Buczkowice, woj. śląskie Zabezpieczenie lokali mieszkalnych 

19. 
Bukowiec, woj. kujawsko-
pomorskie 

Tworzenie systemowego rozwiązania, dostęp do funduszy na 
stworzenie warunków dla repatriantów, większa współpraca w tym 
zakresie 

20. 
Bukowno, woj. 
małopolskie 

Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds Repatriacji, współpraca z 
firmami i instytucjami w celu określenia gotowości firmy na 
zatrudnienie repatrianta lub uczestniczenie w aktywizacji 
zawodowej związanej z przyuczeniem bądź przeszkoleniem 

21. Bychwa, woj. lubuskie 
Dofinansowanie do budowy mieszkań oraz zagwarantowanie 
zatrudnienia repatriantom 

22. 
Bytom Odrzański, woj. 
lubuskie 

Zapewnienie warunków mieszkaniowych 
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23. Bytom, woj. Śląskie 
Zwiększenie dotacji z budżetu państwa; programy dla repatriantów 
wspierające naukę języka polskiego; jasne i przejrzyste wytyczne 
krok po kroku w procesie przyjmowania repatriantów do gminy 

24. 
Chełmno, kujawsko-
pomorskie  

Wsparcie w zakresie tworzenia warunków lokalowych dla 
repatriantów  

25. 
Chorzele woj. 
mazowieckie 

Uproszczenie procedur przyjmowania repatriantów, refundowanie 
kosztów pracy pracownika samorządowego, który zostałby 
przydzielony do wparcia oraz obsługi repatriantów, zwiększenie 
pomocy finansowej dla repatriantów ze środków budżetu państwa  

26. 
Choszczno, woj. 
zachodniopomorskie 

Wsparcie na zatrudnienie 

27. 
Chrzanów, woj. 
małopolskie  

Prowadzenia systematycznej akcji informacyjnej na temat 
repatriacji oraz stworzenia, we współpracy z samorządami, 
platformy podnoszenia kompetencji i wymiany doświadczeń gmin 
zaangażowanych w repatriację 

28. 
Ciepłowody, woj. 
dolnośląskie 

Przekazanie środków z budżetu państwa na w/w zadanie 

29. 
Cieszków, woj. 
dolnośląskie  

Pomoc finansowa 

30. 
Ciężkowice, woj. 
małopolskie 

Większa pomoc finansowa dla gmin, szkolenia fachowe dla osoby 
„ wspierającej repatrianta” 

31. Czarna odpowiednie środki finansowe na start 

32. 
Czechowice-Dziedzice, 
woj. śląskie 

Uproszczenie procedury i zagwarantowanie gminom środków na 
wszystkie potrzeby repatriantów, np. zakup mieszkania. 

33. Czeladź, woj. śląskie 
Pokrycie całości kosztów ponoszonych przez gminy na 
zaproszenie repatriantów. 

34. 
Czernikowo, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Trudno powiedzieć 

35. Czorsztyn Obecne działania są wystarczające. 

36. 
Czosnów, woj. 
mazowieckie  

Pomoc przy tworzeniu bazy mieszkaniowej. 

37. 
Dąbrowa Chełmińska, 
woj. kujawsko-pomorskie 

Dotacje na stworzenie warunków dla osiedlenia się repatriantów 
oraz zapewnienie miejsc pracy 

38. Deszczno, woj. lubuskie 
Zapewnienie nieruchomości do zamieszkania przez repatriantów 
oraz dofinansowanie kosztów ich pobytu 

39. 
Dębnica Kaszubska, woj. 
pomorskie 

Projekty na dofinansowanie np. mieszkań 

40. Dębno, woj. małopolskie Większa pomoc finansowa 

41. 
Dobrzeń Wielki, woj. 
Opolskie 

Na chwilę obecną- żadne. nie planuje przyjęcia repatriantów. 

42. Domaszowice Pomoc w zakupie lokali 

43. 
Drzycim, woj. kujawsko -
pomorskie 

Dostęp do np. szkoleń dla pracowników, który przybliżyłby i 
wyjaśnił szczegóły procesu repatriacji. 

44. Dubienka woj. Lubelskie 
Pomoc przy organizacji spraw formalnych potrzebnych przy 
repatriacji 

45. 
Dwikozy, woj. 
świętokrzyskie 

Pomoc w pozyskaniu dla nich mieszkań i miejsc pracy 

46. 
Dydnia, woj. 
podkarpackie 

Udzielanie kompleksowej informacji w zakresie praw i obowiązków 
gminy przyjmującej repatriantów oraz udzielanie pomocy w 
przypadku problemów na etapie procedury 

47. 
Dzikowiec, woj. 
podkarpackie  

Przekazanie środków finansowych na budowę lokali mieszkalnych  

48. Frampol, woj. lubelskie W swoim zasobie mieszkaniowym nie posiada wolnych lokali. 

49. 
Frombork, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Przekazanie na rzecz gminy nieruchomości, które nadawałyby się 
do zamieszkania oraz środki finansowe na ich przystosowanie. 

50. Galewice, woj. łódzkie  
Pomoc finansowa dla repatriantów i Gminie na stworzenie 
docelowych miejsc obsługi interesantów  

51. 
Garbatka-Letnisko, woj. 
mazowieckie 

Małe, niezamożne gminy musiałyby otrzymywać środki finansowe 
na przyjmowanie repatriantów. 

52. Garwolin Powodem nie przyjęcia repatriantów jest brak lokali i mieszkań. 
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53. 
Gaworzyce, woj. 
dolnośląskie  

Brak wpływu gdyż powodem naszej decyzji jest przede wszystkim 
brak możliwości lokalowych 

54. Gidle, woj. łódzkie Głównie działania finansowe,  

55. 
Gmina-Miasto Działdowo,  
woj. warmińsko-
mazurskie  

Zapewnienie otrzymania dotacji. 

56. 
Gniewoszów, woj. 
mazowieckie 

Pomoc w pozyskaniu bazy lokalowej 

57. Gnojnik, woj. małopolska Środki finansowe 

58. Godów, woj. śląskie 
Środki finansowe na organizację przyjęcia repatrianta wybranego 
przez gminę 

59. Goleniów Pomoc w pozyskiwaniu mieszkań 

60. Golina, woj. wielkopolskie Udzielenie dotacji, wsparcie na etapie proceduralnym 

61. 
Gołdap, woj. warmińsko-
mazurskie 

Zagwarantowanie otrzymania adekwatnej dotacji na zakup 
mieszkań dla repatriantów. 

62. Gorzków, woj. Lubelskie Działania informacyjne, wsparcie finansowe 

63. 
Górzno, woj. kujawsko - 
pomorskie 

Środki finansowe na organizację warunków 

64. Gózd woj. mazowieckie Tworzenie warunków lokalowych  

65. Grabów Pomoc finansowa 

66. Grabów nad Pilicą  Większa edukacja o przyjęciu repatriantów 

67. 
Gręboszów, woj. 
małopolskie 

Zwiększenie dotacji celowej na pomoc repatriantom 

68. 
Grodziczno, woj. 
warmińsko-mazurskie   

Wiedzy w jaki sposób przebiega proces przyjmowania 
repatriantów. 

69. 
Grodziec, woj. 
wielkopolskie 

Zapewnienie środków finansowych  

70. 
Grodzisko Dolne - woj. 
podkarpackie 

Wsparcie finansowo - organizacyjne 

71. Gronowo Elbląskie 
Trudno powiedzieć - jesteśmy typowo rolniczą, bez możliwości 
pomocy w zatrudnieniu. Pomoc repatriantom powinna być na 
szczeblu rządowym a nie samorządowym 

72. Gródek, woj. podlaskie Trudno powiedzieć 

73. Grójec, woj. mazowieckie Stworzenie bazy infrastrukturalnej 

74. 
Haczów, woj. 
podkarpackie 

Trudno określić  

75. Hażlach, woj. Śląskie Programy finansujące działania. 

76. Iłowa, woj. lubuskie Problemy mieszkaniowe 

77. 
Jabłonna Lacka, woj. 
Mazowieckie  

Dofinansowanie do zapewnienia warunków bytu dla przyjęcie 
repatriantów  

78. Janów, woj. śląskie Pomoc w celu zapewnienia jak najlepszych warunków i adaptacji 

79. 
Jasieniec, woj. 
mazowieckie 

Zapewnienie z budżetu państwa środków finansowych odnośnie 
zapewnienia warunków mieszkaniowo-bytowych. 

80. 
Jaśliska, woj. 
podkarpackie 

Pomoc w budowie mieszkań 

81. 
Jedlicze, woj. 
podkarpackie 

Przekazanie środków na budowę, kupno domu, mieszkania z 
przeznaczeniem dla repatriantów. 

82. 
Jednorożec, woj. 
mazowieckie 

Dofinansowanie na budowę lokali mieszkalnych dla repatriantów 

83. Jejkowice, woj. śląskie Nie posiada nieruchomości do przyjmowania repatriantów 

84. Jeleniewo, woj. podlaskie Zapewnienie miejsca zamieszkania i pracy 

85. 
Jerzmanowa, woj. 
dolnośląskie 

Zapewnienie bazy lokalowej 

86. 
Jerzmanowice-Przeginia, 
woj. małopolskie 

Rolnicza, nie posiada wolnych lokali mieszkalnych i miejsc pracy. 

87. 
Józefów nad Wisłą, woj. 
lubelskie 

Wsparcie finansowe 

88. 
Juchnowiec Kościelny, 
woj. podlaskie 

Gdyby była jedna instytucja pośrednicząca zajmująca się 
wszelkimi sprawami dot. przyjęcia repatriantów, sprawująca cały 
proces, wchodząca w kontakt z Przedsiębiorcami, którzy 
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zatrudniali by repatriantów, pomagałaby znaleźć mieszkanie tym 
osobom itp. często firmy posiadają kwatery pracownicze, co 
ułatwiłoby osiedlenie się tych osób. Ponadto zasób mieszkaniowy 
gminy nie pozwala na bieżące zapewnienie  potrzeb 
mieszkaniowych mieszkańców, nie mówiąc już o repatriantach. 

89. Kamienica Polska Pomoc materialna 

90. 
Kamieniec, woj. 
wielkopolskie 

Finansowanie 

91. 
Karpacz, woj. 
dolnośląskie  

Trudno powiedzieć  

92. 
Kaźmierz, woj. 
wielkopolskie 

Wsparcie gminy w pozyskiwaniu lokali mieszkalnych 
(pustostanów) od np.: KOWR 

93. Kcynia Szkolenia, dofinansowanie 

94. 
Kleszczewo , woj. 
wielkopolskie 

Trudno powiedzieć 

95. Knyszyn Środki finansowe 

96. Kock Finansowanie przedsięwzięcia 

97. Koczała, woj. pomorskie 
Zapewnienie miejsc pracy dla repatriantów, zwiększenie zasobu 
mieszkalnego 

98. 
Kołaczkowo, woj. 
wielkopolskie 

W obecnym momencie nie ma możliwości przyjęcia repatriantów 

99. 
Koniusza, woj. 
małopolskie 

Dofinansowanie do budowy mieszkań 

100. Konopnica woj. łódzkie 
Dofinansowanie rządowe oraz zagwarantowanie pracy dla ww 
osób 

101. 
Konstantynów, woj. 
lubelskie 

Tworzenie miejsc pracy dla tych osób. Zwiększenie środki na 
adaptację obiektów do zamieszkania. 

102. 
Korczew woj. 
mazowieckie 

Prośby o przyjęcie repatriantów 

103. Kowiesy woj. łódzkie 
Pomoc w organizacji  całego procesu osiedlenia się repatrianta w 
Gminie 

104. 
Koźmin Wielkopolski woj. 
wielkopolskie 

Działania informacyjne 

105. 
Koźminek, woj. 
wielkopolskie 

Większe dotacje. 

106. 
Krotoszyce, woj. 
dolnośląskie 

Środki finansowe na pozyskanie lub remont lokali mieszkalnych 

107. Krupski Młyn, woj. śląskie 
Mobilizować samorządy poprzez dotacje i wykaz  oczekiwanych 
specjalizacji 

108. 
Krzęcin, woj. 
zachodniopomorskie 

Wsparcie finansowe 

109. 
Lanckorona, woj. 
małopolskie 

Wsparcie finansowe dla zapewnienia odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, znalezienia pracy dla repatriantów, szkolenia i 
adaptację repatriantów w zależności od wielkości rodziny 
utworzenie miejsc pracy,  

110. Lesko, woj. podkarpackie Wsparcie finansowe 

111. Leśna Lepsze warunki mieszkaniowe i płacowe 

112. 
Leśna Podlaska, woj. 
Lubelskie 

Wsparcie w procesie zakwaterowania repatriantów i zapewnieniu 
im pracy/zajęcia. 

113. Lędziny, woj. śląskie 
Wsparcie finansowe umożliwiające stworzenie dogodnych 
warunków na osiedlenie 

114. 
Lidzbark, woj. warmińsko-
mazurskie  

Zainteresowani bylibyśmy przyjęciem lekarzy 

115. 
Lipnica Wielka, woj. 
małopolskie 

Dofinansowanie do tworzenia miejsc pracy dla repatriantów 

116. Lipno, woj. wielkopolskie  Informacyjne i finansowe 

117. Lubań, woj. dolnośląskie Zapewnienie bazy lokalowej 

118. Lubartów, woj. lubelskie Pokrycie kosztów 

119. 
Lubelskie - anonimowa 
j.s.t 

Dofinansowanie. 
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120. 
Lubraniec, woj. kujawsko-
pomorskie 

Dotacje w celu zapewnienia warunków do osiedlenia  

121. Lubsko, woj. lubuskie Sfinansowanie lokalu mieszkalnego. 

122. 
Lwówek Śląski, woj. 
dolnośląskie  

Dotacje 

123. Łącko, woj. małopolskie 
Zwiększenie kwoty dofinansowania, wydłużenie okresu 
finansowania. 

124. 
Łęka Opatowska, woj. 
wielkopolskie 

Trudno powiedzieć 

125. 
Łobez, woj. 
zachodniopomorskie 

Całkowite finansowanie osiedlania repatriantów do ich 
usamodzielnienia, sprecyzowane jasno i prosto przepisy o 
osiedlaniu repatriantów dla zainteresowanych stron 

126. 
Łobżenica, woj. 
wielkopolskie 

Zwiększenie zasobów mieszkaniowych, zwiększenie ofert pracy 

127. Łopiennik Górny 
Nie posiada lokali, które można przeznaczyć na ten cel, nie ma tez 
gruntu, na który można wybudować obiekty, które można 
przeznaczyć na cele mieszkaniowe. Sfinansowanie  

128. 
Łubnice woj. 
świętokrzyskie 

Utworzenie funduszu pomocy repatriantom w okresie wstępnego 
pobytu. Pomoc finansowa dla gmin które przyjmują repatriantów 
pokrywająca w całości ich koszty. 

129. 
Małkinia Górna, woj. 
mazowieckie 

Pomoc finansowa dla gminy 

130. 
Małopolskie - anonimowa 
j.s.t 

Przekazanie Gminie gotowych  lokali mieszkalnych oraz środków 
na utrzymanie lokali  (remonty) 

131. Marklowice woj. Śląskie Wsparcie finansowe w celu stworzenia warunków do zamieszkania 

132. 
Mędrzechów, woj. 
małopolskie 

Zwiększenie dotacji celowej na pomoc repatriantom. 

133. 
Miasta Rypin, woj. 
kujawsko - pomorskie 

Finansowanie w całości działań związanych z osiedleniem (wykup 
lokalu na rzecz gminy lub 100% zwrot kosztów remontu 
posiadanego przez gminę lokalu ) 

134. 
Miasta Tarnowa, woj. 
małopolskie 

Zwiększone dofinansowanie gminy 

135. Miasto Chełmno Wsparcie finansowe na realizację w/w działań  

136. Miasto Ełk Pozyskanie środków finansowych 

137. 
Miasto Grajewo, woj. 
podlaskie 

Problem rozwiązania kwestii repatriantów polskiego pochodzenia 
ze Wschodu powinien rozwiązać Rząd Polski poprzez znaczące 
wsparcie finansowe gmin, tak jak to zrobiono w Niemczech.  

138. 
Miasto Inowrocław, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Pokrycie kosztów remontu lokali 

139. 
Miasto Krajenka, woj. 
wielkopolskie 

Rozpowszechnianie informacji o przebiegu procesu 
repatriacyjnego 

140. 
Miasto Limanowa, woj. 
małopolskie 

Pomoc przy organizacji procesu repatriacji, wsparcie finansowe  

141. 
Miasto Łańcut, woj. 
podkarpackie 

Dofinansowania do wynajmu mieszkań 

142. Miasto Łosice 
Zapewnienie środków na przygotowanie, remont, ewentualnie 
dostosowanie lokali mieszkalnych dla repatriantów oraz pakiet 
socjalny dla nich. 

143. 
Miasto Maków 
Mazowiecki, woj. 
mazowieckie 

Dotacje na budowę mieszkań 

144. 
Miasto Mińsk Mazowiecki, 
woj. mazowieckie 

Wsparcie finansowe 

145. 
Miasto Mszana Dolna, 
woj. małopolskie 

Nie posiada wolnych mieszkań 

146. 
Miasto Oława - woj. 
dolnośląskie 

Zapewnienie warunków lokalowych dla repatriantów, w tym 
chociażby pokrycie kosztów wynajmu mieszkania. 

