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………………………………………………  ……………….…, dnia …………………. 
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie       miejscowość   data 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
adres  

………………………………………………. 

………………………………………………. 
dane kontaktowe: e-mail, nr tel. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

w sprawie działalności w opozycji antykomunistycznej lub podlegania represjom 

 stanowiącym podstawę do potwierdzenia przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych 

 

 

Ja, ……………………………………………………………, legitymujący się dowodem osobistym:  
  imię i nazwisko 
 

……………………………...................., wydanym przez ………..………………………………… 
  seria i numer        nazwa organu, który wydał dowód  

 

 

świadomy odpowiedzialności za prawdziwość podanych niżej przeze mnie faktów oświadczam, 

że: 

 

Pan/Pani ………………………………………..., syn/córka ………………………………………… 
  imię i nazwisko wnioskodawcy    

urodzony/a dnia …………………………………………. w …………………………………………. 

 

jest i był/a mi osobiście znany/a w okresie ……………………………...………………………..  jako 

osoba prowadząca działalność w opozycji antykomunistycznej lub podlegająca represjom, w 

rozumieniu przepisów art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 

690). 
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W uzupełnieniu powyższego, wyjaśniam
1
: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…
2
 

                                                           

1 W treści wyjaśnień należy szczegółowo wskazać i opisać sposób prowadzenia działalności przez 

wnioskodawcę (w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi), wskazać osoby, 

z którymi współpracował, okres, w jakim ta działalność była prowadzona, rodzaj represji, jeśli 

był im poddany, a także miejsce, czas i okoliczności towarzyszące tym represjom. 

 
2
 W przypadku niewystarczającej ilości miejsca należy uzupełnić wyjaśnienia na załączonej do 

niniejszego oświadczenia kartce opatrzonej datą i podpisem osoby składającej oświadczenie. 
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Jeśli osoba składająca oświadczenie została odznaczona orderem/odznaczeniem państwowym na mocy 

ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 400), 

powinna podać jego nazwę, wpisać numer legitymacji i datę nadania. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jeśli osoba składająca oświadczenie posiada status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych potwierdzony przez Szefa UdSKiOR na podstawie ustawy 

z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 

powodów politycznych, powinien podać numer i datę decyzji Szefa UdSKiOR o potwierdzeniu 

statusu. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

POUCZENIE: 

Osoba, która złożyła niniejsze oświadczenie może zostać przesłuchana przez Organ w 

charakterze świadka z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań 

– zgodnie z art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257). 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 
własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrthaztc

