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Załącznik nr 11 do Formularza rekrutacyjnego 

(dotyczy tylko osób będących reemigrantami) 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU REEMIGRANTA 

 
 

 

 

 

Ja niżej podpisana(y)  .............................................................................................................................. 
                           (Imię i nazwisko)                                                   

 
PESEL  ...................................................................................................................................................... 

 

 

1. Oświadczam, iż jestem reemigrantem, tj. obywatelem polskim, który przebywał za 

granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, który zamierza 

powrócić do Polski lub który przebywa na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy 

albo 12 miesięcy (w przypadku osób bez pracy) przed dniem złożenia Formularza 

rekrutacyjnego i deklaruję chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  

(w tym działalności gospodarczej) na terytorium Polski.   

 

2. W załączeniu przedkładam dokumenty* poświadczające status reemigranta 

(należy wykazać wszystkie składane dokumenty): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, wynikającej  

z art. 233 §.1 Kodeksu karnego, tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1137 z późn. zm. – „Kto składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” potwierdzam, 

że powyższe dane są prawdziwe.  

 
 

...........................................................                ……………………………….……..….................   
Miejscowość, data            Czytelny podpis 
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* Dokumenty wymagane dla weryfikacji statusu Reemigranta przebywającego w Polsce: 

1. Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (kserokopia dowodu osobistego lub 

paszportu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę)  
oraz 

2. Dokument potwierdzający fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres co 

najmniej 6 miesięcy oraz przebywania na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy albo 12 miesięcy  

(w przypadku osób bez pracy).  Dokumentem potwierdzającym może być kserokopia, potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę:  

 wymeldowania/zameldowania,  

 umowy najmu mieszkań,  

 rachunku opłat za media,  

 umowy o pracę,  

 zgłoszenia do systemów zabezpieczenia społecznego, 

lub 

 Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o pobycie za granicą z podaniem dokładnego okresu 

przebywania (dzień-miesiąc-rok) poza granicami Polski oraz okresu (dzień-miesiąc-rok)  

pobytu w Polsce po powrocie z zagranicy, 

 inny dokument, który umożliwi jednoznaczną weryfikację statusu reemigranta. 

 

 

* Dokumenty wymagane dla weryfikacji statusu Reemigranta nieprzebywającego w Polsce: 

1. Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (kserokopia dowodu osobistego lub 

paszportu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę)  
oraz 

2. Dokument potwierdzający fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres co 

najmniej 6 miesięcy.  Dokumentem potwierdzającym może być kserokopia, potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę: 

 wymeldowania/zameldowania,  

 umowy najmu mieszkań,  

 rachunku opłat za media,  

 umowy o pracę,  

 zgłoszenia do systemów zabezpieczenia społecznego, 

lub 

 Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o pobycie za granicą z podaniem dokładnego okresu 

przebywania (dzień-miesiąc-rok) poza granicami Polski, 

 inny dokument, który umożliwi jednoznaczną weryfikację statusu reemigranta. 

 