147. Miasto Puławy Dofinansowanie  

148. 
Miasto Radzyń Podlaski, 
woj. lubelskie 

Działania informacyjne i wsparcie finansowe gmin 
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149. Miasto Reda  
Dofinansowanie celowe głównie z przeznaczeniem na cele 
mieszkaniowe  

150. 
Miasto Sieniawa - woj. 
podkarpackie 

Brak zapewnienia środków na realizację tych zadań 

151. Miasto Ustka Wsparcie merytoryczne i finansowe 

152. 
Miasto Włocławek, woj. 
kujawsko- pomorskie 

Wsparcie finansowe  

153. 
Miasto Zakopane, woj. 
małopolskie 

Pomoc przy budowie mieszkań dla rodzin repatriantów. 

154. 
Miedzichowo, woj. 
wielkopolskie  

Dobre praktyki i jasna procedura opisująca proces repatriacji, 
atrakcyjne dofinansowanie  

155. Miedźno, woj. śląskie 

Zasoby lokalowe gminy nie pozwalają na zaproszenie repatriantów 
do osiedlenia się na terenie naszej gminy, ponieważ liczba 
mieszkań komunalnych jakimi dysponujemy jest niewielka, a nie 
posiada środków finansowych pozwalających na budowę nowych 
mieszkań.  

156. Miedżna, woj. śląskie 
Pokrycie kosztów związanych z nauką języków obcych, pomoc w 
tworzeniu warunków lokalowych.  

157. 
Miejska Bolesławiec, woj. 
dolnośląskie 

Trudno powiedzieć 

158. 
Miejska Górka, woj. 
wielkopolskie 

Przekazanie mieszkań 

159. 
Miejska Mielec, woj. 
podkarpackie 

Program mieszkaniowy dla repatriantów 

160. 
Miejska Nowe Miasto 
Lubawskie, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Rekompensata nadmiernego obciążenia finansowego gminy 

161. 
Miejska Szczytno, 
warmińsko-mazurskie 

Pomoc w wynajmie mieszkań 

162. Milanów, woj. lubelskie Dotacje 

163. 
Milanówek woj. 
mazowieckie 

Większa dotacja na stworzenie odpowiednich warunków 
lokalowych 

164. 
Mirosławiec, woj. 
zachodniopomorskie 

Pokrycie kosztów przyjęcia repatrianta 

165. Mniszków woj. łódzkie Nie dotyczy - brak wolnych lokali mieszkalnych 

166. 
Moskorzew, woj. 
świętokrzyskie 

Pomoc finansowa na zapewnienie repatriantowi lokalu 
mieszkalnego, pomoc w komunikacji z repatriantem, pomoc w 
zorganizowaniu całego procesu osiedlenia łącznie z 
zorganizowaniem szkolenia dla pracowników gminy zajmującymi 
się sprawami obywatelskimi, pomocą społeczna. Pomoc w 
zorganizowaniu opieki zdrowotnej czy realizacji obowiązku 
szkolnego dla dzieci repatrianta,  pomoc w urzędowym 
tłumaczeniu wszystkich dokumentów, które posiada repatriant 
potrzebnych mu do przedłożenia w różnych instytucjach 
urzędowych, szkołach, ośrodkach zdrowia czy u pracodawcy. 

167. 
Mrągowo, woj. warmińsko 
- mazurskie 

Finansowe 

168. Mszana, woj. Śląskie Środki przeznaczone na ew. zakup nieruchomości 

169. Mucharz Szkolenia, pomoc w pozyskiwaniu środków 

170. Mykanów, śląskie 
Dofinansowanie dla gmin na tworzenie warunków materialno-
bytowych dla repatriantów 

171. Nałęczów, woj. lubuskie Nie dokonywaliśmy analizy w tym zakresie 

172. Narew, woj. podlaskie Wyższa kwota dotacji 

173. 
Niedźwiada, woj. 
lubelskie 

Pomoc prawna i finansowa 

174. 
Niwiska woj. 
podkarpackie 

Środki finansowe na przygotowanie i utrzymanie repatriantów 

175. 
Nowa Sarzyna woj, 
podkarpackie 

Stworzyć warunki dla repatriantów 
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176. 
Nowa Sól - Miasto woj. 
lubuskie 

Możliwość pozyskania większych środków na realizację polityki 
repatriacyjnej 

177. 
Nowy Targ, woj. 
małopolskie 

Uproszczenie finansowanie zadania. 

178. 
Nowy Żmigród - woj. 
podkarpackie 

Wsparcie finansowe gminy w zakresie utrzymania repatrianta 

179. 
Nozdrzec, woj. 
podkarpackie 

To nie kwestia zachęty. Gminy nie stać na przyjęcie repatriantów. 

180. Obsza Dofinansowanie przyjmowanie repatriantów. 

181. 
Olecko, woj. warmińsko-
mazurskie 

Zapewnienie środków finansowych na utrzymanie i funkcjonowanie 
rodzin do czasu ich całkowitego usamodzielnienia się. 

182. 
Oleśnica, woj. 
dolnośląskie 

Wsparcie finansowe oraz merytoryczne. 

183. 
Olszyce, woj. 
podkarpackie 

Finansowanie pobytu  

184. Opatów, woj. śląskie Pomoc w zapewnieniu pracy i zamieszkania 

185. Ornontowice, woj. śląskie Wsparcie finansowe, pomoc w zatrudnieniu 

186. Osiecznica pomoc prawna 

187. 
Osięciny,  woj. kujawsko-
pomorskie 

Możliwość stworzenia warunków pracy, stworzenie warunków 
mieszkaniowych 

188. 
Osina, woj. 
zachodniopomorskie 

Wolne mieszkania znajdują się wyłącznie w obrocie prywatnym. 
Gdyby otrzymała dotację celową na pokrycie czynszu najmu , 
wówczas można byłoby podjąć  starania w zakresie zamieszkania 
rodziny repatriantów na terenie Gminy Osina. Pracy na rynku 
lokalnym nie brakuje. Na miejscu w Osinie jest duża firma 
produkcyjna (produkcja mebli) zatrudniająca wielu obcokrajowców. 
W odl. 18 km funkcjonuje prężnie Goleniowski Park Przemysłowy .  

189. 
Ostroróg,  woj. 
wielkopolskie 

Wsparcie finansowe 

190. 
Ostrów Mazowiecka, woj. 
mazowieckie 

Dotacja dla Gminy na budowę mieszkań komunalnych z 
przeznaczeniem dla repatriantów oraz na pełne pokrycie kosztów 
związanych z zapewnieniem repatriantom  warunków do 
osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 2 lata (nie posiada 
własnych wolnych zasobów mieszkaniowych, w których mogłaby 
zakwaterować repatriantów).  

191. 
Ośno Lubuskie, woj. 
lubuskie 

Znaczne dotacje na budowę budynków/adaptację lokali na cele 
mieszkaniowe, zwiększające tym samym mieszkaniowy zasób 
gminy i możliwość przyjęcia repatriantów.   

192. Ozorków, woj. łódzkie Pomoc  

193. 
Parchowo, woj. 
pomorskie 

Zapewnienie mieszkań i zatrudnienia 

194. Pątnów, woj. łódzkie Szersza kampania społeczna 

195. Pcim woj. małopolskie Chyba zabezpieczenie środków na repatriacje 

196. Piaski, woj. lubelskie 
Działania informacyjne, wsparcie finansowe i instytucjonalne, 
pomoc w znalezieniu pracy, itp. 

197. 
Piekary Śląskie, woj. 
śląskie 

Wsparcie finansowe. 

198. 
Pieszyce woj. 
Dolnośląskie 

Szkolenie urzędników, 100% finansowanie budownictwa 
komunalnego przeznaczonego na ten cel 

199. Platerów 
Pełne finansowanie kosztów osiedlenia repatriantów oraz pomoc w 
jak najszybszym usamodzielnieniu 

200. 
Płoty, woj. 
zachodniopomorskie 

Wsparcie finansowe 

201. 
Pomiechówek, woj. 
mazowieckie 

Pomoc w pozyskaniu i finansowaniu bazy mieszkaniowej. 

202. Poręba woj. śląskie Zwiększenie funduszy na przystosowanie lokali dla repatriantów 

203. 
Prażmów, woj. 
mazowieckie 

Bezzwrotne dofinansowanie kosztów osiedlenia repatriantów? 

204. Przemyśl Przekazanie środków na ten cel 

205. Przerośl Wsparcie finansowe 
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206. 
Przeworno woj. 
dolnośląskie  

Dodatkowe środki finansowe na przyjmowanie repatriantów 

207. 
Przykona, woj. 
wielkopolskie 

Wsparcie finansowe, poprzez dofinansowanie na budowę obiektów 
przeznaczonych do osiedlenia się repatriantów 

208. Przytyk woj. mazowieckie 
Przekazywać środki na tworzenie warunków mieszkaniowych dla 
repatriantów 

209. Pszczyna, woj. śląskie 
Zwiększenie dotacji do wysokości  pokrycia całkowitych kosztów 
zapewnienia lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta 

210. Puńsk, woj. podlaskie Finansowe 

211. 
Puszcza Mariańska, woj. 
mazowieckie 

Puszcza Mariańska jest niewielką jednostką samorządową, która 
nie jest w stanie zagwarantować warunków określonych w ustawie 
o repatriacji. 

212. Raba Wyżna 
Pomocy w stworzeniu warunków lokalowych i finansowych dla 
przyjęcia repatriantów 

213. 
Radomyśl nad Sanem, 
woj. podkarpackie 

Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, dotacje 

214. Radzionków, woj. śląskie  

Uprościć proces i zapewnić integrację  ze wsparcie instytucji 
specjalistycznych , naukę języka ,zdobycie zawodu i pracy ale 
trwałej , nie zawsze zna się te osoby , które chcą do nas 
przyjechać , 

215. 
Rejowiec Fabryczny, woj. 
lubelskie  

Pomoc w zapewnieniu mieszkań i pracy dla repatriantów 

216. 
Rozdrażew, woj. 
wielkopolskie 

Dofinansowania 

217. Rozogi 
Większe wsparcie i rozwój budownictwa socjalnego, wsparcie na 
tworzenie nowych miejsc pracy 

218. Rudna, woj. dolnośląskie 
Wsparcie finansowe ze strony władz centralnych, które zapewni 
warunki do zamieszkania i podjęcia zatrudnienia.  

219. Rychwał Przekazanie zwiększonych środków finansowych.  

220. 
Rydzyna, woj. 
wielkopolskie 

Finansowanie całego przedsięwzięcia przez władze centralne i 
urzędy wojewódzkie 

221. 
Ryńsk, woj. kujawsko-
pomorskie 

Brak możliwości przyjmowania repatriantów 

222. 
Rzezawa, woj. 
małopolskie 

Zapewnienie zaplecza mieszkaniowego i zatrudnienia 

223. 
Sępólno Krajeńskie, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Opieka nad rodziną 

224. Siemień woj. lubelskie Duże wsparcie finansowe 

225. Sieradz Działania informacyjne 

226. 
Sieroszewice, woj. 
wielkopolskie 

Zwiększenie pomocy w utworzeniu w zakresie dostosowani lub 
utworzenia warunków lokalowych. 

227. 
Skołyszyn, woj. 
podkarpackie 

1. Pokrycie wszystkich kosztów pobytu repatriantów, 2. 
Zapewnienie zatrudnienia i refundacja kosztów zatrudnienia 
repatriantów, 3. Pokrycie wszystkich kosztów związanych z 
budową/zakupem i remontem mieszkań/domów dla repatriantów 
oraz kosztów utrzymania przez okres min. 2 lat, 4. Zapewnienie 
pomocy prawnej i merytorycznej dot. przyjęcia repatriantów 

228. Słaboszów Środki finansowe umożliwiające wykupienie i adaptację budynku 

229. Słupca, woj. wielkopolskie  Pomoc finansowa, szkolenia z procedur,  

230. 
Solec - Zdrój, woj. 
świętokrzyskie 

Nie posiada zasobów mieszkaniowych 

231. 
Solec Kujawski, woj. 
Kujawsko- Pomorskie 

Finansowe wsparcie rozbudowy mieszkań, tzn. zasobu 
mieszkaniowego gminy 

232. 
Solec Kujawski, woj. 
Kujawsko-Pomorskie 

Wsparcie finansowe przy rozbudowie mieszkań, tzn. zasobie 
mieszkaniowym Gminy. 

233. Sośnicowice, woj. śląskie Budowa mieszkań dla repatriantów 

234. 
Spytkowice, woj. 
małopolskie 

Dofinansowania dla gmin , które przyjmą repatriantów 

235. Stary Dzierzgoń 
Dofinansowanie do kapitalnych remontów mieszkań komunalnych. 
Finansowanie szkoleń i certyfikacja uprawnień 
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236. 
Stary Targ woj. 
pomorskie 

Dofinansowanie  

237. Staszów Trudno powiedzieć 

238. Stężyca, woj. lubelskie Trudno powiedzieć 

239. 
Stopnica, woj. 
świętokrzyskie 

Dotacja na ich utrzymanie. 

240. Strumień, woj. śląskie 
Budowę mieszkań w pełni przystosowanych dla rodzin 
repatriantów 

241. Strzyżów Podkarpackie Brak oczekiwań w zakresie określonym w pytaniu 

242. 
Studzienice, woj. 
pomorskie 

Pomoc finansowa  

243. Sulejów Dotację na budowę mieszkań 

244. 
Sulejówek, woj. 
mazowieckie 

Pomoc w zatrudnieniu na czas nieokreślony 

245. Sułoszowa Pomoc w stworzeniu warunków na przyjęcie 

246. Sułów, woj. lubelskie 
Wsparcie finansowe na lokale mieszkalne, pomoc w znalezieniu 
pracy 

247. 
Szudziałowo, woj. 
podlaskie 

Zapewnienie mieszkania oraz w 100% pokrycie kosztów 
utrzymania, gdyż nie posiadamy mieszkań, nie mamy możliwości 
finansowych oraz nie zapewnimy możliwości podjęcia pracy 

248. Świątki Pomoc finansowa 

249. 
Świecie nad Osą, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Władze centralne i wojewódzkie nie muszą specjalnie zachęcać 
gmin do przyjęcia repatriantów z uwagi na to , że ramy 
proceduralne i finansowe zostały określone na przyzwoitym 
poziomie. 

250. 
Świekatowo, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Pomoc finansowa w budowie mieszkań 

251. Świerczów, woj. opolskie Zapewnienie środków finansowych  

252. Świerklaniec, woj. śląskie Szkolenia z zakresu ustawy o repatriantach 

253. 
Świętajno, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Może zebranie informacji od samorządów w zakresie oczekiwań 
dotyczących repatriantów. 

254. 
Tarnowskie Góry, woj. 
śląskie 

Nie są nam znane działania prowadzone przez urzędy 
wojewódzkie, władze centralne, które mogłyby zachęcić Gminę do 
przyjmowania repatriantów. 

255. Tłuchowo 

Działania polegające np. na pełnym ponoszeniu kosztów 
związanych z przebywaniem Repatrianta na terenie danej gminy 
do czasu znalezienia przez niego zatrudnienia na czas 
nieokreślony i uzyskania Karty Pobytu. To działanie powinno być 
przyznawane z automatu od chwili przybycia do danej gminy. 

256. 
Trzebinia, woj. 
Małopolskie 

Nie posiada zasobów lokalowych 

257. 
Trzemeszno, woj. 
wielkopolskie 

Dofinansowania budowy mieszkań  

258. Trzydnik Duży Wsparcie finansowe 

259. Tuchów, woj. małopolskie Informacje o procedurach pozyskania środków na repatriacje  

260. Turośl, woj. podlaskie Pomoc finansowa 

261. 
Tyrawa Wołoska, woj. 
podkarpackie 

Trudno powiedzieć 

262. 
Urząd Miasta i Gminy w 
Ślesinie, woj. 
wielkopolskie 

Brak kosztów z gminnego budżetu 

263. 
Urząd Miejski w Elblągu, 
woj. warmińsko-
mazurskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego i realnych  środków finansowych 
na zagospodarowanie , ułatwienia przy zdobyciu zatrudnienia 

264. Urząd Miejski w Goniądzu 
Przeciwwskazaniem do przyjmowania repatriantów jest przede 
wszystkim brak miejsc pracy na lokalnym rynku 

265. 
Urząd Miejski w 
Gorlicach, woj. 
małopolskie 

Informacje ogólne, szkolenia dotyczące przyjmowania repatriantów 
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266. 
Wadowice, woj. 
małopolskie 

Dostęp do informacji dotyczących procedury repatriacyjnej  

267. 
Wapno, woj. 
wielkopolskie 

Dofinansowanie do przyjęcia repatriantów, wybudowanie mieszkań 
dla repatriantów 

268. 
Wądroże Wielkie, woj. 
dolnośląskie 

Szkolenia 

269. 
Wąsewo, woj. 
mazowieckie 

Programy repatriacyjne w ramach których byłoby możliwe 
pozyskać dotacje na sfinansowanie budowy mieszkań dla 
repatriantów. 

270. 
Wejherowo, woj. 
pomorskie 

Szkolenia i pomoc finansowa 

271. 
Węgliniec, woj. 
dolnośląskie 

Stworzenie programu dotacji do mieszkań dla repatriantów  

272. 
Węgorzewo, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Trudno powiedzieć 

273. 
Wiejska Zgorzelec, woj. 
dolnośląskie 

Większe zwroty pieniędzy za przyjęcie i utrzymanie repatriantów.  

274. 
Wielgie, woj. kujawsko-
pomorskie  

Dotacja na mieszkanie 

275. Wielowieś Zapewnienie lokalu mieszkalnego spoza zasobu gminy. 

276. 
Wijewo, woj. 
wielkopolskie 

Skrócenie terminów poświadczania obywatelstwa 

277. Wilczyn Większa pomoc finansowa 

278. Wilga, woj. mazowieckie 
Duże dofinansowanie na budowę domów/mieszkań 
przeznaczonych na ten cel. 

279. 
Wiskitki, woj. 
mazowieckie 

Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb finansowych. 

