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OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam polskie pochodzenie w myśl art. 5 i 6 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji  (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 609). 

Niniejsze oświadczenie będzie wykorzystane przez UPH na potrzeby statystyki publicznej i zostanie 
przekazane poprzez system POL-on do Głównego Urzędu Statystycznego, na co wyrażam zgodę. 

 

         
…………………………………….. 

czytelny podpis kandydata 

 
 
 
 
 
 
Wyciąg z ustawy o repatriacji (t.j.: DZ. U. 2018 poz. 609) 
„… Art. 5. 1. Za osobę polskiego pochodzenia, w rozumieniu niniejszej ustawy, uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:  
1) co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;  
2) wykaże ona swój związek z polskością.  
2. (uchylony)  
3. Warunek określony w ust. 1 pkt 1 uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków wnioskodawcy potwierdziło swoją 
przynależność do Narodu Polskiego przez, w szczególności, pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów.  
4. Decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia wydaje konsul na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji albo 
ubiegającej się o uznanie za repatrianta.  
4a. (uchylony)  
5. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o stwierdzenie polskiego pochodzenia jest minister właściwy do 
spraw wewnętrznych.  
Art. 6. 1. Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:  
1) polskie dokumenty tożsamości;  
2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;  
3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej; ©Kancelaria Sejmu s. 8/52 17.09.2018  
4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;  
5) dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.  
2. Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne dokumenty, a w szczególności:  
1) o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;  
2) potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.  
3. Konsul zwraca wnioskodawcy przekazane przez niego oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyjątkiem zagranicznych dokumentów umożliwiających 
sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego. …” 
 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 


