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FORMULARZ INFORMACYJNY  

 

Niniejszy formularz ma na celu ustalenie, czy mamy do czynienia z sytuacją wskazującą na 
popełnienie zbrodni objętych jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału Karnego w myśl  art. 
7 ust. 1 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (dalej: Statut MTK), który w katalogu 
przestępstw przeciwko ludzkości (crimes against humanity) przewiduje:  

1. przestępstwo uwięzienia lub innej formy poważnego pobawienia wolności fizycznej 
w warunkach naruszenia fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego 
(imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of 
fundamental rules of international law) – lit. e)1;  

2. prześladowania jakiejkolwiek dającej się zidentyfikować grupy lub społeczności 
(ugrupowania) z uwagi m. in. na poglądy polityczne ich członków – lit. h 
(persecution against any identifiable group or collectivity on political (…) grounds) 
– w warunkach gdy uznaje się do powszechnie za niedopuszczalne w świetle prawa 
międzynarodowego i wtedy, gdy odnosi się to do innych działań ściganych na 
podstawie Statutu albo będących w granicach właściwości MTK – lit. h)2;  

3. wymuszone siłowo znikanie osób (enforced disappearance of persons – lit. i)3 
 

I. KATALOG PRZESTĘPSTW PRZECIWKO LUDZKOŚCI 
1. Czy był/a Pan/Pani ofiarą przestępstwa uwięzienia 

lub innej formy poważnego pozbawienia wolności 
fizycznej w warunkach naruszenia fundamentalnych 
zasad prawa międzynarodowego? 

 

TAK/NIE* 

2. Czy był/a Pan/Pani ofiarą prześladowania 
jakiejkolwiek dającej się zidentyfikować grupy lub 
społeczności (ugrupowania) z uwagi m. in. na 
poglądy polityczne ich członków? 

TAK/NIE* 

3. Czy był/a Pan/Pani ofiarą wymuszonego siłowo 
znikania osób? 

TAK/NIE* 

                                                           
1 przestępstwo uwięzienia lub innego poważnego pozbawienia wolności fizycznej polega na tym, że:  

1. podejrzany uwięził jedną lub wiele osób, albo w inny sposób pozbawił je wolności fizycznej 
2. sposób jego działania był na tyle dolegliwy, że naruszono przez to podstawowe zasady prawa 

międzynarodowego;  
3. podejrzany był świadomy okoliczności faktycznych, które zadecydowały o dolegliwości jego działania;  
4. działanie to stwarzało szeroko zakrojony lub systematyczny atak na ludność cywilną;  
5. podejrzany wiedział o tej skali lub naturze owego ataku.  

2 „prześladowanie” (persecution) oznacza „zamierzone” i zarazem „poważne” pozbawienie praw podstawowych 
sprzeczne z prawem międzynarodowym z uwagi na przynależność osób prześladowanych do określonych grup 
lub społeczności.  

3 „Wymuszone siłowo znikanie osób” oznacza zaś „areszt, zatrzymanie lub porwanie osób na podstawie 
upoważnienia, przy wsparciu albo za wiedzą państwa albo organizacji politycznej, po którym zaprzecza się temu 
pozbawieniu wolności albo odmawia udzielenia informacji o losie lub miejscu pobytu tychże osób, w celu 
pozbawienia ich ochrony prawa przez dłuższy okres czasu. 
 
* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 
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II. PRZESŁANKI DOPUSZCZALNOŚCI 
1. Czy sprawa jest przedmiotem postępowania karnego 

w państwie, do którego jurysdykcji sprawa ta należy? 
TAK/NIE* 

2. Czy złożył/a Pan/Pani zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa wobec osoby/osób, które 
naruszyły Pana/Pani prawa w sposób opisany 
powyżej? 

TAK/NIE* 

3. Jeśli tak, to wobec kogo prowadzone jest (bądź było) 
przedmiotowe postępowanie? 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
 

4. Czy w sprawie było prowadzone postępowanie 
przygotowawcze w państwie, do którego jurysdykcji 

            sprawa ta należy, i państwo to postanowiło zaniechać 
            wniesienia oskarżenia przeciwko osobie podejrzanej? 
(czy odmówiono wszczęcia postępowania bądź          
wszczęte umorzono?) 

TAK/NIE* 

5. Czy osoba podejrzana została już osądzona z powodu 
czynu będącego przedmiotem skargi? 

(czy osoba, w stosunku do której zawiadomił/a Pan/Pani o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa została skazana 
prawomocnym wyrokiem sądu?) 