280. Włodawa, woj. lubelskie Dofinansowanie przystosowania obiektów na rzecz repatriantów 

281. 
Wolanów, woj. 
mazowieckie 

Dające możliwość zwiększenia  zasobów lokalowych gminy bez 
angażowania budżetu  gminy 

282. 
Września, woj. 
wielkopolskie 

Wsparcie finansowe 

283. 
Wyszków, woj. 
mazowieckie 

Dotacje przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe 
przeznaczone dla repatriantów 

284. Zambrów, woj. podlaskie Wsparcie finansowe 

285. 
Zareby Kościelne, woj. 
mazowieckie 

Dotacja na  zagospodarowanie 

286. 
Zarzecze, woj. 
podkarpackie 

Brak akcji 

287. Zembrzyce 
Sfinansowanie pobytu repatriantów do czasu ich usamodzielnienia. 
Stworzenie placówek wspomagających proces nauki języka. 

288. Zwierzyn, woj. lubuskie Nie mamy mieszkań   

289. Żegocina Finansowanie tworzenia warunków do osiedlania się repatriantów  

290. 
Żelazków, woj. 
wielkopolskie 

Dofinansowania w procesie tworzenia miejsc zamieszkania dla 
potencjalnych repatriantów. 

291. Żyrzyn, woj. lubelskie 
Działania władz wojewódzkich, ani centralnych nie spowodują 
powstania w gminie wolnych mieszkań i możliwości zatrudnienia  

292. Ankieta anonimowa 

Zadanie powinno być realizowane przez państwo przy 
ewentualnym wsparciu gminy, państwo powinno zaoferować 
odpowiednie pieniądze repatriantowi na zagospodarowanie się w 
Polsce  repatriant ten po przyjeździe  mógłby otrzymać te 
pieniądze i osiedlić się gdzie chce i wtedy fundacje mogły by 
wspierać te osoby. 
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Pytanie 6. 

Od jakich instytucji Gmina oczekiwałaby pomocy przy organizacji procesu 

repatriacji? (możliwość podania kilku odpowiedzi) 

Z analizy ankiety wynika, że Gminy oczekują największej pomocy przy organizacji procesu 

repatriacji od urzędu wojewódzkiego. Przedstawia to poniższy wykres, na którym widzimy, że 

na pomoc ze strony urzędu wojewódzkiego zagłosowało 284 ankietowanych. Kolejnymi 

wskazanymi podmiotami są organizacje pozarządowe oraz prywatni przedsiębiorcy. 
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Pytanie 7.  

Jakie informacje o potencjalnych repatriantach ułatwiłyby decyzję o ich 

zaproszeniu przez Gminę?  

Odpowiedzi udzieliło 299 gmin. 

Tabela poniżej zawiera wszystkie odpowiedzi na te pytanie. Analizując odpowiedzi, możemy 

stwierdzić, że gminie pomogłyby w podejmowaniu decyzji informacje o zawodzie, 

wykształceniu, poziomie znajomości języka polskiego, stanie cywilnym oraz wyznaniu 

religijnym. 

L.P. Gmina 
Informacje o potencjalnych repatriantach, które ułatwiłyby 

decyzję o ich zaproszeniu przez Gminę 

1. 
Baboszewo, woj. 
mazowieckie 

Posiadany zawód 

2. 
Barcin, woj. kujawsko-
pomorskie 

Żadne 

3. 
Barwice, woj. 
zachodniopomorskie 

Otrzymywane inf. są wystarczające 

4. Bieruń, woj. śląskie 
Rodzina z dziećmi, która ma potencjał do samodzielnego prowadzenia 
gospodarstwa domowego.  

5. 
Bierzwnik, woj. 
zachodniopomorskie 

Oczekiwania repatriantów wobec gminy 

6. 
Błędów, woj. 
mazowieckie 

Udokumentowane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, opinie o 
rodzinie 

7. 
Bobolice, woj. 
zachodniopomorskie 

Nie jest problemem informacja. Problemem jest brak miejsc pracy oraz 
mieszkania 

8. 
Bobowa, woj. 
małopolskie 

Życiorys dane dotyczące rodziny i wykształcenia.  

9. 
Bojanów, woj. 
podkarpackie 

Opinie pracodawców 

10. 
Borne Sulinowo, woj. 
zachodniopomorskie 

Środki finansowe 

11. 
Borzechów, woj. 
lubelskie 

Informacja o przodkach repatriantów, zamieszkujących w przeszłości 
na terenie naszej Gminy 

12. 
Borzęcin, woj. 
małopolskie 

Informacje dotyczące rodziny i możliwości zatrudnienia 

13. 
Borzytuchom, woj. 
pomorskie 

Dotychczas ich nie sprecyzowano 

14. Brąszewice, woj. łódzkie Posiadane kwalifikacje zawodowe, wyznanie religijne. 

15. 
Brusy, województwo 
pomorskie 

Wykształcenie, umiejętności 

16. Brzeg, woj. opolskie Wykonywany zawód 

17. Buczkowice, woj. śląskie Nie dotyczy 

18. 
Bukowiec, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Posiadane kwalifikacje, umiejętności i inne 

19. 
Bukowno, woj. 
małopolskie 

Ilość osób w rodzinie objętej repatriacją, wiek repatriantów, 
wykonywany lub wyuczony zawód 

20. Bychwa, woj. lubelskie Nie dotyczy 

21. 
Bytom Odrzański, woj. 
lubuskie 

Wykształcenie, stan rodzinny 

22. Bytom, woj. Śląskie 
Szczegółowe informacje na temat repatrianta i jego rodziny i sytuacji 
zawodowej 
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23. 
Chełmno, kujawsko-
pomorskie  

Ze względu na brak możliwości lokalowych nie rozważa przyjęcia 
repatriantów.  

24. 
Chorzele woj. 
mazowieckie 

Czy na terenie gminy zamieszkują krewni, znajomi repatrianta 

25. 
Choszczno, woj. 
zachodniopomorskie 

Historia zatrudnienia 

26. 
Ciepłowody, woj. 
dolnośląskie 

 Nie uczestniczy w procesie przyjmowania repatriantów 

27. 
Cieszków , woj. 
dolnośląskie  

Wykształcenie, zawód wykonywany, wiek, rodzina 

28. 
Ciężkowice, woj. 
małopolskie 

Stan rodziny, wykształcenie, możliwość podjęcia konkretnej pracy 

29. Czarna Nie jesteśmy zainteresowani 

30. 
Czechowice-Dziedzice, 
woj. śląskie 

Potencjalni repatrianci przekazuję praktycznie wszystkie potrzebne 
informacje, a nawet więcej - skany dokumentów, zdjęcia rodzinne. 

31. Czeladź, woj. śląskie 
Repatrianci zazwyczaj opisują swoją sytuację zawodową i rodzinną są 
to zazwyczaj dane wystarczające. Jednakże informacje na temat 
karalności mogłyby być przydatne. 

32. 
Czernikowo, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Trudno powiedzieć 

33. Czorsztyn Nadsyłane informacje są wystarczające. 

34. 
Czosnów, woj. 
mazowieckie  

Opis rodziny - tj. ilość członków rodziny ,wiek wykształcenie , 
oczekiwania rodziny 

35. Deszczno, woj. lubuskie Życiorys, wykształcenie , zawód 

36. 
Dębnica Kaszubska, woj. 
pomorskie 

Brak 

37. Dębno, woj. małopolskie Gotowość podjęcia pracy 

38. 
Dobrzeń Wielki, woj. 
Opolskie 

Nie jesteśmy zainteresowani przyjęciem repatriantów, trudno więc 
odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie. 

39. Domaszowice Umiejętności praktyczne, zawodowe 

40. 
Drzycim, woj. kujawsko -
pomorskie 

Brak 

41. Dubienka woj. Lubelskie Informacje o posiadanych kwalifikacjach zawodowych. 

42. 
Dwikozy, woj. 
świętokrzyskie 

Krótki życiorys, wykształcenie 

43. 
Dydnia, woj. 
podkarpackie 

Brak informacji o repatriantach nie jest głównym problemem w naszej 
gminie 

44. 
Dzikowiec, woj. 
podkarpackie  

Brak wystarczającej informacji o potrzebach i preferencjach 
osiedlanych imigrantów  

45. Frampol, woj. lubelskie Wiek, wykształcenie 

46. 
Frombork, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Informacja, że potencjalni repatrianci są krewnymi naszych 
mieszkańców. Mile widziane byłaby wiedza o ich wykształceniu.  

47. Gać - Podkarpackie Ciężko powiedzieć 

48. Galewice, woj. łódzkie  
Trudno wymienić informacje, ponieważ obecnie nie ma zaplecza 
lokalowego ani możliwości finansowych na przyjęcie osób z byłego 
ZSRR  

49. 
Garbatka-Letnisko, woj. 
mazowieckie 

Wykształcenie oraz wykonywanie takiego zawodu, który ułatwiłby 
zdobycie źródła utrzymania w Polsce. 

50. Garwolin Powodem nie przyjęcia repatriantów jest brak lokali i mieszkań. 

51. 
Gaworzyce, woj. 
dolnośląskie  

Bez wpływu 
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52. Gidle, woj. łódzkie 
Wydaje się, że ważne dla gminy byłoby poznać Ich zawody, 
mentalność. 

53. 
Gmina-Miasto 
Działdowo,  woj. 
warmińsko-mazurskie  

Wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, znajomość języka polskiego 

54. 
Gniewoszów, woj. 
mazowieckie 

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, oczekiwania repatriantów 

55. Gnojnik, woj. małopolska Historia rodziny 

56. Godów, woj. śląskie Kwalifikacje zawodowe, umiejętności, stan rodzinny 

57. Goleniów Napływają takie prośby. Informacje w nich zawarte są wystarczające. 

58. 
Golina, woj. 
wielkopolskie 

Zasoby osobowe, tj. wykształcenie, posiadane umiejętności, 
znajomość języka polskiego 

59. 
Gołdap, woj. warmińsko-
mazurskie 

Informacje o posiadanym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, 
stopniu znajomości języka polskiego. 

60. Gorzków, woj. Lubelskie Podstawowe informacje o osobie/rodzinie 

61. 
Górzno, woj. kujawsko - 
pomorskie 

Ze względu na brak warunków nie rozważamy takiej możliwości 

62. Gózd woj. mazowieckie Zawód, wykształcenie. 

63. Grabów Wykształcenie i umiejętności 

64. Grabów nad Pilicą  
Większa wiedza o ich życiu i oczekiwaniach od władz Gminy i 
mieszkańców. 

65. 
Gręboszów, woj. 
małopolskie 

pochodzenie, wykształcenie, czy na stałe chcą się osiedlić na terenie 
gminy Gręboszów 

66. 
Grodziczno, woj. 
warmińsko-mazurskie   

Nie są wymagane 

67. 
Grodziec, woj. 
wielkopolskie 

Nie mam zdania 

68. 
Grodzisko Dolne - woj. 
podkarpackie 

Informacje z urzędów rozpatrujących wnioski repatriacyjne 

69. Gronowo Elbląskie 
Nie ma warunków na przyjęcie repatriantów; nie rozpatruje na dzień 
dzisiejszy możliwości ich przyjęcia 

70. Gródek, woj. podlaskie Trudno powiedzieć 

71. Grójec, woj. mazowieckie Sytuacja zawodowa i ekonomiczna 

72. 
Haczów, woj. 
podkarpackie 

Trudno określić 

73. Hażlach, woj. Śląskie Życiorys, posiadane kwalifikacje, zainteresowania, sytuacja rodzinna. 

74. 
Miasto Krajenka, woj. 
wielkopolskie 

We wnioskach kierowanych przez repatriantów są wszystkie dane 

75. Iłowa, woj. lubuskie 
Nie zapraszamy repatriantów, bo brakuje nam mieszkań komunalnych 
dla naszych obecnych mieszkańców 

76. 
Jabłonna Lacka, woj. 
Mazowieckie  

Wiek, Wykształcenie  

77. Janów, woj. śląskie 
Wykazywanie chęci do asymilacji w nowym środowisku, chęć do 
podjęcia pracy rekomendacja innych repatriantów 

78. 
Jasieniec, woj. 
mazowieckie 

Trudno odpowiedzieć na to pytanie.  

79. 
Jastrzębia, województwo 
Mazowieckie 

Nie dotyczy 

80. 
Jaśliska, woj. 
podkarpackie 

Trudno powiedzieć 

81. 
Jedlicze, woj. 
podkarpackie 

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zarobki.  
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82. 
Jednorożec, woj. 
mazowieckie 

informacje o repatriantach nic nie zmienią, kiedy nie może zapewnić 
lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony 

83. Jejkowice, woj. śląskie Nie dotyczy 

84. Jeleniewo, woj. podlaskie Nie ma takich potrzeb 

85. 
Jerzmanowa, woj. 
dolnośląskie 

Nie dotyczy 

86. 
Jerzmanowice-Przeginia, 
woj. małopolskie 

Nie ma możliwości przyjęcia repatriantów. 

87. Kamienica Polska Nie dotyczy 

88. 
Kamieniec, woj. 
wielkopolskie 

Brak 

89. 
Karpacz, woj. 
dolnośląskie  

Informacje dot. rodziny, np. wykształcenie, wykonywany zawód.  

90. 
Kaźmierz, woj. 
wielkopolskie 

Zawód 

91. Kcynia Informacje o rodzinie, sytuacji materialno-bytowej 

92. 
Kleszczewo , woj. 
wielkopolskie 

Trudno powiedzieć  

93. Knyszyn Wykształcenie, umiejętności 

94. Kock Zawód wykonywany 

95. Koczała, woj. pomorskie Znajomość języka 

96. 
Kołaczkowo, woj. 
wielkopolskie 

W obecnym momencie nie ma możliwości przyjęcia repatriantów 

97. 
Koniusza, woj. 
małopolskie 

odpowiednie wykształcenie i doświadczenie 

98. Konopnica woj. łódzkie O dofinansowaniu 

99. 
Konstantynów, woj. 
lubelskie 

Stan rodzinny, poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje 
zawodowe. 

100. 
Koźmin Wielkopolski woj. 
wielkopolskie 

Nie jesteśmy zainteresowani przyjmowaniem repatriantów 

101. 
Koźminek, woj. 
wielkopolskie 

We wnioskach i załącznikach potencjalnych repatriantów są 
wystarczające informacje. 

102. 
Krotoszyce, woj. 
dolnośląskie 

Profilu zawodowy, wykształcenie 

103. 
Krupski Młyn, woj. 
śląskie 

Są wystarczające , wcześniejszy kontakt 

104. 
Kruszyna województwo 
śląskie 

Nie dotyczy 

105. 
Krzęcin, woj. 
zachodniopomorskie 

Oczekiwania repatriantów wobec gminy 

106. Księżpol woj. lubelskie Brak 

107. 
Lanckorona, woj. 
małopolskie 

Znajomość języka polskiego, wykształcenie i praktyka zawodowa, 
informacji jakie są oczekiwania repatriantów  od gminy przyjmującej , 
czy preferują zamieszkanie na wsi czy w mieście   

108. 
Laszki, Województwo 
Podkarpackie 

Wiek, wykształcenie, stan cywilny, liczba dzieci 

109. Lesko, woj. podkarpackie 
Z reguły wszystkie potrzebne informacje są przekazywane od 
wnioskujących. Brakuje informacji o karalności 

110. Leśna Wykształcenie i staż pracy 

111. 
Leśna Podlaska, woj. 
Lubelskie 

Jakich warunków lokalowych oczekują i czy będą w stanie 
zasymilować się z lokalną społecznością. 
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112. Lędziny, woj. śląskie Znajomość języka, wykształcenie 

113. 
Lipnica Wielka, woj. 
małopolskie 

Informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, poziomie 
znajomości języka 

114. Lipno, woj. wielkopolskie  Finansowe  

115. Lubań, woj. dolnośląskie Wykształcenie medyczne 

116. 
Lubraniec, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Wystarczają te podstawowe informacje o repatriantach 

117. Lubsko, woj. lubuskie Trudno powiedzieć 

118. Luzino pomorskie Brak odpowiedzi 

119. 
Lwówek Śląski, woj. 
dolnośląskie  

Informacje o wykonywanym zawodzie  

120. Łącko, woj. małopolskie 
Informacja o stopniu znajomości języka oraz możliwości i chęci 
przekwalifikowania 

121. 
Łęka Opatowska, woj. 
wielkopolskie 

Trudno powiedzieć. Główna przeszkodą w zaproszeniu jest brak 
warunków na przyjęcie repatriantów 

122. 
Łobez, woj. 
zachodniopomorskie 

Napływające informacje od repatriantów są wystarczające 

123. 
Łobżenica, woj. 
wielkopolskie 

Nie ma takich informacji, te które są przekazywane we wnioskach są 
wystarczające  

124. Łopiennik Górny Problem stanowi wyłącznie brak lokalu.  

125. 
Łubnice pow. 
Wieruszowski woj łódzkie 

Miejsca pracy w Gminie 

126. 
Łubnice woj. 
świętokrzyskie 

Plany i możliwości jakie posiadają tak finansowe jak i związane z 
wykształceniem i możliwościami prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie gmin. 

127. 
Małkinia Górna, woj. 
mazowieckie 

Znajomość języków, wykształcenie 

128. 
Małopolskie - anonimowa 
j.s.t 

Nie ma znaczenia 

129. Marklowice, woj. śląskie Posiadane kwalifikacje zawodowe celem łatwego znalezienia pracy 

130. 
Mazowieckie - 
anonimowa j.s.t 

Wszystkie potrzebne są już podane w procedurze 

131. 
Zareby Kościelne, woj. 
mazowieckie 

Co oczekują od gminy 

132. 
Mędrzechów, woj. 
małopolskie 

Pochodzenie, wykształcenie i czy na stałe chcą się osiedlić na terenie 
gminy 

133. 
Miasta Rypin, woj. 
kujawsko - pomorskie 

Zakres informacji podawanych przez repatriantów jest wystarczający 

134. 
Miasta Tarnowa, woj. 
małopolskie 

Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, oczekiwania repatriantów 

135. Miasto Chełmno 
M.in. inf o strukturze rodziny, wykształceniu, posiadanych 
kwalifikacjach zawodowych oraz czy dana osoba została uznana przez 
właściwe organy za osobę polskiego pochodzenia.   

136. Miasto Ełk Czy posiadają zaplecze, korzenie rodzinne  

137. 
Miasto Grajewo, woj. 
podlaskie 

Informacje o wykształceniu i środkach finansowych posiadanych przez 
repatriantów  

138. Miasto Łosice 
Znajomość języka, poziom wykształcenia, staż zawodowy, 
umiejętności praktyczne 

139. 
Miasto Sieniawa - woj. 
podkarpackie 

Nie dotyczy 

140. 
Miasto Inowrocław, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Wykształcenie 
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141. 
Miasto Limanowa, woj. 
małopolskie 

Wykształcenie, praktyka zawodowa, ocena znajomych, ludzi którzy 
znają potencjalnych repatriantów 

142. 
Miasto Łańcut, woj. 
podkarpackie 

Brak 

143. 
Miasto Maków 
Mazowiecki, woj. 
mazowieckie 

Pomoc ze strony Państwa 

144. 
Miasto Mińsk 
Mazowiecki, woj. 
mazowieckie 

Informacje te nie mają wpływu na proces przyjmowania przez gminę 

145. 
Miasto Mszana Dolna, 
woj. małopolskie 

Brak 

146. 
Miasto Oława - woj. 
dolnośląskie 

1. Informacja o kwalifikacjach zawodowych, ułatwiających znalezienie 
pracy w miejscu zamieszkania; 
2. Informacja czy członkowie rodziny zamieszkują w Polsce. 

147. Miasto Puławy Brak 

148. 
Miasto Radzyń Podlaski, 
woj. lubelskie 

Kwalifikacje, umiejętności repatriantów, pewność że zostaną w gminie 

149. Miasto Reda  Że ich krewni mieszkają w pobliżu  

150. Miasto Ustka Brak rozważań na ten temat.  

151. 
Miasto Włocławek, woj. 
kujawsko- pomorskie 

Doświadczenie zawodowe, znajomość języka polskiego 

152. 
Miasto Zakopane, woj. 
małopolskie 

W pismach kierowanych do urzędu zawarte są wszystkie potrzebne 
informacje. 

153. 
Miedzichowo, woj. 
wielkopolskie  

Wnioski składane do Gminy są wyczerpujące, to nie jest w stanie na 
dzień dzisiejszy zapewnić odpowiednich warunków do osiedlania się 
repatriantów.  

154. Miedźna, woj. śląskie Ilość osób w rodzinie, znajomość języka polskiego. 

155. Miedźno, woj. śląskie 

Zasoby lokalowe gminy nie pozwalają na zaproszenie repatriantów do 
osiedlenia się na terenie naszej gminy, ponieważ liczba mieszkań 
komunalnych jakimi dysponujemy jest niewielka, a nie posiada 
środków finansowych pozwalających na budowę nowych mieszkań.  

156. 
Miejska Bolesławiec, woj. 
dolnośląskie 

Trudno powiedzieć 

157. 
Miejska Górka, woj. 
wielkopolskie 

Wiek, zawód 

158. 
Miejska Mielec, woj. 
podkarpackie 

Potwierdzenie o polskim pochodzeniu  

159. 
Miejska Nowe Miasto 
Lubawskie, Warmińsko-
Mazurskie 

Brak 

160. 
Miejska Pruszcz 
Gdański, woj. pomorskie 

Nie dotyczy 

161. 
Miejska Szczytno, 
warmińsko-mazurskie 

Nie dotyczy 

162. 
MiG Czerwińsk nad 
Wisłą - mazowieckie   

Wszystkie potrzebne informacje są już podane w procedurze 

163. Milanów, woj. lubelskie Plany na przyszłość potencjalnych repatriantów 

164. 
Milanówek woj. 
mazowieckie 

Znajomość języka, gwarancja pracy w mieście i pozostania na miejscu 

165. 
Mirosławiec, woj. 
zachodniopomorskie 

Wnioski repatriantów zazwyczaj są obszerne i dużo z nich wynika 

166. Mniszków woj. łódzkie Wykształcenie, doświadczenie zawodowe 

167. 
Moskorzew, woj. 
świętokrzyskie 

Informacje o wieku, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, 
umiejętnościach. 
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168. 
Mrągowo, woj. 
warmińsko - mazurskie 

Nie dotyczy 

169. Mszana, woj. Śląskie Śą wystarczające na etapie wstępnym 

170. Mucharz Zawód, wykształcenie, oczekiwania 

171. Mykanów, śląskie Wiek, wykształcenie, wykonywany zawód 

172. Nadarzyn - mazowieckie Nie dotyczy 

173. Nałęczów, woj. lubuskie Nie dokonywaliśmy analizy w tym zakresie 

174. Narew, woj. podlaskie Wykształcenie, znajomość języka 

175. 
Niedźwiada, woj. 
lubelskie 

Szczegółowe dane o rodzinie, przodkach 

176. 
Niwiska woj. 
podkarpackie 

Zabieganie o przesiedlenia na ziemie polskie 

177. 
Nowa Sarzyna woj, 
podkarpackie 

Dotacja dla repatriantów 

178. 
Nowa Sól - Miasto woj. 
lubuskie 

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie 

179. 
Nowy Targ, woj. 
małopolskie 

Liczba osób w rodzinie. 

180. 
Nowy Żmigród - woj. 
podkarpackie 

Pochodzenie, wykształcenie, wyuczony / wykonywany zawód, 
informacje odnośnie karalności, stopień znajomości języka polskiego 

181. 
Nozdrzec, woj. 
podkarpackie 

Wiek, zawód, kwalifikacje, znajomość języka polskiego 

182. 
Olecko, woj. warmińsko-
mazurskie 

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języka 
polskiego. 

183. 
Olszyce, woj. 
podkarpackie 

Zawód, wykształcenie  

184. 
Oleśnica, woj. 
dolnośląskie 

Informacja o wieku, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym. 

185. Opatów, woj. śląskie Wiek, zawód (wyuczony/wykonywany), stan rodzinny 

186. Ornontowice, woj. śląskie 
Korespondencja jest dość wyczerpująca. Jedyna uwaga to brak 
sprecyzowanych oczekiwań co do lokalu mieszkalnego. 

187. Osiecznica Znajomość języka polskiego 

188. 
Osięciny,  woj. kujawsko-
pomorskie 

Wykształcenie , wiek 

189. 
Osina, woj. 
zachodniopomorskie 

Wykonywany lub wyuczony zawód  

190. 
Ostrów Mazowiecka, woj. 
mazowieckie 

Ilość osób w rodzinie, wiek, oczekiwania, wykształcenie, kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe, zaświadczenie o niekaralności  

191. 
Ośno Lubuskie, woj. 
lubuskie 

Wykształcenie, wykonywany zawód, posiadane kwalifikacje 
zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  

192. Ozorków, woj. łódzkie Brak lokali 

193. 
Parchowo, woj. 
pomorskie 

Otrzymywane informacje są wystarczające 

194. Pątnów, woj. łódzkie Informacje o zawodzie oraz o członkach rodziny 

195. Pcim woj. małopolskie Każda informacja jest dobra 

196. Piaski, woj. lubelskie Wszystkie 

197. 
Piekary Śląskie, woj. 
śląskie 

Brak możliwości zapewnienia warunków lokalowych repatriantom. 
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198. 
Pieszyce woj. 
dolnośląskie 

Brak wiedzy 

199. Platerów 
Przygotowanie zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
preferencje dot. zatrudnienia na terytorium RP 

200. 
Płoty, woj. 
zachodniopomorskie 

Tak 

201. Babice, woj. małopolska 
Nie posiada zasobów mieszkaniowych oraz możliwości pomocy w 
zatrudnieniu dlatego żadna informacja nie ma wpływu na proces 
repatriacji 

202. 
Pomiechówek, woj. 
mazowieckie 

Dotychczasowe informacje są wystarczające. 

203. Poręba woj. śląskie Znajomość j. polskiego 

204. 
Prażmów, woj. 
mazowieckie 

Wykształcenie, zawód wyuczony, zawód wykonywany 

205. Przemyśl Trudno powiedzieć 

206. Przerośl Dane o pochodzeniu 

207. 
Przeworno woj. 
dolnośląskie  

Wymagane dokumenty, liczba członków rodziny, wykonywany zawód  

208. 
Przykona, woj. 
wielkopolskie 

Korzenie rodzinne związane z naszą gminą 

209. 
Przytyk woj. 
mazowieckie 

Znajomość języka polskiego 

210. Pszczyna, woj. śląskie 
Z jakiego terenu Polski byli wysiedleni przodkowie potencjalnych 
repatriantów 

211. Puńsk, woj. podlaskie Finanse 

212. 
Puszcza Mariańska, woj. 
mazowieckie 

Decyzja Gminy nie zależy od informacji o potencjalnych repatriantach 
tylko od możliwości Gminy. 

213. Raba Wyżna Brak doświadczenia w tym zakresie.  

214. 
Radomyśl nad Sanem, 
woj. podkarpackie 

Trudno powiedzieć 

215. Radzionków, woj. śląskie  

Musi mieć lokale z odpowiednim standardem ,   potencjał do  
znalezienia pracy rozwoju jeśli młode osoby oraz też jakąś 
infrastrukturę kulturalno-bytową do zaoferowania aby te osoby mogły 
się tu osiedlić na stałe. Proszę pamiętać , że ci ludzie tez mają swoje 
oczekiwania , to już nie tylko byle przyjechać a reszta się ułoży . To 
długi proces adaptacji otoczenia naszych mieszkańców , środowiska 
pracy i szkoły , też religia może mieć znaczenie?? 

216. 
Rejowiec Fabryczny, woj. 
lubelskie  

Informację od repatriantów o chęci zamieszkania w naszej Gminie 

217. 
Rokietnica, województwo 
wielkopolskie 

Nie mam zdania 

218. 
Rozdrażew, woj. 
wielkopolskie 

Karalność 

219. Rozogi Kwalifikacje, sytuacja rodzinna 

220. Rychwał Załatwiona pełna dokumentacja procesu repatriacyjnego.  

221. 
Ryńsk, woj. kujawsko-
pomorskie 

Brak możliwości zaproszenia repatriantów 

222. 
Rzezawa, woj. 
małopolskie 

Wykonywany zawód, wykształcenie, znajomość języka polskiego i 
stopień komunikacji 

223. 
Rzgów, Województwo 
Wielkopolskie 

Brak uwag 

224. 
Sępólno Krajeńskie, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Zawód wykonywany, znajomość języka polskiego  
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225. Siemień woj. lubelskie 
Znajomość języka, posiadanie kwalifikacji zawodowych potrzebnych 
na rynku pracy 

226. Sieradz Wiek, wykształcenie, status społeczny. 

227. 
Sieroszewice, woj. 
wielkopolskie 

Pożądanymi informacjami są: czy osoba ubiegająca się o repatriacje 
posiada znajomość języka w stopniu komunikatywnym oraz wiedza na 
temat wykształcenia i umiejętności praktycznych repatrianta (najlepiej 
potwierdzona dokumentami). 

228. Siewierz, woj. śląskie Zawód, znajomość języka, itp. 

229. 
Skołyszyn, woj. 
podkarpackie 

Trudno powiedzieć 

230. Słaboszów Wykonywany zawód 

231. 
Słupca, woj. 
wielkopolskie  

Umiejętności, doświadczenie zawodowe, liczba członków rodziny,  

232. 
Solec - Zdrój, woj. 
świętokrzyskie 

Nie dotyczy 

233. 
Solec Kujawski, woj. 
Kujawsko- Pomorskie 

Chęć pozostania w Gminie po osiedleniu się. 

234. 
Solec Kujawski, woj. 
Kujawsko-Pomorskie 

Przydatność zawodowa na rynku pracy oraz komunikatywna 
znajomość języka polskiego. 

235. Sośnicowice, woj. śląskie Poziom wykształcenia i znajomość języka polskiego 

236. 
Spytkowice, woj. 
małopolskie 

Jaka praca ich interesuje 

237. Stary Dzierzgoń Posiadane kwalifikacje 

238. 
Stary Targ woj. 
pomorskie 

Nie posiada środków finansowych ani lokali mieszkalnych. To wpływa 
na brak dalszej analizy. 

239. Staszów Trudno powiedzieć 

240. Stężyca, woj. lubelskie Nie posiadamy wiedzy 

241. 
Stopnica, woj. 
świętokrzyskie 

Wiedza o tych osobach - ich życiorysy. Informacja czy nie były karane. 

242. Strzyżów Podkarpackie Nie dotyczy 

243. 
Studzienice, woj. 
pomorskie 

Nie prowadzimy takich działań 

244. Sulejów Ich zawody i umiejętności 

245. 
Sulejówek, woj. 
mazowieckie 

Pełniejsze informacje o sytuacji rodziny (jaką konkretnie pracę są w 
stanie podjąć, jaką chcieliby wykonywać itp.) 

246. Sułoszowa Przygotowanie zawodowe 

247. Sułów, woj. lubelskie Nie ma warunków na przyjęcie repatriantów 

248. 
Szaflary, województwo 
małopolskie 

Brak 

249. 
Szudziałowo, woj. 
podlaskie 

Nie mamy możliwości przyjęcia repatriantów 

250. Świątki Życiorys 

251. 
Świecie nad Osą, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Profil zawodowy. W naszym przypadku był to lekarz i nauczyciel. 

252. 
Świekatowo, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Trudno określić - np. osoby z wykształceniem medycznym, lekarze 

253. Świerczów, woj. opolskie Kwalifikacje zawodowe 
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254. Świerklaniec, woj. śląskie Jakie maja wykształcenie, jak liczna jest rodzina 

255. 
Świętajno, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Wykonywane lub wyuczone zawody. 

256. 
Tarnowskie Góry, woj. 
śląskie 

Brak kryteriów 

257. Tłuchowo 

Decyzje Gminy o przyjęciu Repatriantów do siebie ułatwiły by 
informacje jaki jest powód przyjazdu do Polski, np. czy przyjechał z 
powodu nauki czy w innych celach, czy jest sam czy też posiada 
rodzinę. 

258. 
Trzebinia, woj. 
Małopolskie 

Nie posiada zasobów lokalowych 

259. 
Trzemeszno, woj. 
wielkopolskie 

Niekaralność, gotowość do podjęcia zatrudnienia 

260. Trzydnik Duży 
Informacje na temat ich wieku, wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego 

261. 
Tuchów, woj. 
małopolskie 

Faktyczna chęć pozostanie na terenie gminy   

262. Turośl, woj. podlaskie Motywy przyjazdu do Polski 

263. 
Tyrawa Wołoska, woj. 
podkarpackie 

Trudno powiedzieć 

264. Brody, woj. lubuskie Zazwyczaj opisują wszystko 

265. Rudna, woj. dolnośląskie Źródło utrzymania, kompetencje i umiejętności zawodowe  

266. 
Urząd Miasta i Gminy w 
Ślesinie, woj. 
wielkopolskie 

Wykształcenie i możliwość wykonywanego zawodu 

267. 
Urząd Miejski w Elblągu, 
woj. warmińsko-
mazurskie 

Wiek, wykształcenie , poziom znajomości języka polskiego 

268. 
Urząd Miejski w 
Goniądzu 

Brak warunków lokalowych 

269. 
Urząd Miejski w 
Gorlicach, woj. 
małopolskie 

Czy jest bariera językowa, wykształcenie 

270. 
Wadowice, woj. 
małopolskie 

Poziom wykształcenia 

271. 
Wapno, woj. 
wielkopolskie 

Poziom wykształcenia, karalność, liczba członków w rodzinie 

272. 
Wądroże Wielkie, woj. 
dolnośląskie 

Znajomość języka, wykształcenie, wysoka motywacja 

273. 
Wąsewo, woj. 
mazowieckie 

Dodatkowe informacje nie wpłyną na podjęcie decyzji o ich 
zaproszeniu 

274. 
Wejherowo, woj. 
pomorskie 

Wiedza o pochodzeniu i wyksztalceniu 

275. 
Węgliniec, woj. 
dolnośląskie 

Znajomość języka, kwalifikacje zawodowe,  

276. 
Węgorzewo, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe 

277. 
Wiejska Zgorzelec, woj. 
dolnośląskie 

Brak w tej kwestii szczególnych wymagań, z powodu braku 
doświadczenia 

278. 
Wielgie, woj. kujawsko-
pomorskie  

Brak 

279. Wielowieś 
Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, 
karalności. 

280. 
Wijewo, woj. 
wielkopolskie 

Posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, znajomość 
języka polskiego 
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281. Wilczyn Informacje o wykształceniu stażu pracy 

282. 
Wiskitki, woj. 
mazowieckie 

Nie dotyczy 

283. Wiśniew Wykształcenie i doświadczenie zawodowe 

284. 
Wiśniewo, Województwo 
mazowieckie 

Brak zdania 

285. Włodawa, woj. lubelskie Związki z gminą, pochodzenie z terenu gminy 

286. Wilga, woj. mazowieckie Żadne. 

287. 
Wojciechowice, woj.  
świętokrzyskie 

Doświadczenie zawodowe, wykształcenie  

288. Strumień, woj. śląskie 
Stopień znajomości języka, wykształcenie, potwierdzenie o 
niekaralności,  

289. 
Wolanów, woj. 
mazowieckie 

Trudno powiedzieć 

290. 
Września, woj. 
wielkopolskie 

Znalezienie zatrudnienia i mieszkania przez nich samych. 

291. 
Wyszków, woj. 
mazowieckie 

Informacje jakie otrzymujemy są wystarczające 

292. 
Wyśmierzyce, woj. 
mazowieckie 

Brak warunków na przyjęcie repatriantów przez gminę 

293. Zambrów, woj. podlaskie Trudno powiedzieć 

294. 
Zarzecze, woj. 
podkarpackie 

Znajomość języka polskiego 

295. Zembrzyce Brak zdania na ten temat 

296. Zwierzyn, woj. lubuskie 
Każda informacja jest ważna. Szczególnie wiek, rodzina, 
wykształcenie 

297. 
Żelazków, woj. 
wielkopolskie 

Kwestia braku informacji o repatriantach nie jest problemem w 
przypadku naszej gminy. 

298. Żyrzyn, woj. lubelskie Nie ma możliwości przyjęcia repatriantów 

299. Żytno 
Nie jest zainteresowana procesem repatriacji ( brak warunków 
lokalowych) 
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Pytanie 8.  

Jakie elementy procedury repatriacyjnej są dla Gminy najbardziej uciążliwe 

lub niemożliwe do spełnienia?  

Odpowiedzi udzieliło 296 gmin. 

Tabela poniżej przedstawia wszystkie odpowiedzi na to pytanie. Ankietowane gminy 

uważają, że najbardziej uciążliwym lub wręcz niemożliwym do spełnienia  elementem 

procedury repatriacyjnej jest zapewnienie lokalu mieszkaniowego. 

L.P. Gmina 
Jakie elementy procedury repatriacyjnej są dla Gminy 
najbardziej uciążliwe lub niemożliwe do spełnienia?  

1. Babice, woj. małopolska 
Brak zasobów mieszkaniowych oraz umożliwienia podjęcia 
zatrudnienia 

2. 
Baboszewo, woj. 
mazowieckie 

Obciążenie finansowe 

3. 
Barcin, woj. kujawsko-
pomorskie 

Nie interesowano się procedurą 

4. 
Barwice, woj. 
zachodniopomorskie 

Brak wolnych lokali komunalnych 

5. Bieruń, woj. śląskie Zapewnienie warunków mieszkaniowych  

6. 
Bierzwnik, woj. 
zachodniopomorskie 

Zapewnienie lokali mieszkalnych i pracy 

7. 
Bobolice, woj. 
zachodniopomorskie 

Brak miejsc pracy, brak mieszkań 

8. 
Bobowa, woj. 
małopolskie 

Brak lokali socjalnych.  

9. 
Bojanów, woj. 
podkarpackie 

Zapewnienie warunków mieszkaniowych 

10. 
Borne Sulinowo, woj. 
zachodniopomorskie 

Lokale mieszkaniowe 

11. 
Borzechów, woj. 
lubelskie 

Nie prowadzi procedury repatriacyjnej, nie rozważa też wszczęcia 
takiej procedury 

12. 
Borzęcin, woj. 
małopolskie 

Trudno powiedzieć - nie występowaliśmy o przyjęcie repatriantów 

13. 
Borzytuchom, woj. 
pomorskie 

Szeroki zakres zadań własnych gminy 

14. Brąszewice, woj. łódzkie Żadne ponieważ nie ma warunków lokalowych. 

15. Brody, woj. lubuskie mieszkanie i praca której u nas brak 

16. 
Brusy, województwo 
pomorskie 

Brak uwag 

17. Brzeg, woj. opolskie Brak 

18. Buczkowice, woj. śląskie Brak zabezpieczenia lokali mieszkalnych 

19. 
Bukowiec, woj. kujawsko-
pomorskie 

Nie dotyczy 

20. 
Bukowno, woj. 
małopolskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie przydzielenia 
repatriantowi osoby wspierającej 

21. Bychwa, woj. lubelskie Nie dotyczy 

22. 
Bytom Odrzański, woj. 
lubuskie 

Brak opinii - nie realizowała procedury repatriacyjnej 

23. Bytom, woj. Śląskie 
Ograniczone zasoby lokalowe; niewystarczające dotacje z budżetu 
państwa, trudności z zapewnieniem miejsca pracy; bariera 
językowa 

24. 
Chełmno, kujawsko-
pomorskie  

Ze względu na brak możliwości lokalowych nie rozważa przyjęcia 
repatriantów.  

25. 
Chorzele woj. 
mazowieckie 

Zapewnienie warunków mieszkaniowych  
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26. 
Choszczno, woj. 
zachodniopomorskie 

Nie dotyczy 

27. 
Chrzanów, woj. 
małopolskie  

Trudnej sytuacja budżetowa gminy, stworzenie odpowiednich 
warunków do powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego 
pochodzenia 

28. 
Ciepłowody, woj. 
dolnośląskie 

Nie uczestniczy w procesie przyjmowania repatriantów 

29. 
Cieszków , woj. 
dolnośląskie  

Nie mamy doświadczeń.  

30. 
Ciężkowice, woj. 
małopolskie 

Zapewnienie lokalu na odpowiednim poziomie, brak lokalu w 
pobliżu dostępności do środków komunikacji np. PKP, autostrad. 
brak ofert pracy, brak żłobków  

31. Czarna Nie jesteśmy zainteresowani 

32. 
Czechowice-Dziedzice, 
woj. śląskie 

Zapewnienie mieszkania. 

33. Czeladź, woj. śląskie 
Zapewnienie warunków lokalowych i pomocy finansowej przez 
wymagany okres ustawowy oraz czas realizacji pomocy finansowej 
z UW 

34. 
Czernikowo, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Trudno powiedzieć 

35. Czorsztyn Brak warunków lokalowych do przyjęcia repatriantów. 

36. 
Czosnów, woj. 
mazowieckie  

Stworzenie bazy mieszkaniowej której w chwili obecnie nie 
posiadamy. 

37. Deszczno, woj. lubuskie Zapewnienie lokali mieszkalnych 

38. 
Dębnica Kaszubska, woj. 
pomorskie 

Zapewnienie warunków mieszkaniowych 

39. Dębno, woj. małopolskie Pomoc w znalezieniu pracy 

40. 
Dobrzeń Wielki, woj. 
Opolskie 

Wtedy, gdy przyjmowaliśmy repatriantów kilkanaście lat temu - nie 
napotkaliśmy na uciążliwe procedury repatriacyjne. Problemy 
zaczęły się później - po przybyciu repatriantów. 

41. Domaszowice Zapewnienie lokalu 

42. 
Drzycim, woj. kujawsko -
pomorskie 

Nie znamy tych procedur 

43. Dubienka woj. Lubelskie 
Nie posiadamy informacji o tych procedurach ponieważ nie było 
przeprowadzanego procesu repatriacji. 

44. 
Dwikozy, woj. 
świętokrzyskie 

Trudno powiedzieć  

45. 
Dzikowiec, woj. 
podkarpackie  

Brak lokali mieszkalnych , niewystarczające kompetencje osób 
zajmujących się repatriantami (komunikacja międzykulturowa, 
praca z klientami słabo władającymi językiem polskim, ) 

46. Frampol, woj. lubelskie W swoim zasobie mieszkaniowym nie posiada wolnych lokali. 

47. 
Frombork, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego. Brak wolnych zasobów.  

48. Gać - Podkarpackie Ciężko powiedzieć 

49. Galewice, woj. łódzkie  

Cały proces jest skomplikowany, należało by zmienić przepisy 
ustawy o repatriacji aby usprawnić procedury powrotu do kraju dla 
prześladowanych z powodu swojego pochodzenia. Brak instytucji 
wspierających organy w procesie repatriacji. 

50. 
Garbatka-Letnisko, woj. 
mazowieckie 

Zobowiązanie się gminy do zapewnienia warunków do osiedlenia 
się repatrianta. 

51. Garwolin Brak lokali i mieszkań. 

52. 
Gaworzyce, woj. 
dolnośląskie  

Bez wpływu 

53. 
Gmina-Miasto Działdowo,  
woj. warmińsko-
mazurskie  

Gmina-Miasto Działdowo nie prowadziła takiej procedury. 

54. 
Gniewoszów, woj. 
mazowieckie 

Trudno określić, ponieważ nie brała udziału w procesie 
repatriacyjnym 

55. Gnojnik, woj. małopolska Zapewnienie lokum 

56. Godów, woj. śląskie Zapewnienie godnych warunków lokalowych, mieszkalnych 
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57. Goleniów Naszym zdaniem nie są uciążliwe 

58. Golina, woj. wielkopolskie Brak 

59. 
Gołdap, woj. warmińsko-
mazurskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy - nie posiada 
wystarczającej liczby mieszkań. Brak środków finansowych na 
zakup mieszkań.  

60. Gorlice, małopolskie Brak warunków do osiedlenia się 

61. Gorzków, woj. Lubelskie 
Uciążliwe - procedury formalne, zapewnienie lokum repatriantom, 
trudności w komunikacji z przyszłymi repatriantami 

62. 
Górzno, woj. kujawsko - 
pomorskie 

Ze względu na brak warunków nie rozważamy takiej możliwości 

63. Gózd woj. mazowieckie Zapewnienie lokalu i zatrudnienia. 

64. Grabów Brak 

65. 
Gręboszów, woj. 
małopolskie 

Gręboszów nie uczestniczyła w procesie przyjmowania 
repatriantów w związku z powyższym nie jest w stanie ocenić jakie 
elementy procedury repatriacyjnej są najbardziej uciążliwe 

66. 
Grodziczno, woj. 
warmińsko-mazurskie   

Brak komunikacji językowej 

67. 
Grodziec, woj. 
wielkopolskie 

Brak mieszkań komunalnych 

68. 
Grodzisko Dolne - woj. 
podkarpackie 

Brak odpowiedz 

69. Gronowo Elbląskie Nie analizowaliśmy procedury 

70. Gródek, woj. podlaskie Brak wolnych lokali 

71. Grójec, woj. mazowieckie nNe znamy procedury 

72. 
Haczów, woj. 
podkarpackie 

Trudno określić 

73. Hażlach, woj. Śląskie Zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego oraz miejsca pracy. 

74. Iłowa, woj. lubuskie Nie przeprowadzaliśmy procedur repatriacyjnych 

75. 
Jabłonna Lacka, woj. 
Mazowieckie  

Nie dotyczy  

76. Janów, woj. śląskie 

Procedury związane z uzyskiwaniem pomocy finansowanej z 
budżetu Państwa, słaby dostęp do informacji w zakresie procedur i 
rodzaju pomocy dostępnej dla repatriantów, Brak możliwości 
stałego oddelegowania pracownika do spraw repatriantów. 

77. 
Jasieniec, woj. 
mazowieckie 

Problemy z zapewnieniem repatriantowi lokalu mieszkalnego 

78. 
Jastrzębia, województwo 
Mazowieckie 

Nie dotyczy 

79. 
Jaśliska, woj. 
podkarpackie 

Nigdy nie braliśmy udziału w procedurze więc trudno powiedzieć 

80. 
Jedlicze, woj. 
podkarpackie 

Brak odpowiedzi  

81. 
Jednorożec, woj. 
mazowieckie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego 

82. Jejkowice, woj. śląskie Nie podejmuje takich działań 

83. Jeleniewo, woj. podlaskie Nie ma takiej uciążliwości 

84. 
Jerzmanowa, woj. 
dolnośląskie 

Nie dotyczy 

85. 
Jerzmanowice-Przeginia, 
woj. małopolskie 

Niemożliwe do spełnienie - zapewnienie mieszkania i pracy. 

86. Kamienica Polska Nie dotyczy 

87. 
Kamieniec, woj. 
wielkopolskie 

Zapewnienie warunków do osiedlenia się. 

88. 
Karpacz, woj. 
dolnośląskie  

Trudno powiedzieć.  

89. 
Kaźmierz, woj. 
wielkopolskie 

Brak informacji w temacie  

90. Kcynia 
Organizacja pomocy zgodnej z procedurami - brak 
dotychczasowego doświadczenia 
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91. 
Kleszczewo , woj. 
wielkopolskie 

Brak mieszkań 

92. Knyszyn Brak wiedzy 

93. Kock Uproszczenie i skrócenie procedur 

94. Koczała, woj. pomorskie Zapewnienie  lokalu mieszkalnego 

95. 
Kołaczkowo, woj. 
wielkopolskie 

W obecnym momencie nie ma możliwości przyjęcia repatriantów 

96. 
Koniusza, woj. 
małopolskie 

Brak mieszkań 

97. 
Konstantynów, woj. 
lubelskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego i znalezienia miejsca pracy. 

98. 
Korczew woj. 
mazowieckie 

Brak mieszkań  

99. Kowiesy woj. łódzkie Zapewnienie lokalu mieszkalnego 

100. 
Koźmin Wielkopolski woj. 
wielkopolskie 

Nie znamy procedur 

101. 
Koźminek, woj. 
wielkopolskie 

Nie przyjmowaliśmy repatriantów. 

102. 
Krotoszyce, woj. 
dolnośląskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego 

103. 
Kruszyna województwo 
śląskie 

Nie dotyczy 

104. 
Krzęcin, woj. 
zachodniopomorskie 

Zapewnienie lokali  

105. Księżpol woj. lubelskie Brak 

106. 
Lanckorona, woj. 
małopolskie 

Zapewnienie mieszkania (brak lokali mieszkalnych w naszej 
gminie) i zapewnienie pracy adekwatnej do posiadanych 
kwalifikacji dla przyjmowanej rodziny  

107. 
Laszki, Województwo 
Podkarpackie 

Nie było wniosków o repatriację, w związku z tym nie 
przerabialiśmy tej procedury. 

108. Lesko, woj. podkarpackie Zapewnienie lokalu 

109. Leśna Warunki lokalowe 

110. 
Leśna Podlaska, woj. 
Lubelskie 

Brak doświadczeń w tym temacie 

111. Lędziny, woj. śląskie 
Obawa przed nadmiernym obciążeniem finansów gminy, 
zapewnienie mieszkań 

112. 
Lipnica Wielka, woj. 
małopolskie 

Brak wiedzy na ten temat 

113. Lipno, woj. wielkopolskie  Brak środków finansowych i lokali 

114. Lubań, woj. dolnośląskie Zapewnienie warunków do osiedlenia  

115. Lubartów, woj. lubelskie Brak doświadczenia 

116. 
Lubelskie - anonimowa 
j.s.t 

Dofinansowanie procedury organizacyjnej. 

117. 
Lubraniec, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Spełnienie przez Gminę warunków do osiedlenia się 

118. Luzino pomorskie Brak odpowiedzi 

119. 
Lwówek Śląski, woj. 
dolnośląskie  

Zakwaterowanie 

120. Łącko, woj. małopolskie 
Pozyskanie i tłumaczenie dokumentów, uproszczenie procedury 
poświadczenia obywatelstwa 

121. 
Łęka Opatowska, woj. 
wielkopolskie 

Brak informacji - nie przeprowadzała dotychczas procedury 
repatriacyjnej 

122. 
Łobez, woj. 
zachodniopomorskie 

Zapewnienie lokali mieszkalnych i finansowani ich pobytu do 
momentu usamodzielnienia oraz znalezienie miejsca pracy 

123. 
Łobżenica, woj. 
wielkopolskie 

Procedury związane z poszukaniem mieszkania (brak wolnych 
mieszkań) 

124. Łopiennik Górny Problem stanowi wyłącznie brak lokalu. 

125. 
Łubnice pow. 
Wieruszowski woj łódzkie 

Nie dotyczy 
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126. 
Łubnice woj. 
świętokrzyskie 

Spełnienie wymogów zabezpieczenia mieszkania i pracy. 

127. 
Małkinia Górna, woj. 
mazowieckie 

Brak wolnych mieszkań i środków finansowych 

128. 
Małopolskie - anonimowa 
j.s.t 

Brak mieszkań 

129. Marklowice, woj. śląskie Zapewnienie warunków zakwaterowania (lokum) 

130. 
Mazowieckie - 
anonimowa j.s.t 

Brak wolnych zasobów mieszkaniowych 

131. 
Mazowieckie Zareby 
Kościelne 

Zapewnienie pracy zgodnie z oczekiwaniem 

132. 
Mędrzechów, woj. 
małopolskie 

Nie uczestniczyła w procesie przyjmowania repatriantów w związku 
z powyższym nie jesteśmy w stanie ocenić elementy procedury 
repatriacyjnej  są uciążliwe. 

133. 
Miasta Rypin, woj. 
kujawsko - pomorskie 

Nie procedowała 

134. 
Miasta Tarnowa, woj. 
małopolskie 

Zapewnienie mieszkania i pracy 

135. Miasto Chełmno 

Pomoc  osobom polskiego pochodzenia powinna zostać 
ograniczona do stworzenia warunków do osiedlenia się /godne 
warunki mieszkaniowe/ na danym terenie oraz do udzielenia  
pomocy w znalezieniu zatrudnienia.   Być może należałoby 
rozważyć skrócenie okresu organizacyjnego /2 lata/ dla gminy, 
którym repatrianci powinni zostać objęci od momentu stworzenia 
warunków do osiedlenia się na danym terenie.  

136. Miasto Ełk Finansowe 

137. 
Miasto Grajewo, woj. 
podlaskie 

Bardzo rozbudowane wymagania dot. wydatkowania środków z 
Urzędów Wojewódzkich przeznaczonych na potrzeby repatriantów, 
problemy meldunkowe, problemy z uznawaniem wykształcenia, i 
nostryfikacją dyplomów i długotrwałość tych procedur. 

138. 
Miasto Inowrocław, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Procedury i warunki jakie musi spełnić 

139. 
Miasto Krajenka, woj. 
wielkopolskie 

Brak lokali mieszkalnych  

140. 
Miasto Limanowa, woj. 
małopolskie 

Brak miejsc do mieszkania oraz brak miejsc pracy 

141. 
Miasto Łańcut, woj. 
podkarpackie 

Zapewnienie mieszkania oraz pracy 

142. Miasto Łosice Procedury repatriacyjne nie stanowią problemu 

143. 
Miasto Maków 
Mazowiecki, woj. 
mazowieckie 

Brak lokali do zasiedlenia 

144. 
Miasto Mińsk 
Mazowiecki, woj. 
mazowieckie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego i źródła utrzymania przez gminę  

145. 
Miasto Mszana Dolna, 
woj. małopolskie 

Brak wolnych mieszkań 

146. 
Miasto Oława - woj. 
dolnośląskie 

Znalezienie odpowiedniego lokum; Przełamanie bariery językowej. 

147. Miasto Puławy Zapewnienie lokalu mieszkalnego. 

148. 
Miasto Radzyń Podlaski, 
woj. lubelskie 

Pozyskanie pewnej wiedzy o rodzinie, nawiązanie kontaktu z 
odpowiednią rodziną 

149. Miasto Reda  Zapewnienie zasobów mieszkaniowych  

150. 
Miasto Sieniawa - woj. 
podkarpackie 

Brak środków 

151. Miasto Ustka 
Nie podejmowała czynności zapoznawczych z procedurą 
repatriacyjną.  

152. 
Miasto Włocławek, woj. 
kujawsko- pomorskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego 
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153. 
Miasto Zakopane, woj. 
małopolskie 

Niemożliwym do spełnienia elementem procedury repatriacyjnej 
jest zapewnienie miejsca do zamieszkania na terenie gminy. 

154. 
Miedzichowo, woj. 
wielkopolskie  

Brak doświadczenia w procedurze przyjmowania repatriantów  

155. Miedźna, woj. śląskie Brak wolnych lokali mieszkalnych. 

156. 
Miejska Bolesławiec, woj. 
dolnośląskie 

Trudno powiedzieć 

157. 
Miejska Górka, woj. 
wielkopolskie 

Rozliczenie finansowe 

158. 
Miejska Mielec, woj. 
podkarpackie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego  

159. 
Miejska Nowe Miasto 
Lubawskie, Warmińsko-
Mazurskie 

Brak 

160. 
Miejska Pruszcz 
Gdański, woj. pomorskie 

Brak procedury 

161. 
Miejska Szczytno, 
warmińsko-mazurskie 

Nie procedury tylko brak warunków 

162. 
MiG Czerwińsk nad Wisłą 
- mazowieckie   

Brak wolnych zasobów mieszkaniowych 

163. Milanów, woj. lubelskie Cała procedura repatriacyjna 

164. 
Milanówek woj. 
Mazowieckie 

Zapewnienie mieszkania na min. 2 lata 

165. 
Mirosławiec, woj. 
zachodniopomorskie 

Zapewnienie mieszkania i środków na funkcjonowanie 

166. Mniszków woj. łódzkie 
Pokrycie kosztów zagospodarowania, utrzymania, zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych 

167. 
Moskorzew, woj. 
świętokrzyskie 

Zapewnienie repatriantowi godziwych warunków do osiedlenia, nie 
dysponuje wolnymi lokalami socjalnymi.  

168. 
Mrągowo, woj. 
warmińsko - mazurskie 

Finansowe, mieszkaniowe, zatrudnienie 

169. Mszana, woj. Śląskie Zapewnienie lokum mieszkalnego 

170. Mucharz 
Zapewnienie ciągłej pomocy we wstępnym okresie, brak 
szczegółowej wiedzy na temat procedury repatriacyjnej 

171. Mykanów, śląskie Do chwili obecnej nasza nie prowadziła procedury repatriacyjnej 

172. Nadarzyn - mazowieckie Nie dotyczy 

173. Nałęczów, woj. lubuskie Brak lokali w mieszkaniowym zasobie gminy. 

174. Narew, woj. podlaskie Zapewnienie lokalu mieszkalnego 

175. 
Niedźwiada, woj. 
lubelskie 

Brak wolnych lokali mieszkalnych 

176. 
Niwiska woj. 
podkarpackie 

Brak odpowiednich lokali mieszkalnych, brak miejsc pracy 

177. 
Nowa Sarzyna woj, 
podkarpackie 

Brak warunków lokalowych oraz brak pracy dla repatriantów 

178. 
Nowa Sól - Miasto woj. 
lubuskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego 

179. 
Nowy Targ, woj. 
małopolskie 

Pozyskanie środków finansowych 

180. 
Nowy Żmigród - woj. 
podkarpackie 

Nie posiada mieszkań, w których mogliby osiedlić się repatrianci 

181. 
Nozdrzec, woj. 
podkarpackie 

Brak mieszkań, brak pracy 

182. Obsza Zapewnienie odpowiednich warunków. 

183. 
Olecko, woj. warmińsko-
mazurskie 

Zapewnienie miejsca zamieszkania. 

184. 
Oleśnica, woj. 
dolnośląskie 

Zapewnienie mieszkania oraz pracy przez okres 2 lat. 

185. Opatów, woj. śląskie Zapewnienie przez gminę pracy i zamieszkania 

186. Ornontowice, woj. śląskie Nie dotyczy. Procedura nie była dotąd uruchamiana. 

187. Osiecznica Stworzenie warunków na osiedlenie się (zapewnienie mieszkania)  
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188. 
Osięciny,  woj. kujawsko-
pomorskie 

Brak warunków do osiedlenia 

189. 
Osina, woj. 
zachodniopomorskie 

Nie wiemy jakie są procedury gdyż dotychczas nie były one 
wdrażane. 

190. 
Ostrów Mazowiecka, woj. 
mazowieckie 

Zapewnienie lokali mieszkalnych repatriantom, trudności w 
porozumiewaniu się (bariera językowa) 

191. 
Ośno Lubuskie, woj. 
lubuskie 

Nie dotyczy 

192. Ozorków, woj. łódzkie Brak lokali 

193. 
Parchowo, woj. 
pomorskie 

Brak możliwości zapewnienia warunków bytowych 

194. Pcim woj. małopolskie Kontynuacja repatriacji a brak środków finansowych 

195. 
Piekary Śląskie, woj. 
śląskie 

Brak możliwości zapewnienia warunków lokalowych repatriantom. 

196. 
Pieszyce woj. 
Dolnośląskie 

Brak wiedzy 

197. Platerów Trudno powiedzieć - nie przechodziliśmy  przez te procedury   

198. 
Płoty, woj. 
zachodniopomorskie 

Nie posiadamy takiej wiedzy. 

199. 
Pomiechówek, woj. 
mazowieckie 

Zapewnienie lokalu. 

200. Poręba woj. śląskie Zapewnienie odpowiednich lokali mieszkalnych 

201. 
Prażmów, woj. 
mazowieckie 

Procedury nie są znane 

202. Przemyśl Zapewnienie lokalu mieszkaniowego 

203. Przerośl Finansowanie warunków pobytu 

204. 
Przeworno woj. 
dolnośląskie  

Zapewnienie mieszkania  

205. 
Przykona, woj. 
wielkopolskie 

Brak wolnych lokali  

206. Przytyk woj. mazowieckie Zapewnienie warunków mieszkaniowych 

207. Pszczyna, woj. śląskie Utrudnione procedury administracyjne 

208. Puńsk, woj. podlaskie Brak lokali mieszkalnych 

209. 
Puszcza Mariańska, woj. 
mazowieckie 

Zagwarantowanie warunków określonych w ustawie (np. brak 
lokali, brak miejsc pracy) 

210. Raba Wyżna Brak doświadczenia w tym zakresie.  

211. 
Radomyśl nad 
Sanem,woj. 
podkarpackie 

Brak możliwości zakwaterowania oraz zaoferowania pracy 

212. Radzionków, woj. śląskie  

Wypełnienia całości wniosku z uzasadnieniem i detalami gdy 
sytuacja nie jest tak łatwa do sprecyzowania. Np ma problemy z 
lokalami dla swoich mieszkańców ok 40 oczekujący (socjalne i 
komunalne ) więc jak komu zaproponować  z imigracji jak ma się 
swoje problemy. 

213. 
Rejowiec Fabryczny, woj. 
lubelskie  

Nie ma takich procedur 

214. 
Rokietnica, województwo 
wielkopolskie 

Niemożliwe do zrealizowania przez Gminę Rokietnica jest 
zapewnienie warunków lokalowych - brak wolnych mieszkań w 
zasobie mieszkaniowym gminy, duża liczba osób oczekujących na 
mieszkanie komunalne.   

215. 
Rozdrażew, woj. 
wielkopolskie 

Zapewnienie zatrudnienia i mieszkania 

216. Rozogi Brak możliwości zapewnienia lokalu mieszkalnego 

217. Rudna, woj. dolnośląskie Zapewnienie warunków mieszkaniowych, zatrudnienie  

218. Rychwał 
Zapewnienie lokalu mieszkalnego oraz pomoc w znalezieniu 
miejsca pracy.  

219. 
Ryn, woj. warmińsko - 
mazurskie 

Brak wolnych mieszkań 

220. 
Ryńsk, woj. kujawsko-
pomorskie 

Nie dotyczy 
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221. 
Rzezawa, woj. 
małopolskie 

Brak zaplecza mieszkalnego i możliwości zagwarantowania 
zatrudnienia 

222. 
Rzgów, Województwo 
Wielkopolskie 

Brak uwag 

223. 
Sępólno Krajeńskie, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Osobą wspierającą - bariery językowe,  

224. Siemień woj. lubelskie Trudno powiedzieć 

225. Sieradz Zapewnienie warunków do osiedlenia się (mieszkanie, praca) 

226. 
Sieroszewice, woj. 
wielkopolskie 

Ze względu na brak na terenie gminy lokali mieszkaniowych oraz 
specyfikę gminy pod względem zatrudnienia (typowo rolnicza, brak 
przemysłu) to podstawowe bariery, które uniemożliwiają stworzenie 
warunków do repatriacji. 

227. Siewierz, woj. śląskie Brak wiedzy 

228. 
Skołyszyn, woj. 
podkarpackie 

Trudno powiedzieć 

229. Słaboszów Brak zaplecza lokalowego 

230. 
Słupca, woj. 
wielkopolskie  

Zapewnienie zamieszkania  

231. 
Solec - Zdrój, woj. 
świętokrzyskie 

Nie dotyczy 

232. 
Solec Kujawski, woj. 
Kujawsko- Pomorskie 

Zatrudnienie na terenie Gminy. 

233. 
Solec Kujawski, woj. 
Kujawsko-Pomorskie 

Brak możliwości zatrudnienia w Gminie. 

234. Sośnicowice, woj. śląskie Brak wolnych komunalnych lokali mieszkalnych 

235. 
Spytkowice, woj. 
małopolskie 

Zapewnienie pracy 

236. Stary Dzierzgoń 
Brak możliwości zapewnienia warunków lokalowych do osiedlenia 
się 

237. 
Stary Targ woj. 
pomorskie 

Brak analizy - patrz punkt poprzedni. 

238. Staszów Zapewnienie godziwych warunków życia 

239. Stężyca, woj. lubelskie Brak mieszkań 

240. 
Stopnica, woj. 
świętokrzyskie 

Nie przeprowadzała procedury repatriacyjnej 

241. Strumień, woj. śląskie 
Brak środków na budowę  mieszkań oraz późniejsza pomoc 
finansowa 

242. Strzyżów Podkarpackie Nie dotyczy 

243. 
Studzienice, woj. 
pomorskie 

Dostarczyć warunki do utrzymania repatrianta  

244. Sulejów brak 

245. 
Sulejówek, woj. 
mazowieckie 

Zapewnienie odpowiedniego lokalu komunalnego (nie zawsze we 
właściwym czasie jest dostępny lokal odpowiadający powierzchnią 
bądź wyposażeniem do struktury rodziny) 

246. Sułoszowa Odpowiedzialność za osoby oraz znalezienie lokalu i pracy 

247. Sułów, woj. lubelskie Zapewnienie lokali mieszkalnych 

248. 
Szaflary, województwo 
małopolskie 

Brak 

249. 
Szudziałowo, woj. 
podlaskie 

Nie mamy możliwości przyjęcia repatriantów 

250. Świątki Nie posiadamy szczegółowej wiedzy 

251. 
Świecie nad Osą, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Procedura repatriacyjna jest wystarczająco klarowna i jasna a 
pomoc instytucjonalna wystarczająca. Bardziej skomplikowane i 
długotrwałe są procedury towarzyszące repatriantom po przybyciu.  
Np .nostryfikacja dyplomów i uprawnień zawodowych. 

252. 
Świekatowo, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Mieszkanie, praca 

253. Świerczów, woj. opolskie Brak 

254. Świerklaniec, woj. śląskie Zapewnienie warunków lokalowych 
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255. 
Świętajno, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Nie mamy żadnych doświadczeń w tym zakresie. 

256. 
Tarnowskie Góry, woj. 
śląskie 

Brak uwag 

257. Tłuchowo 
Procedury zapewnienia lokalu mieszkalnego i pomoc w znalezieniu 
pracy. 

258. 
Trzebinia, woj. 
Małopolskie 

Nie posiada zasobów lokalowych 

259. 
Trzemeszno, woj. 
wielkopolskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów 

260. Trzydnik Duży Trudno powiedzieć 

261. Tuchów, woj. małopolskie Zapewnienie mieszkania   

262. Turośl, woj. podlaskie 
Podjęcie uchwały, w której zobowiąże się do zapewnienia 
repatriantowi warunków życia przez 12 miesięcy od chwili 
przyjazdu, kryteria i sposób wyboru konkretnych osób 

263. 
Tyrawa Wołoska, woj. 
podkarpackie 

Nie wiem. Nie uczestniczyliśmy w tym procesie. 

264. 
Urząd Miasta i Gminy w 
Kłodawie woj. 
Wielkopolskie 

Brak bazy lokalowej i możliwości do zatrudnienia 

265. 
Urząd Miasta i Gminy w 
Ślesinie, woj. 
wielkopolskie 

Brak stanowiska w powyższej sprawie 

266. 
Urząd Miejski w Elblągu, 
woj. warmińsko-
mazurskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego i zatrudnienia 

267. 
Urząd Miejski w 
Goniądzu 

Brak warunków lokalowych 

268. 
Urząd Miejski w 
Gorlicach, woj. 
małopolskie 

Warunki przydzielenia kwaterunku 

269. 
Wadowice, woj. 
małopolskie 

Zapewnienie lokum,  zapewnienie odpowiednich środków w 
budżecie gminy 

270. 
Wapno, woj. 
wielkopolskie 

Kwestie finansowe, mieszkaniowe i wyznaniowe 

271. 
Wądroże Wielkie, woj. 
dolnośląskie 

Brak odpowiedzi 

272. 
Wąsewo, woj. 
mazowieckie 

Brak mieszkań komunalnych i miejsc pracy dla repatriantów 

273. 
Węgliniec, woj. 
dolnośląskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego, asymilacja społeczna 

274. 
Węgorzewo, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Zapewnienie warunków lokalowych 

275. 
Wiejska Zgorzelec, woj. 
dolnośląskie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego z powodu ich braku. 

276. 
Wielgie, woj. kujawsko-
pomorskie  

Brak 

277. Wielowieś Brak  

278. 
Wijewo, woj. 
wielkopolskie 

Mniejsze możliwości finansowe udzielania pomocy ze środków 
własnych gminy, 

279. Wilczyn Brak warunków lokalowych 

280. Wilga, woj. mazowieckie Brak warunków lokalowych. 

281. 
Wiskitki, woj. 
mazowieckie 

Nie dotyczy 

282. 
Wiśniewo, Województwo 
mazowieckie 

Brak zdania 

283. 
Wojciechowice, woj.  
świętokrzyskie 

Zapewnienie mieszkania oraz zapewnienie miejsca pracy 

284. 
Wolanów, woj. 
mazowieckie 

Zapewnienie lokalu mieszkalnego 
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285. 
Września, woj. 
wielkopolskie 

Zapewnienie zatrudnienia i mieszkania. 

286. 
Wyszków, woj. 
mazowieckie 

Nie jest w stanie zapewnić repatriantom lokali mieszkalnych 

287. 
Wyśmierzyce, woj. 
mazowieckie 

Brak warunków na przyjęcie repatriantów przez gminę 

288. Zambrów, woj. podlaskie Trudno powiedzieć 

289. 
Zarzecze, woj. 
podkarpackie 

Brak lokali 

290. Zembrzyce Konieczność zapewnienia lokalu mieszkalnego i pracy 

291. Zwierzyn, woj. lubuskie Trudno powiedzieć 

292. Żegocina Nie dotyczy 

293. 
Żelazków, woj. 
wielkopolskie 

Kwestie mieszkaniowe 

294. Żyrzyn, woj. lubelskie Nie ma możliwości przyjęcia repatriantów 

295. Żytno 
Nie jest zainteresowana procesem repatriacji ( brak warunków 
lokalowych) 

296. Ankieta anonimowa Zapewnienie pracy i mieszkania 

 

 

Pytanie 9.  

Jakie są oczekiwania Gminy od potencjalnych repatriantów? 

Odpowiedzi udzieliło 284 gminy. 

Tabela poniżej zawiera zestawienie wszystkich odpowiedzi. Analizując odpowiedzi na to 

pytanie, możemy stwierdzić, że gminy oczekują od potencjalnych repatriantów przede 

wszystkim chęci do pracy, integracji z mieszkańcami, znajomości języka polskiego lub chęci do 

jego nauki. 

