
Załącznik do procedury nr 10 - wniosek  

Wniosek o udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych, 

składany na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 152, z późn. zm.) przez osoby fizyczne. 
 

Wnioskodawca 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

Dokument tożsamości 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Rodzaj, seria, numer dokumentu tożsamości 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Data wydania dokumentu tożsamości i nazwa organu, który go wydał 

Adres zamieszkania 

 
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) 

                         

 

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  

  –                       

 

 

Tel. kontaktowy/e-mail  ………………………………………… 

 

 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

 



Podstawa prawna wykonywania zadań ustawowych 

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

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

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

Forma udzielenia odpowiedzi 

(np. poinformowanie o wynikach kwerendy, wydanie kopii, odpisów lub wypisów z materiałów archiwalnych lub 

ewidencyjnych)* 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Informacje ułatwiające odnalezienie dokumentów 

 (np. dane osoby będącej przedmiotem wniosku, opis zdarzenia, znane wnioskodawcy sygnatury dokumentów 

zgromadzonych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej) 

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

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

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

Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność prawną za sposób wykorzystania 

informacji zawartych w dokumentach udostępnionych przez Instytut Pamięci Narodowej (zgodnie  

z art. 36 ust. 5 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu). 

 

 

 

………………………… 
miejscowość, data 

……………………………………… 
podpis wnioskodawcy 

 

 

 

POUCZENIE 

1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wniosek o udostępnienie dokumentów  

w celu wykonywania zadań ustawowych należy skierować do dyrektora oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23) strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby  

w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 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. 

 
 

 

 

 
*W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi, jednostka organizacyjna rozpatrująca wniosek może zastosować 

inną formę udostępnienia informacji. 
 


