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Obywatelstwo polskie

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO
UTRATA OBYWATELSTWA POLSKIEGO
POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO
INFORMACJA DOT. NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z
DNIA 2 KWIETNIA 2009R. O OBYWATELSTWIE POLSKIM

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
i Kodeksu postępowania administracyjnego lub ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Repatriacja
Repatriacja czyli powrót do Ojczyzny osób pochodzenia polskiego jest jednym ze sposobów nabycia
polskiego obywatelstwa. Prawo to przysługuje wyłącznie osobom, które nie posiadają polskiego
obywatelstwa, a pragną przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej.
Rząd RP traktuje prowadzenie akcji repatriacyjnej jako spełnienie moralnego obowiązku
wynagrodzenia historycznych krzywd Rodakom pochodzącym głównie z terenów azjatyckiej części
byłego ZSRR. Ustawa o repatriacji ma umożliwić powrót do kraju tym osobom, bądź ich przodkom,
które na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych i politycznych nie mogły
się w Polsce nigdy osiedlić.

Podstawa prawna repatriacji
Definicja repatrianta i skutki prawne repatriacji
Kto może ubiegać się o repatriację
Zakres terytorialny repatriacji
Procedura repatriacyjna
Status członków rodziny repatrianta nie mających pochodzenia polskiego
Ośrodki adaptacyjne dla repatriantów
Pomoc dla repatriantów
Pomoc dla gmin
Uznanie za repatrianta
Rada do Spraw Repatriacji

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i Kodeksu
postępowania administracyjnego lub ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie zadań realizowanych przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i Kodeksu
postępowania administracyjnego lub ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie zadań realizowanych przez
Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji)

https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/16371,UZYSKAJ-POLSKIE-OBYWATELSTWO.html?sid=59190fa42b018b99e5d2321aa62e70e5
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/10171,UTRATAOBYWATELSTWAPOLSKIEGO.html
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/10173,POTWIERDZENIEPOSIADANIALUBUTRATYOBYWATELSTWAPOLSKIEGO.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/11982,INFORMACJA-DOT-NABYCIA-OBYWATELSTWA-POLSKIEGO-NA-PODSTAWIE-USTAWY-Z-DNIA-2-KWIET.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/11982,INFORMACJA-DOT-NABYCIA-OBYWATELSTWA-POLSKIEGO-NA-PODSTAWIE-USTAWY-Z-DNIA-2-KWIET.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/17338,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/17338,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/17338,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/16265,Podstawa-prawna-repatriacji.html?sid=618f24c09e26a3e10c1135d3910abe3a
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/16265,Podstawa-prawna-repatriacji.html?sid=618f24c09e26a3e10c1135d3910abe3a
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/16267,Kto-moze-ubiegac-sie-o-repatriacje.html?sid=618f24c09e26a3e10c1135d3910abe3a
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/16268,Zakres-terytorialny-repatriacji.html?sid=618f24c09e26a3e10c1135d3910abe3a
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/16269,Procedura-repatriacyjna.html?sid=618f24c09e26a3e10c1135d3910abe3a
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/16270,Status-czlonkow-rodziny-repatrianta-nie-majacych-pochodzenia-polskiego.html?sid=618f24c09e26a3e10c1135d3910abe3a
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/16271,Osrodki-adaptacyjne-dla-repatriantow.html?sid=618f24c09e26a3e10c1135d3910abe3a
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/16272,Pomoc-dla-repatriantow.html?sid=618f24c09e26a3e10c1135d3910abe3a
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/16273,Pomoc-dla-gmin.html?sid=618f24c09e26a3e10c1135d3910abe3a
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/16274,Uznanie-za-repatrianta.html?sid=618f24c09e26a3e10c1135d3910abe3a
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/16276,Rada-do-Spraw-Repatriacji.html?sid=618f24c09e26a3e10c1135d3910abe3a
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/17340,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/17340,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/17340,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/17340,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/17345,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/17345,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/17345,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html
https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/repatriacja-1/17345,Klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-na-podstawie-obowiazku-.html


Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej
Polskiej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 7
września 2007 r. o Karcie Polaka i Kodeksu postępowania administracyjnego lub ustawy o dostępie
do informacji publicznej)

UWAGA!

Wszelką korespondencję do Urzędu do Spraw Cudzoziemców prosimy kierować na adres:
ul. Taborowa 33,
02-699 Warszawa

tel. (22) 601 74 02
fax (22) 601 74 13

http://www.udsc.gov.pl/

 
Organem odpowiedzialnym za procedurę repatriacyjną jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji
 

Adres do korespondencji:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
tel. (0-22) 60-139-35; fax (0-22) 60-151-34

Wydział ds. Repatriacji
tel. (0-22) 60-141-21; fax (0-22) 60-139-46
e-mail repatriacja@mswia.gov.pl

poniedziałek - piątek, godz. 8.15 - 16.15

Wydział ds. Obywatelstwa
tel. (0-22) 60-152-17; fax (0-22) 60-152-41
e-mail obywatelstwo@mswia.gov.pl

poniedziałek - piątek, godz. 8.15 - 16.15
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