L.P. Gmina Jakie są oczekiwania Gminy od potencjalnych repatriantów? 

1. Babice, woj. małopolska Trudno odpowiedzieć 

2. 
Baboszewo, woj. 
mazowieckie 

Posiadany zawód, który miałby wpływ na pomoc w rozwoju gminy 

3. 
Barcin, woj. kujawsko -
pomorskie 

Brak oczekiwań 

4. 
Barwice, woj. 
zachodniopomorskie 

Brak 

5. Bieruń, woj. śląskie 
Wnoszenie pozytywnych wartości w życie Mieszkańców Bierunia. 
Zaangażowanie rodzinne i zawodowe w rozwój i dobre imię 
Miasta.  

6. 
Bierzwnik, woj. 
zachodniopomorskie 

Podstawowa znajomość j. polskiego 

7. Błędów, woj. mazowieckie 
Uczciwe przedstawienie swojej sytuacji, zaangażowanie w proces 
repatriacyjny 

8. 
Bobolice, woj. 
zachodniopomorskie 

Dobre wykształcenie - deficytowy zawód (np. inżynier 
budownictwa, lekarz ginekolog) 

9. Bobowa, woj. małopolskie Brak 

10. 
Bojanów, woj. 
podkarpackie 

Możliwość pracy 

11. Borzechów, woj. lubelskie Nie rozważa się przyjmowania repatriantów 

12. 
Borzęcin, woj. 
małopolskie 

Praca 

13. 
Borzytuchom, woj. 
pomorskie 

Nie mamy sprecyzowanych 
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14. Brąszewice, woj. łódzkie 
Chęć podjęcia pracy zawodowej oraz dostosowanie się do kultury 
społecznej gminy i adaptacja w środowisku wiejskim. 

15. Brody, woj. lubuskie Żeby później związali się na stale z gminą 

16. 
Brusy, województwo 
pomorskie 

Asymilacja, podjęcie pracy, ewentualne dokształcanie się itp. 

17. Brzeg, woj. opolskie Współpraca repatrianta z gminą 

18. Buczkowice, woj. śląskie Nie mamy oczekiwań 

19. 
Bukowiec, woj. kujawsko-
pomorskie 

Nie analizowano tej kwestii, ponieważ póki co brak możliwości 
przyjęcia 

20. 
Bukowno, woj. 
małopolskie 

Pozostanie na stałe na terenie gminy zamieszkania, związanie 
zawodowe z gminą zamieszkania, adaptacja i aktywizacja z 
lokalną społecznością 

21. 
Bytom Odrzański, woj. 
lubuskie 

Brak 

22. Bytom, woj. Śląskie Chęć do pracy; chęć nauki języka polskiego 

23. 
Chełmno, kujawsko-
pomorskie  

Ze względu na brak możliwości lokalowych nie rozważa przyjęcia 
repatriantów.  

24. 
Chorzele woj. 
Mazowieckie 

Pozostanie na terenie gminy min. 2 lata, posiadanie kwalifikacji 
zawodowych w zakresie zawodów deficytowych na terenie gminy, 
powiatu przez dorosłych członków rodziny 

25. 
Chrzanów, woj. 
małopolskie 

Wzmocnienie społeczności lokalnej – zyskuje aktywnych 
zawodowo mieszkańców i pracowników 

26. 
Ciepłowody, woj. 
dolnośląskie 

 Nie uczestniczy w procesie przyjmowania repatriantów 

27. 
Cieszków , woj. 
dolnośląskie  

Podjęcie zatrudnienia  

28. 
Ciężkowice, woj. 
małopolskie 

Brak 

29. Czarna Nie jesteśmy zainteresowani 

30. 
Czechowice-Dziedzice, 
woj. śląskie 

Najlepiej gdyby były to osoby w wieku produkcyjnym, znające 
język polski w stopniu komunikatywnym. 

31. Czeladź, woj. śląskie Pracowitość i zaangażowanie 

32. 
Czernikowo, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Trudno powiedzieć 

33. Czorsztyn Nie ma szczególnych oczekiwań wobec repatriantów. 

34. 
Czosnów, woj. 
mazowieckie  

Nie posiada obecnie bazy mieszkaniowej dla osiedlenia 
repatriantów 

35. Deszczno, woj. lubuskie Podjęcie zatrudnienie i utrzymanie się 

36. 
Dębnica Kaszubska, woj. 
pomorskie 

Brak 

37. Dębno, woj. małopolskie Gotowość podjęcia każdej pracy 

38. 
Dobrzeń Wielki, woj. 
Opolskie 

Brak zdania. Nie jesteśmy zainteresowani przyjęciem żadnych 
repatriantów. 

39. Domaszowice Brak 

40. 
Drzycim, woj. kujawsko -
pomorskie 

Brak 

41. Dubienka woj. Lubelskie Znajomość języka polskiego i kultury. 

42. 
Dwikozy, woj. 
świętokrzyskie 

Trudno powiedzieć 

43. Dydnia, woj. podkarpackie Nie mamy takowych zdiagnozowanych 

44. 
Dzikowiec, woj. 
podkarpackie  

Chęć uczenia się języka, chęć podjęcia pracy , aby nie tylko 
korzystać z wsparcia GOPS  

45. Frampol, woj. lubelskie Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym 

46. 
Frombork, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Podjęcie pracy u lokalnych samorządowcach lub założenie 
działalności i stworzenie dodatkowych miejsc pracy w gminie.  

47. Gać - Podkarpackie Ciężko powiedzieć 

48. Galewice, woj. łódzkie  Na tym etapie trudno wymienić oczekiwania. 

49. 
Garbatka-Letnisko, woj. 
mazowieckie 

Brak karalności za przestępstwa umyślne. 

50. Garwolin Nie ma możliwości przyjęcia repatriantów. 
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51. Gidle, woj. łódzkie Dobre wykształcenie 

52. 
Gmina-Miasto Działdowo,  
woj. warmińsko-mazurskie  

Komunikacja językowa 

53. 
Gniewoszów, woj. 
mazowieckie 

Znajomość języka polskiego, wykształcenie medyczne 

54. Gnojnik, woj. małopolska Osoby zdolne do pracy 

55. Godów, woj. śląskie Uczciwość, zaangażowanie 

56. Goleniów 
Szybka nauka języka polskiego i dostosowanie się do warunków 
życia w Polsce 

57. Golina, woj. wielkopolskie Chęć pozostania na dłużej w gminie pierwszego zamieszkania 

58. 
Gołdap, woj. warmińsko-
mazurskie 

Znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. Chęć 
pracy na terenie gminy oraz włączenia się do społeczności 
lokalnej.  

59. Gorzków, woj. Lubelskie Chęć współpracy, otwartość 

60. 
Górzno, woj. kujawsko - 
pomorskie 

Ze względu na brak warunków nie rozważamy takiej możliwości 

61. Gózd woj. mazowieckie 
Akceptacja warunków mieszkaniowych, przyjęcie zwyczajów i 
kultury danego środowiska 

62. Grabów Pozostanie na terenie Gminy i praca na rzecz gminy 

63. Grabów nad Pilicą  
Oczekujemy, że sami będą zabezpieczać swoje potrzeby bytowe i 
finansowe. 

64. 
Gręboszów, woj. 
małopolskie 

Pozostanie na stałe na terenie gminy Gręboszów przez 
repatrianta, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym gminy 
Gręboszów 

65. 
Grodziczno, woj. 
warmińsko-mazurskie   

Pewności, że repatriant zostanie w gminie, która go przyjęła. 

66. 
Grodziec, woj. 
wielkopolskie 

Nie mam zdania 

67. 
Grodzisko Dolne - woj. 
podkarpackie 

Brak odpowiedzi 

68. Gronowo Elbląskie Na dzień dzisiejszy nie planujemy przyjęcia repatriantów 

69. Gródek, woj. podlaskie Brak 

70. Grójec, woj. mazowieckie Możliwość podjęcia pracy  

71. 
Haczów, woj. 
podkarpackie 

Brak 

72. Hażlach, woj. Śląskie Uczciwe zamiary, chęć podjęcia pracy. 

73. Iłowa, woj. lubuskie 
Nie mamy oczekiwań od repatriantów, bo nie mamy mieszkań by 
ich zapraszać 

74. 
Jabłonna Lacka, woj. 
Mazowieckie  

Przyjęci repatrianci dążyli do jak najszybszego usamodzielnienia 
się.  

75. Janów, woj. śląskie Asymilacji w nowym środowisku, samodzielności 

76. 
Jasieniec, woj. 
mazowieckie 

W związku z brakiem lokali mieszkalnych dla repatriantów nie 
mamy żadnych oczekiwań. 

77. 
Jaśliska, woj. 
podkarpackie 

Asymilacja z mieszkańcami  

78. 
Jedlicze, woj. 
podkarpackie 

Brak odpowiedzi 

79. 
Jednorożec, woj. 
mazowieckie 

Brak oczekiwań 

80. Jejkowice, woj. śląskie Brak 

81. Jeleniewo, woj. podlaskie Brak oczekiwań 

82. 
Jerzmanowice-Przeginia, 
woj. małopolskie 

Brak 

83. 
Józefów nad Wisłą, woj. 
lubelskie 

Brak 

84. 
Kamieniec, woj. 
wielkopolskie 

Stabilizacja 

85. 
Karpacz, woj. 
dolnośląskie  

Wykształcenie zgodne z lokalnym rynkiem pracy, możliwość 
komunikacji.  

86. Kcynia Współpraca z właściwymi instytucjami 
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87. 
Kleszczewo , woj. 
wielkopolskie 

Brak oczekiwań 

88. Knyszyn Brak doświadczenia  w tej dziedzinie 

89. Kock Asymilacja i stały pobyt 

90. Koczała, woj. pomorskie Integracja z mieszkańcami, współpraca 

91. 
Kołaczkowo, woj. 
wielkopolskie 

W obecnym momencie nie ma możliwości przyjęcia repatriantów 

92. 
Koniusza, woj. 
małopolskie 

Wykształcenie w kierunku medycznym 

93. Konopnica woj. łódzkie integracja ze społecznością 

94. 
Konstantynów, woj. 
lubelskie 

Dobra znajomość języka polskiego. 

95. 
Koźminek, woj. 
wielkopolskie 

Dążenie do usamodzielnienia się. 

96. 
Krotoszyce, woj. 
dolnośląskie 

Takie same jak od stałych mieszkańców gminy. Aktywność w 
realizacji lokalnych potrzeb społeczności gminnej, zaangażowanie 
w podnoszeniu atrakcyjności gminy, w zakresie turystyki, kultury i 
sztuki, rozwoju rękodzieła i produkcji lokalnych wyrobów. 

97. Krupski Młyn, woj. śląskie Wymagane - oczekiwane specjalności 

98. Krzanowice Brak 

99. 
Krzęcin, woj. 
zachodniopomorskie 

Podstawowa znajomość języka polskiego 

100. Księżpol woj. lubelskie Brak 

101. 
Lanckorona, woj. 
małopolskie 

Brak lokali mieszkalnych dla własnych mieszkańców gminy 
uniemożliwia stworzenie odpowiednich warunków dla 
repatriantów, nie występuje też na naszym terenie rynek 
prywatnego wynajmu mieszkań, dlatego nie rozważamy czego 
oczekiwalibyśmy od potencjalnych repatriantów.   

102. 
Laszki, Województwo 
Podkarpackie 

Chęć pracy, chęć nauki języka polskiego 

103. Lesko, woj. podkarpackie 
Czynny status zawodowy, szybkie usamodzielnienie się, 
znajomość języka polskiego 

104. Leśna Brak 

105. 
Leśna Podlaska, woj. 
Lubelskie 

Ciężko wskazać - byliby to potencjalni nowi mieszkańcy, więc na 
pewno Gminie zależy na tym, żeby zjednali się z ludnością i 
społecznością lokalną. 

106. Lędziny, woj. śląskie Znajomość języka 

107. 
Lidzbark, woj. warmińsko-
mazurskie  

Najlepiej gdyby byliby lekarze, czynnie pracujący w zawodzie  

108. 
Lipnica Wielka, woj. 
małopolskie 

Wola pozostania w Gminie, w przypadku podjęcia decyzji o 
przyjęciu repatrianta 

109. Lipno, woj. wielkopolskie  Trudno odpowiedzieć 

110. Lubań, woj. dolnośląskie Wykształcenie w kierunku medycznym (lekarz ogólny) 

111. Lubartów, woj. lubelskie Brak 

112. 
Lubraniec, woj. kujawsko-
pomorskie 

Umiejętność dostosowania się do warunków na lokalnym  rynku 
pracy 

113. Lubsko, woj. lubuskie 
Wiarygodność, uczciwość, umiejętności poszukiwane na naszym 
rynku pracy. 

114. 
Lubuskie – anonimowe 
j.s.t 

Poniesienie kosztów. 

115. Luzino pomorskie Brak odpowiedzi 

116. 
Lwówek Śląski, woj. 
dolnośląskie  

Podjęcie pracy  

117. Łącko, woj. małopolskie 
Dostosowanie się do rynku pracy, przekazanie pełnej informacji o 
stanie zdrowia 

118. 
Łęka Opatowska, woj. 
wielkopolskie 

Poszanowanie obowiązującego prawa,  kultury i zwyczajów.  

119. 
Łobez, woj. 
zachodniopomorskie 

Wykształcenie i staż zawodowy w zawodach poszukiwanych na 
terenie gminy 
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120. 
Łobżenica, woj. 
wielkopolskie 

Chęć integracji z lokalnym środowiskiem, podjęcia pracy i 
usamodzielnienia się 

121. Łopiennik Górny Nie mamy konkretnych oczekiwań 

122. 
Łubnice woj. 
świętokrzyskie 

Zależne od potrzeb gmin. 

123. 
Małkinia Górna, woj. 
mazowieckie 

Adaptacja i asymilacja wtopienia się w lokalne środowisko 

124. małopolska Nie ma znaczenia 

125. Marklowice, woj. śląskie 
Uczciwość, chęć podjęcia pracy, łatwość w integrowaniu się ze 
społecznością gminy 

126. 
Mazowieckie – 
anonimowe j.s.t 

Trudno powiedzieć 

127. 
Mędrzechów, woj. 
małopolskie 

Pozostanie na terenie gminy, aktywne uczestnictwo w życiu 
gminy. 

128. 
Miasta Rypin, woj. 
kujawsko - pomorskie 

Zgodność wykształcenia z możliwościami podjęcia pracy na 
terenie gminy 

129. 
Miasta Tarnowa, woj. 
małopolskie 

Posiadanie wykształcenia i kwalifikacji w poszukiwanych 
zawodach, znajomość języka polskiego 

130. Miasto Chełmno 
Podjęcie zatrudnienia , które umożliwi samodzielne utrzymanie się 
na terenie gminy  

131. Miasto Ełk Pozytywna współpraca 

132. 
Miasto Grajewo, woj. 
podlaskie 

Byłoby najlepiej gdyby byli bogaci 

133. 
Miasto Inowrocław, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Brak 

134. 
Miasto Krajenka, woj. 
wielkopolskie 

Pracowitość, chęć działania w nowym otoczeniu 

135. 
Miasto Limanowa, woj. 
małopolskie 

Wykształcenie oraz asymilacja ze społeczeństwem Gminy 

136. 
Miasto Łańcut, woj. 
podkarpackie 

Jak powyżej 

137. Miasto Łosice 
Gwarancja ze strony repatriantów, iż pozostaną w gminie, która 
ich przyjmie na stałe i zaangażują się w rozwój lokalnej 
społeczności 

138. 
Miasto Maków 
Mazowiecki, woj. 
mazowieckie 

Żadne 

139. 
Miasto Mińsk Mazowiecki, 
woj. mazowieckie 

Brak oczekiwań 

140. 
Miasto Mszana Dolna, 
woj. małopolskie 

Znajomość języka przez przynajmniej jednego z członków rodziny 

141. 
Miasto Oława - woj. 
dolnośląskie 

Chęć nauki języka i pracy;  Aklimatyzacja w miejscu 
zamieszkania. 

142. Miasto Puławy Brak 

143. 
Miasto Radzyń Podlaski, 
woj. lubelskie 

Chęć współpracy w zakresie zatrudnienia, edukacji dzieci nauki 
języka 

144. Miasto Reda  
Dostosowanie się do obowiązujących zasad współżycia 
społecznego i działań na rzecz lokalnej społeczności 

145. Miasto Ustka 
Na obecną chwilę nie ma sprecyzowanych oczekiwać co do 
potencjalnych repatriantów.  

146. 
Miasto Włocławek, woj. 
kujawsko- pomorskie 

Podjęcie pracy, pozostanie w przyjętej gminie, integracja 
społeczna 

147. 
Miasto Zakopane, woj. 
małopolskie 

Wykształcenie i możliwość podjęcia pracy w zawodach 
poszukiwanych na tut. rynku pracy. 

148. 
Miedzichowo, woj. 
wielkopolskie  

Nie ma specjalnych oczekiwań i wymagań, gdyż nie ma warunków 
do przyjęcia repatriantów.  