TAK/NIE* 

 

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytania wskazane w pkt I. Katalog 
przestępstw przeciwko ludności, proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na poniższe 
pytania: 

AD. 1. Jeżeli był/a Pan/Pani ofiarą przestępstwo uwięzienia lub innej formy poważnego 
pobawienia wolności fizycznej w warunkach naruszenia fundamentalnych zasad prawa 
międzynarodowego, proszę udzielić odpowiedzi na następujące pytania: 

1.  Czy został/a Pan/Pani zatrzymany/a? TAK/NIE* 

2. Czy został/a Pan/Pani tymczasowo aresztowany/a? 
 

TAK/NIE* 

3. Czy wraz z Panem/Panią zatrzymane zostały z tego 
samego powodu inne osoby? 

 

TAK/NIE* 

4. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe 
pytanie: czy pozostałe zatrzymane osoby cechowała 
tożsamość grupy, do których te osoby należą?  

TAK/NIE* 

5. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe 
pytanie: jaka to grupa? 
 

 
………………………... 

 
………………………... 

 



3 
 

6. Z jakiego powodu doszło do zatrzymania? 
 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
7. Czy do zatrzymania doszło ze względu na Pani/Pana 

poglądy polityczne?  
TAK/NIE* 

8. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe 
pytanie: jakie to poglądy? 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
9. Czy zostały Panu/Pani natychmiast przedstawione 

powody zatrzymania? 
TAK/NIE* 

10. Jeśli nie, to kiedy Pan/Pani uzyskał/a informację na 
temat powodu zatrzymania? 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
11. Czy sposób zatrzymania był szczególnie dolegliwy? TAK/NIE* 

12. Na czym polegała szczególna dolegliwość 
zatrzymania? 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
 

13. Kiedy i gdzie doszło do zatrzymania/tymczasowego 
aresztowania? 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
14. Czy złożył/a Pan/Pani zażalenie na 

zatrzymanie/tymczasowe aresztowanie? 
TAK/NIE* 

15. Jakie postanowienie zapadło w efekcie złożonego 
zażalenia? 

 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
16. Czy zostały postawione Panu/Pani zarzuty? TAK/NIE* 

17. Jeśli tak, to jakie?  
………………………... 

 
………………………... 

 
18. Czy złożył/a Pan/Pani zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza 
TAK/NIE* 
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publicznego? 

19. Jeśli tak, to proszę podać szczegóły dotyczące tego 
postępowania (organ prowadzący postępowanie, 
sygnatura akt, etap postępowania). 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
20. Proszę zwięźle opisać stan faktyczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 

AD. 2. Jeżeli był/a Pan/Pani ofiarą prześladowania jakiejkolwiek dającej się 
zidentyfikować grupy lub społeczności (ugrupowania) z uwagi m. in. na poglądy 
polityczne ich członków proszę udzielić odpowiedzi na następujące pytania: 

1.  Czy przynależy Pan/Pani jakiejkolwiek dającej się 
zidentyfikować grupy lub społeczności 
(ugrupowania)? 

TAK/NIE* 

2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe 
pytanie: proszę wskazać, do jakiej dającej się 
zidentyfikować grupy lub społeczności 
(ugrupowania) Pan/Pani należy? 

 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
3. Czy w związku z przynależnością do ww. 

grupy/społeczności/ugrupowania został/a Pan/Pani 
pozbawiony/a w sposób dotkliwy, poważny, 
sprzecznie z prawem międzynarodowym, swoich 
praw podstawowych?  

 

TAK/NIE* 

4. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe 
pytania, proszę wskazać, jakich praw podstawowych 

 
………………………... 
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Pana/Panią pozbawiono oraz w jaki sposób?  
 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
 

5. Czy wraz z Panem/Panią pozbawiono praw 
podstawowych z tego samego powodu także inne 
osoby? 
 

TAK/NIE* 

6. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe 
pytanie, czy pozostałe osoby cechowała tożsamość 
grupy, do której te osoby należą? Jeśli tak, to jaka to 
grupa? 

 
 

TAK/NIE* 
 
 

………………………... 
 

………………………... 
 

………………………... 
 

7. Czy zostały postawione Panu/Pani zarzuty? TAK/NIE* 

8. Jeśli tak, to jakie?  
………………………... 

 
………………………... 

