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7 października 

2019 r. 

 

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej Prezesa 

IPN-KŚZpNP w sprawie spełniania warunków,  

o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 marca 

2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej 

oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 690). 
 

 

Przedmiot wniosku 
Wydanie decyzji administracyjnej.  

Kto może wystąpić z wnioskiem 
 Każda osoba, która zamierza ubiegać się o potwierdzenie przez Szefa Urzędu  

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych statusu działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w swoim imieniu 

lub w imieniu zmarłego członka rodziny. 

 Za członka rodziny upoważnionego do ubiegania się w przypadku zmarłej osoby  

o status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych uważa się osoby wymienione w art. 67 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) 

tj. małżonka (wdowa, wdowiec), dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko 

przysposobione oraz wnuka i dziecko obce przyjęte na wychowanie, rodzica (w tym 

ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające). 

 

Wymagane dokumenty 
W przypadku wniosku osoby ubiegającej się o status  działacza opozycji antykomunistycznej 

lub osoby represjonowanej z powodów politycznych: 

 pisemny wniosek (formularz do pobrania). 

W przypadku wniosku składanego przez członka rodziny zmarłego działacza  opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych dodatkowo należy 

dołączyć: 

 dokumenty potwierdzające śmierć tej osoby, czyli: odpis aktu zgonu, postanowienie 

sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu. Odstępuje się od przedstawienia 

dowodów potwierdzających zgon osoby, której wniosek dotyczy, w przypadku kiedy śmierć 

tej osoby stanowi fakt znany organowi z urzędu; 

 dokumenty potwierdzające rodzaj więzi ze zmarłym, czyli: odpowiednie odpisy 

aktów stanu cywilnego, dokumenty stwierdzające tożsamość lub ich uwierzytelnione kopie.  

Miejsce i forma złożenia wniosku 
Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie wybranej komórki/jednostki organizacyjnej 

IPN lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Adresy do kontaktu.  

Osoba, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby  

w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie 

http://ipn.gov.pl/kontakty


 

 
 
 
 

ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej 

Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana 

wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń.  

Organ rozpatrujący wniosek 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu 

 

Sposób załatwienia sprawy 
Wydanie decyzji administracyjnej Prezesa IPN – KŚZpNP o spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 4 ustawy o działaczach opozycji. 

 

Termin załatwienia sprawy 
3 miesiące.  

Opłaty 
Brak opłat. 

Tryb odwoławczy 
Osoba niezadowolona z decyzji może w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zwrócić się 

do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, kierując go na adres: Prezes 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. 

Podstawa prawna 
Artykuł 4 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 690). 

Dodatkowe informacje 

 

 Obowiązek wystąpienia o wydanie decyzji nie dotyczy tych osób, które zostały 

odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności. 

 Osoba, która nie posiada dowodów potwierdzających działalność opozycyjną  

w rozumieniu art. 2 ustawy o działaczach opozycji albo dowodów potwierdzających 

represje wymienione w art. 3 ww. ustawy może zwrócić się do Instytutu o odnalezienie 

dowodów tej działalności w trybie ustawy o IPN. 

 Osoba, która otrzymała decyzję wydaną przez Prezesa IPN – KŚZpNP załącza ją do 

wniosku do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  

o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej. 
Opracowanie: Agata Zabrocka – Jędrzejczyk  


