
        
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 r. 

Poz. 1200 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1) 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów 

Na podstawie art. 20j ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) zarządza się, co na-
stępuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa regulamin organizacyjno-porządkowy ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów, obejmu-
jący: 

1) przepisy porządkowe; 

2) sposób organizacji posiłków. 

§ 2. Regulamin organizacyjno-porządkowy ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów jest określony w załączniku do 
rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2018 r.2) 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski 

  

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów (Dz. U. poz. 940), które traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy 
o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 2282), tj. z dniem 22 czerwca 2018 r. 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. (poz. 1200) 

REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY OŚRODKA ADAPTACYJNEGO DLA REPATRIANTÓW 

§ 1. Przyjmowanie repatriantów i członków najbliższej rodziny repatrianta, zwanych dalej „uczestnikami pobytu”, 
do ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów, zwanego dalej „ośrodkiem”, odbywa się przez całą dobę. 

§ 2. Kierownik ośrodka przed przyjęciem uczestnika pobytu do ośrodka: 

1) sprawdza tożsamość uczestnika pobytu; 

2) wpisuje dane repatrianta do ewidencji repatriantów umieszczonych w ośrodku; 

3) zapoznaje uczestnika pobytu z organizacją ośrodka oraz informuje go w szczególności o: 

a) wyposażeniu ośrodka, 

b) urządzeniach znajdujących się w ośrodku, z których uczestnik pobytu może korzystać, 

c) pomieszczeniach administracyjnych ośrodka, do których uczestnik pobytu nie ma wstępu, 

d) prowadzonych w ośrodku zajęciach i kursach, na które uczestnik pobytu może uczęszczać, 

e) miejscach wyznaczonych do palenia wyrobów tytoniowych, 

f) miejscu i terminie wydawania środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej, w tym przezna-
czonych dla osób małoletnich; 

4) poucza uczestnika pobytu o przysługujących mu prawach i obowiązkach, zapoznaje go z treścią regulaminu organiza-
cyjno-porządkowego oraz odbiera od uczestnika pobytu pisemne oświadczenie potwierdzające fakt dokonania tych 
czynności; w przypadku niemożności złożenia przez uczestnika pobytu podpisu na oświadczeniu kierownik zamieszcza 
adnotację ze wskazaniem przyczyn braku podpisu uczestnika pobytu oraz składa pod tą adnotacją swój czytelny podpis. 

§ 3. 1. Kierownik ośrodka, kwaterując uczestnika pobytu do pomieszczeń mieszkalnych w ośrodku, uwzględnia więzy 
rodzinne między poszczególnymi osobami, a także wiek, płeć i stan zdrowia uczestnika pobytu. 

2. Uczestnik pobytu może być przeniesiony do innego pomieszczenia mieszkalnego: 

1) w uzasadnionych przypadkach na swoją prośbę; 

2) w przypadku gdy wymagają tego względy organizacyjne lub konieczność zapewnienia bezpieczeństwa temu uczestni-
kowi pobytu lub innym uczestnikom pobytu zakwaterowanym w ośrodku. 

§ 4. Uczestnik pobytu przebywający w ośrodku zobowiązany jest w szczególności do: 

1) dbania o bezpieczeństwo małoletnich dzieci pozostających pod jego opieką; 

2) współdziałania z pracownikami ośrodka w celu zaspokajania swoich podstawowych potrzeb i realizacji swoich praw; 

3) dbania o porządek i czystość najbliższego otoczenia; 

4) poszanowania praw innych mieszkańców ośrodka; 

5) poszanowania mienia ośrodka oraz mienia innych uczestników pobytu umieszczonych w ośrodku; 

6) naprawienia szkody w mieniu ośrodka lub w mieniu innych uczestników pobytu umieszczonych w ośrodku, wynikłej 
wskutek jego działania lub zaniechania; 

7) przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 2200 do godziny 600; 

8) palenia wyrobów tytoniowych wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach; 

9) uczestniczenia w zajęciach i kursach, na które się zapisał. 

§ 5. 1. Kierownik ośrodka sporządza listy uczestników pobytu, którzy zapisali się na zajęcia i kursy organizowane 
przez ośrodek, i przekazuje je osobom prowadzącym zajęcia i kursy. 

2. Uczestnik pobytu, który zapisał się na zajęcia (kursy), jest zobowiązany do: 

1) punktualnego przybywania na zajęcia (kursy); 

2) potwierdzania swojej obecności przed każdą jednostką godzinową zajęć (kursów) przez własnoręczne podpisanie 
listy obecności. 
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§ 6. Na terenie ośrodka zabrania się: 

1) posiadania przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie porządku lub bezpieczeństwa w ośrodku; 

2) spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

3) palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi; 

4) przebywania w miejscach, do których kierownik ośrodka wydał zakaz wstępu; 

5) używania w pomieszczeniach mieszkalnych, bez zgody kierownika ośrodka, urządzeń gospodarstwa domowego nie-
będących na wyposażeniu ośrodka; 

6) przebywania na terenie ośrodka w trakcie obowiązywania ciszy nocnej, bez zgody kierownika ośrodka, osób spoza 
ośrodka. 

§ 7. 1. Posiłki wydawane są w stołówce, w godzinach: 

1) 600–830 – śniadanie; 

2) 1200–1400 – obiad; 

3) 1800–2000 – kolacja. 

2. Kierownik ośrodka, na wniosek uczestnika pobytu posiadającego zalecenia lekarskie w zakresie wymagań diete-
tycznych lub godzin przyjmowania posiłków, ustala indywidualny tryb przygotowywania i wydawania posiłków uczestni-
kowi pobytu, uwzgledniający te zalecenia. 

3. W indywidualnych przypadkach, na uzasadniony wniosek uczestnika pobytu, po uzyskaniu uprzedniej zgody kie-
rownika ośrodka, posiłek może być wydany w innych godzinach niż określone w ust. 1. 


	D2018000120001



