
       Załącznik nr do Procedury nr 28  

 

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, z późn. zm.). 

 

CZĘŚĆ A 

 
Dane wnioskodawcy 
 

Nazwisko 

 

Imiona 

 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Nr domu                               Nr mieszkania 

           

Kod pocztowy                            Poczta  

  –      

Państwo (dla osób zamieszkałych za granicą) 

 

Ostanie miejsce zamieszkania w kraju (dla osób zamieszkałych za granicą) 

 

Tel. kontaktowy lub adres e-mail  

 

 

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania)/adres pełnomocnika/adres 

pełnomocnika do doręczeń w kraju*: 
 

Imię pełnomocnika/pełnomocnika do doręczeń w kraju 

 

Nazwisko pełnomocnika/pełnomocnika do doręczeń w kraju 

 

Miejscowość 

 

Ulica 

 

Nr domu                               Nr mieszkania 

           

Kod pocztowy                            Poczta  

  –      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚĆ B 
 

Dane działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej / zmarłego działacza 

opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

 
Nazwisko 

 

Imiona  

 

Inne używane nazwiska/nazwisko rodowe 

 

Imię ojca 

 

Imię matki 

 

Nazwisko rodowe matki 

 

Data urodzenia 

    dd                 mm                        rrrr 

          

Miejsce urodzenia 

 

 

Dodatkowo należy wypełnić w przypadku wniosków składanych przez członka rodziny zmarłego 

działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

 
Rodzaj więzi ze zmarłym 

 

Data zgonu     

dd                 mm                        rrrr 

           

 

CZĘŚĆ C 

 
Czy prowadzone było w Pani/Pana sprawie (w sprawie zmarłego działacza opozycji/osoby 

represjonowanej) postępowanie o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności? 

 

TAK/NIE* 

 

 

Czy składała/ł Pani/Pan do Instytutu Pamięci Narodowej wnioski o udostępnienie dokumentów 

dotyczących Pani/Pana osoby (zmarłego działacza opozycji/osoby represjonowanej)? 

 

TAK/NIE* 

 

Jeżeli TAK, proszę o podanie jednostki organizacyjnej IPN, realizującej sprawę 

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

…………………………………………………………………………………… 

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

                     Miejscowość, data                                                                           Podpis wnioskodawcy  

 

 

*Niepotrzebne skreślić 



POUCZENIE 

1. W przypadku wniosku składanego przez wdowę/wdowca lub innego członka rodziny zmarłego działacza 

opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, wnioskodawca jest 

zobowiązany do przedstawienia: 

1). dowodu potwierdzającego zgon osoby, której wniosek dotyczy w szczególności odpisu aktu zgonu, 

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

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

najbliższej stanowi fakt znany organowi z urzędu; 

2). dowodu potwierdzającego rodzaj więzi pomiędzy wnioskodawcą i osobą, której wniosek dotyczy,  

w szczególności odpowiednie odpisy aktów stanu cywilnego, dokumenty stwierdzające tożsamość lub 

ich uwierzytelnione kopie. 

2. Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2018 poz. 2096, z późn. zm.) strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo 

siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie 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, chyba że doręczenie 

następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń 

przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona ma prawo 

do złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie.  

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku 
     Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku, jak również inne Pani/Pana dane osobowe, które mogą być 

uzyskane w toku prowadzonego postępowania, przetwarzane są w celu realizacji Pani/Pana żądania dotyczącego 

potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. 

     Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze  

(art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 

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

politycznych oraz art. 63 § 1-3b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 

Warszawa. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne 

i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności 

przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub 

nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do 

korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

     Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

upoważnione przez Administratora. 

     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procedowania wniosku, a następnie 

zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na 

podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie tych danych skutkuje brakiem 

realizacji Pani/Pana wniosku. 

     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl

