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WNIOSKODAWCA: 

Trybunał Narodowy 
58-506 Jelenia Góra, Działkowicza 19 
Nr KRS 0000686478; NIP 6112782086 
REGON 367795191;    Tel. 791830093 

sekretariat@trybunal-narodowy.pl 
 

(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail)  

 

Minister Sprawiedliwości 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Urząd Rady Ministrów 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Archiwum Akt Nowych 

Centralne Archiwum Wojskowe 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

 

1. Traktat pokojowy kończący II wojnę światową, podpisany między Polską a Niemcami 

2. Traktat pokojowy kończący II wojnę światową, podpisany między Polską a Niemcami 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji 

w następujący sposób*: 

 

 przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres 

 

  X Przesła  przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres 

 

 udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie 

  X           inny sp  inny sposób:  pocztą zwrotną przez ePUAP 

 

 

 

               inny sp   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez 

/…/ w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej** 

 

 

 

     Jelenia Góra, dnia 27.09.2021 r.  

miejscowość i data       

PREZES 
Trybunału Narodowego 

z siedzibą w Jeleniej Górze 
 

Grzegorz Niedźwiecki 
 

   podpis wnioskodawcy 
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Uwagi:  

* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem 

** proszę zakreślić pole krzyżykiem (dot. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (RODO). W przypadku niewyrażenia zgody 

Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma możliwości rozpatrzenia wniosku.          

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek 

następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może 

być udostępniona w tym terminie, Ministerstwo Sprawiedliwości powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku                  

o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia 

wniosku. W przypadku uchybienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości powyższemu terminowi - wnioskujący jest 

uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, 

Al. Ujazdowskie 11. 

 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych (administratorem bezpieczeństwa informacji) w Ministerstwie 

Sprawiedliwości to adres korespondencyjny: 

Tomasz Osmólski, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 

11, 00-950 Warszawa 

oraz adres e-mail: iod@ms.gov.pl.  

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 7 RODO, w celu prowadzenia 

postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja obowiązków wynikających 

z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) 

i Kodeksu postępowania administracyjnego.  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Ma Pani/Pan 

prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi 

w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym zewnętrznym odbiorcom danych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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