149. Miedźna, woj. śląskie 
Znajomość języka, integracja z lokalną społecznością,  chęć 
podjęcia zatrudnienia. 

150. 
Miejska Bolesławiec, woj. 
dolnośląskie 

Trudno powiedzieć 
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151. 
Miejska Górka, woj. 
wielkopolskie 

Znajomość języka polskiego, pracowitość, zdolność uczenia się 

152. 
Miejska Mielec, woj. 
podkarpackie 

Podjęcie pracy 

153. 
Miejska Nowe Miasto 
Lubawskie, Warmińsko-
Mazurskie 

Brak bariery językowej z repatriantem, osiedlenie się repatrianta 
na dłuższy czas 

154. 
Miejska Pruszcz Gdański, 
woj. pomorskie 

Mieszkanie, nauka języka, pomoc medyczna, pomoc materialna, 
pomoc w znalezieniu pracy itp. (pełna opieka nad nimi) 

155. 
MiG Czerwińsk nad Wisłą 
- mazowieckie   

Trudno powiedzieć 

156. Milanów, woj. lubelskie Współpraca 

157. 
Milanówek woj. 
mazowieckie 

Asymilacja, pozostanie w Polsce a nie jako tymczasowe miejsce 
do czasu pojawienia się lepszej opcji 

158. 
Mirosławiec, woj. 
zachodniopomorskie 

Podjęcie pracy 

159. Mniszków woj. łódzkie Podjęcie pracy, utrzymywanie swojego gospodarstwa domowego 

160. 
Moskorzew, woj. 
świętokrzyskie 

Chęć zaangażowania się w życie lokalnej społeczności, podjęcie 
nauki języka polskiego, gotowość do podjęcia pracy. 

161. Mszana, woj. Śląskie Na etapie wstępnym - brak takowych 

162. Mucharz Zasiedlenie Gminy 

163. Mykanów, śląskie Gotowość do podjęcia pracy 

164. Nałęczów, woj. lubuskie Nie dokonywaliśmy analizy w tym zakresie 

165. Narew, woj. podlaskie Podjęcie zatrudnienia 

166. Niedźwiada, woj. lubelskie Wiek i ilość osób w rodzinie 

167. Niwiska woj. podkarpackie Z powodów powyższych brak oczekiwań 

168. 
Nowa Sarzyna woj, 
podkarpackie 

Brak 

169. 
Nowa Sól - Miasto woj. 
lubuskie 

Otwartość na możliwości i zasoby gminy 

170. 
Nowy Targ, woj. 
małopolskie 

Otwartość na współpracę 

171. 
Nowy Żmigród - woj. 
podkarpackie 

Podjęcie pracy na terenie gminy 

172. Obsza Odpracowanie wszystkich poniesionych kosztów. 

173. 
Olecko, woj. warmińsko-
mazurskie 

Znajomość języka polskiego, doświadczenie zawodowe, 
możliwość podjęcia pracy. 

174. 
Oleśnica, woj. 
dolnośląskie 

Zaangażowanie w życie społeczne gminy. 

175. Opatów, woj. śląskie Odpowiedzialne podejście do pracy 

176. Ornontowice, woj. śląskie Integracja z lokalną społecznością. 

177. Osiecznica Znajomość języka polskiego 

178. 
Osięciny,  woj. kujawsko-
pomorskie 

Wiedza i zaangażowanie 

179. 
Osina, woj. 
zachodniopomorskie 

Brak specjalnych oczekiwań, choć zapewne repatrianci winni być 
w wieku produkcyjnym (20-50 lat) by podjąć pracę i później 
utrzymywać się samodzielnie  

180. 
Ostrów Mazowiecka, woj. 
mazowieckie 

Odpowiedź nie jest wymagana  

181. 
Ośno Lubuskie, woj. 
lubuskie 

Podjęcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy; aktywny udział w 
życiu gminy; szybkie usamodzielnienie się (brak długotrwałej 
pomocy ze strony gminy). 

182. Ozorków, woj. łódzkie Nie mamy lokali 

183. Parchowo, woj. pomorskie Brak 

184. Pątnów, woj. łódzkie Nie mamy oczekiwań 

185. Pcim woj. małopolskie Dostosowanie szanowanie 

186. Piaski, woj. lubelskie Nie mam wiedzy 

187. 
Piekary Śląskie, woj. 
śląskie 

Brak możliwości zapewnienia warunków lokalowych repatriantom. 
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188. 
Pieszyce woj. 
Dolnośląskie 

Integracja ze społeczeństwem gminy, świadczenie pracy dla 
lokalnej społeczności 

189. Platerów Aby jak najszybciej starali się usamodzielnić 

190. 
Płoty, woj. 
zachodniopomorskie 

Brak sprecyzowanych oczekiwań. 

191. 
Pomiechówek, woj. 
mazowieckie 

Nie mamy szczególnych oczekiwań. 

192. Poręba woj. śląskie Brak 

193. 
Prażmów, woj. 
mazowieckie 

Brak oczekiwań 

194. Przemyśl Trudno powiedzieć 

195. Przerośl Dobra współpraca 

196. 
Przeworno woj. 
dolnośląskie  

Brak oczekiwań  

197. 
Przykona, woj. 
wielkopolskie 

Podejmowanie pracy, współpraca lokalna 

198. Przytyk woj. mazowieckie Podejmą pracę 

199. Pszczyna, woj. śląskie Żadne szczególne 

200. Puńsk, woj. podlaskie Nie stawiamy żadnych warunków 

201. 
Puszcza Mariańska, woj. 
mazowieckie 

Brak 

202. Raba Wyżna Brak doświadczenia w tym zakresie.  

203. 
Radomyśl nad Sanem, 
woj. podkarpackie 

Trudno powiedzieć 

204. Radzionków, woj. śląskie  Mieszkanie , praca ,nauka języka ,  szkoła , nauka zawodu  

205. 
Rejowiec Fabryczny, woj. 
lubelskie  

Nie ma specjalnych oczekiwań w Gminie brakuje lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej  

206. 
Rokietnica, województwo 
wielkopolskie 

Nie mam zdania 

207. Rozogi 
Adaptacja w miejscu zamieszkania, wzbogacenie zasobów 
kapitału ludzkiego 

208. Rudna, woj. dolnośląskie 
Osoby zdolne do podjęcia pracy, samodzielnej egzystencji, które 
posiadają wachlarz kompetencji zawodowych. 

209. Rychwał Wykształcenie, znajomość języka.  

210. 
Ryn, woj. warmińsko - 
mazurskie 

Brak oczekiwań 

211. 
Rzezawa, woj. 
małopolskie 

Uczciwość, rzetelność, pracowitość 

212. 
Rzgów, Województwo 
Wielkopolskie 

Brak uwag 

213. 
Sępólno Krajeńskie, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Znajomość języka polskiego  

214. Siemień woj. lubelskie Brak oczekiwań 

215. Sieradz Pełna integracja z mieszkańcami gminy 

216. 
Sieroszewice, woj. 
wielkopolskie 

Umiejętność szybkiej aklimatyzacji w społeczeństwie lokalnym. 

217. Siewierz, woj. śląskie 
Podjęcie pracy, integracja z miejscową społecznością, brak 
konfliktów 

218. 
Skołyszyn, woj. 
podkarpackie 

Ta sama przynależność kulturowa i religijna, znajomość języka, 
chęć podjęcia pracy 

219. Słaboszów Stałe związanie się z terenem gminy 

220. Słupca, woj. wielkopolskie  Pozostanie na terenie gminy, podjęcie pracy w miarę możliwości,  

221. 
Solec Kujawski, woj. 
Kujawsko- Pomorskie 

Komunikatywna znajomość języka polskiego oraz chęć do pracy. 

222. 
Solec Kujawski, woj. 
Kujawsko-Pomorskie 

Chęć pozostania po osiedleniu się w Gminie. 

223. Sośnicowice, woj. śląskie Wiek repatriantów i łatwość asymilacji 

224. 
Spytkowice, woj. 
małopolskie 

Nie mamy jakichś oczekiwań 

225. Stary Dzierzgoń Kwalifikacje zawodowe poszukiwane na lokalnym rynku pracy 
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226. Staszów Asymilacja z lokalnym społeczeństwem 

227. Stężyca, woj. lubelskie Brak wiedzy 

228. 
Stopnica, woj. 
świętokrzyskie 

Powinny być to osoby które są gotowe podjąć pracę. 

229. Strumień, woj. śląskie Chęć podjęcia pracy, zrzeszenie się z grupami kulturalnymi.  

230. Strzyżów Podkarpackie Brak oczekiwań 

231. 
Studzienice, woj. 
pomorskie 

Możliwość samodzielnego utrzymania się 

232. Sulejów Praca  

233. 
Sulejówek, woj. 
mazowieckie 

Chęć/gorliwość podjęcia zatrudnienia (niekoniecznie 
oczekiwanego przez repatriantów) 

234. Sułoszowa Posiadanie zawodu 

235. Sułów, woj. lubelskie W obecnej chwili nie mamy, żadnych oczekiwań 

236. 
Szaflary, województwo 
małopolskie 

Brak 

237. 
Szudziałowo, woj. 
podlaskie 

Nie mamy możliwości przyjęcia repatriantów. Jako odpowiedź do 
ostatniego pytania: " 0 repatriantów" ( gdyż w ostatnim pytaniu nie 
dano możliwości wpisania tej wartości) 

238. Świątki Zaangażowanie w życie społeczne gminy 

239. 
Świecie nad Osą, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Łatwe do spełnienia. Większa wiedza o zapraszającej gminie i 
deklaracja, chociażby czasowego, pobytu w docelowej 
miejscowości. W naszym przypadku miałem wrażenie , że 
przyjazd tutaj był sposobem uzyskania , z automatu, obywatelstwa 
polskiego po przekroczeniu granicy a tym samym paszportu 
unijnego. 

240. 
Świekatowo, woj. 
kujawsko-pomorskie 

Trudno określić. To zależy kim są: dzieci, uczniowie, studenci, 
emeryci ... 

241. Świerczów, woj. opolskie Brak 

242. Świerklaniec, woj. śląskie Podjęcie pracy i pozostanie w gminie 

243. 
Świętajno, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Chęć pozostania na terenie gminy, osiedlenia się na stałe. 

244. 
Tarnowskie Góry, woj. 
śląskie 

Brak oczekiwań 

245. Tłuchowo 
Zapewnienie lokum wyposażone w podstawowe wygody, pomoc w 
znalezieniu pracy, zapewnienie środków finansowych niezbędnych 
do życia. 

246. 
Trzebinia, woj. 
Małopolskie 

Brak uwag 

247. 
Trzemeszno, woj. 
wielkopolskie 

Podjęcie pracy, nauki, asymilacja społeczna 

248. Trzydnik Duży Chęć i gotowość podjęcia pracy 

249. Tuchów, woj. małopolskie Chęć pozostania na terenie gminy, chęć podjęcia pracy   

250. Turośl, woj. podlaskie 
Chęć współpracy, pewność, że repatriant zostanie w gminie, która 
go przyjęła 

251. 
Tyrawa Wołoska, woj. 
podkarpackie 

Trudno powiedzieć 

252. 
Urząd Miasta i Gminy w 
Ślesinie, woj. 
wielkopolskie 

Znajomość języka polskiego 

253. 
Urząd Miejski w Elblągu, 
woj. warmińsko-mazurskie 

Znajomość języka polskiego , chęć do pracy  

254. Urząd Miejski w Goniądzu Nie podejmuje się do przyjęcia repatriantów 

255. 
Urząd Miejski w Gorlicach, 
woj. małopolskie 

Język, podjęcie pracy w miarę szybkim okresie czasu 

256. 
Wadowice, woj. 
małopolskie 

Brak oczekiwań 

257. Wapno, woj. wielkopolskie Tolerancja i wzajemny szacunek wobec mieszkańców Gminy 

258. 
Wądroże Wielkie, woj. 
dolnośląskie 

Chęć aktywizacji społecznej, podjęcia pracy na terenie gminy 



str. 65 
 

259. 
Wąsewo, woj. 
mazowieckie 

Brak oczekiwań 

260. 
Wejherowo, woj. 
pomorskie 

Praca na rzecz gminy 

261. 
Węgliniec, woj. 
dolnośląskie 

Sumienność, brak nałogów, pracowitość,  

262. 
Węgorzewo, woj. 
warmińsko-mazurskie 

Trudno powiedzieć 

263. 
Wiejska Zgorzelec, woj. 
dolnośląskie 

Szybka asymilacja, chęć współpracy 

264. 
Wielgie, woj. kujawsko-
pomorskie  

Chęć do podjęcia pracy.  

265. Wielowieś 
Podjęcie nauki języka, podjęcie pracy i asymilacja kulturowa ze 
społeczeństwem gminy. 

266. Wijewo, woj. wielkopolskie 
Osoba z uprawnieniami lekarza z prawem wykonywania zawodu w 
Polsce 

267. Wilczyn Wykształcenie znajomość języka polskiego 

268. Wilga, woj. mazowieckie Brak oczekiwań. 

269. Włodawa, woj. lubelskie Nie mam zdania 

270. 
Wojciechowice, woj.  
świętokrzyskie 

Zaradność, pracowitość 

271. 
Wolanów, woj. 
mazowieckie 

Trudno powiedzieć 

272. 
Września, woj. 
wielkopolskie 

Samodzielności w znalezieniu zatrudnienia i mieszkania. 

273. 
Wyszków, woj. 
mazowieckie 

Z uwagi na brak możliwości zapewnienia bazy lokalowej dla 
repatriantów, nie ma żadnych oczekiwań 

274. 
Wyśmierzyce, woj. 
mazowieckie 

Brak warunków na przyjęcie repatriantów przez gminę 

275. 
Zakrzewo kujawsko-
pomorskie 

Brak 

276. Zambrów, woj. podlaskie Chęć podjęcia pracy i pozostania na stałe 

277. 
Zareby Kościelne, woj. 
mazowieckie 

Zaakceptowanie  kultury obyczajowej w naszej gminie 

278. 
Zarzecze, woj. 
podkarpackie 

Otrzymanie lokalu mieszkalnego 

279. Zembrzyce Integracja z lokalnym społeczeństwem i usamodzielnienie 

280. Zwierzyn, woj. lubuskie Takie same jak od każdego mieszkańca 

281. 
Żelazków, woj. 
wielkopolskie 

Chęć asymilacji 

282. Żyrzyn, woj. lubelskie Nie rozważa przyjęcia repatriantów 

283. Żytno 
Nie jest zainteresowana procesem repatriacji ( brak warunków 
lokalowych) 

284. Ankieta anonimowa Jakie mogą być oczekiwania?  Jak  wobec każdego obywatela. 

 

 

 

 

 

 

 



str. 66 
 

 

Pytanie 10. 

 Czy większa wiedza o repatriacji i dostępność do katalogu dobrych praktyk  

w procesie repatriacji, pomogłyby Gminie w podjęciu pozytywnej decyzji  

o przyjęciu repatriantów?  

Odpowiedzi udzieliło 325 gmin.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 Gmin

151 Gmin

Czy większa wiedza o repatriacji i dostępność do katalogu 
dobrych praktyk w procesie repatriacji, pomogłyby Gminie 

w podjęciu pozytywnej decyzji o przyjęciu repatriantów.

TAK NIE
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Pytanie 11.  

Ilu repatriantów w okresie organizacyjnym 2 lat gmina mogłaby przyjąć przy 

stosownym wsparciu instytucjonalnym i finansowym?  

Odpowiedzi udzieliło 325 gmin. 

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami aż 314 gmin mogłoby przyjąć maksymalnie 5. 

repatriantów w okresie organizacyjnym 2 lat. Tylko 8. Respondentów zdecydowałoby się na 

przyjęcie do 10. Repatriantów, 2 gminy są skłonne by przyjąć do 20 repatriantów. Jedynie 1 

gmina jest wstanie przyjąć więcej niż 20 repatriantów. 
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Wnioski: 

Pierwszym spostrzeżeniem, które nasuwa się podczas analizy uzyskanych wyników 

na temat procedur repatriacyjnych, to siła sprawcza symbolicznego myślenia i 

zbiorowej pamięci społecznej. Wskazuje na to użyta argumentacja motywująca 

decyzję gmin o przyjęciu repatriantów, czyli chęć udzielenia pomocy rodakom w 

osiedleniu się na ojczyźnie, spełnienie marzeń o powrocie do ojczyzny, chęć 

zadośćuczynienia krzywd, które Polacy doznali czy w końcu patriotyczna 

powinność. Równocześnie terenami najbardziej „przyjaznymi” i „otwartymi” na 

przyjmowanie repatriantów, to tak zwane ziemie odzyskane, które w pierwszej 

kolejności zasiedlane były właśnie przez Polaków powracających ze wschodu. 

Uzupełnieniem takiej narracji jest także wskazywanie na pozytywne doświadczenia 

związane z przyjęciem repatriantów, mówiących o satysfakcji i zadowoleniu z 

udzielonej pomocy rodakom, pewnym naprawieniu krzywd, obserwowaniu 

szybkiej adaptacji i nabywania samodzielności wśród nowoprzybyłych. 

Kolejnym czynnikiem determinującym intensywność procesów repatriacyjnych są 

industrialne obszary województwa śląskiego (największa ilość gmin 

uczestniczących w procedurach repatriacyjnych). Nie bez znaczenia okazały się też 

możliwości inkorporacyjne i potencjał gminy, stąd przewaga wśród uczestników w 

programie repatriacji gmin dużych, charakteryzującymi się dużymi populacjami.  

Dodatkowo należy podkreślić deklarowane zainteresowanie programem repatriacji 

wśród gmin dotychczas nieuczestniczących w procedurach repatriacyjnych,  a które 

byłyby skłonne przyjąć repatriantów, gdyby tylko uzyskały odpowiednie wsparcie.  

Zdaniem większości ankietowanych gmin wskazywano, że o ile równie ważne jest 

wsparcie merytoryczne i instytucjonalne procedur repatriacyjnych, o ty le barierą 

nie do pokonania jest brak środków na stworzenie miejsc do zamieszkania dla 

repatriantów. 

Podsumowując powyższe należy uznać, że potencjał partycypacyjny gmin w 

zakresie przyjmowania repatriantów jest na obecnym etapie  niewystarczająco 

wykorzystany. Rozwój współpracy wsparłoby zapewne rozpowszechnienie  tzw. 

„dobrych praktyk” oraz szereg akcji o charakterze informacyjnym.  

 