 
9. Czy złożył/a Pan/Pani zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza 
publicznego? 

TAK/NIE* 

10. Jeśli tak, to proszę podać szczegóły dotyczące tego 
postępowania (organ prowadzący postępowanie, 
sygnatura akt, etap postępowania). 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
11. Proszę zwięźle opisać stan faktyczny 

 
 
 
 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 
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………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
 
 

AD. 3. Jeżeli był/a Pan/Pani ofiarą wymuszonego siłowo znikania osób  proszę udzielić 
odpowiedzi na następujące pytania: 

1.  Czy został/a Pan/Pani zatrzymany/a? TAK/NIE* 

2. Czy został/a Pan/Pani tymczasowo aresztowany/a? 
 

TAK/NIE* 

3.  Czy został/a Pan/Pani porwany/ana? TAK/NIE* 

4. Czy wraz z Panem/Panią zatrzymane zostały z tego 
samego powodu inne osoby? 

 

 
TAK/NIE* 

5. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe 
pytanie: czy pozostałe zatrzymane osoby cechowała 
tożsamość grupy, do których te osoby należą?  

TAK/NIE* 

6. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe 
pytanie: jaka to grupa? 
 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
7. Z jakiego powodu doszło do zatrzymania? 

 
 

………………………... 
 

………………………... 
 

8. Czy do zatrzymania doszło ze względu na Pani/Pana 
poglądy polityczne?  

TAK/NIE* 

9. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe 
pytanie: jakie to poglądy? 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
10. Czy został/a Pan/Pani natychmiast 

poinformowany/ana o miejscu, do którego jest 
Pan/Pani transportowany/ana? 

TAK/NIE* 
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11. Czy odmówiono Panu/Pani udzielenia informacji o 
miejscu Pani pobytu? 

TAK/NIE* 

12. Czy umożliwiono Panu/Pani kontakt z 
adwokatem/radcą prawnym? 

 
TAK/NIE* 

13. Czy ustanowionemu pełnomocnikowi odmówiono 
udzielenia informacji o Pan/Pani losie lub miejscu 
pobytu?  

TAK/NIE* 

14. Czy zostały Panu/Pani natychmiast przedstawione 
powody zatrzymania? 

TAK/NIE* 

15. Jeśli nie, to kiedy Pan/Pani uzyskał/a informację na 
temat powodu zatrzymania? 

 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
 

16. Kiedy i gdzie doszło do zatrzymania/tymczasowego 
aresztowania? 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
17. Czy złożył/a Pan/Pani zażalenie na 

zatrzymanie/tymczasowe aresztowanie? 
TAK/NIE* 

18. Jakie postanowienie zapadło w efekcie złożonego 
zażalenia? 

 

 
………………………... 

 
………………………... 

 
19. Czy zostały postawione Panu/Pani zarzuty? TAK/NIE* 

20. Jeśli tak, to jakie?  
………………………... 

 
………………………... 

 
21. Czy złożył/a Pan/Pani zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza 
publicznego? 

TAK/NIE* 

22. Jeśli tak, to proszę podać szczegóły dotyczące tego 
postępowania (organ prowadzący postępowanie, 
sygnatura akt, etap postępowania). 

 
………………………... 

 
………………………... 
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ZAŁĄCZNIK ADRESOWY 

 

 

DANE OSOBOWE 
Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Data i miejsce 
urodzenia 

 

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Fundacja Wolni Obywatele RP oświadcza, że jest administratorem danych osobowych 

przekazywanych przez respondenta i zbieranych w toku wypełniania niniejszego 

formularza (dalej jako „Administrator”). 

2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez respondenta będą przetwarzane 

zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; 

Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”). 

3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku 

pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, formy lub zakresu przetwarzania danych 

osobowych prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: pomocorp@protonmail.com oraz 

listownie na adres korespondencyjny: Fundacja Wolni Obywatele RP, ul. Wolska 46/48, 

01-187 Warszawa 

4. Administrator  informuje, że: 
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a. dane osobowe przekazane przez respondenta będą przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz w zakresie, w jakim 

jest to niezbędne do ustalenie, czy mamy do czynienia z sytuacją wskazującą na 

popełnienie zbrodni objętych jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału 

Karnego w myśl  art. 7 ust. 1 Statutu MTK, a w przypadku stwierdzenia faktu 

popełnienia takiej zbrodni i wszczęcia postępowania w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do prowadzenia postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem 

Karnym.  

b. dane osobowe przekazane przez respondenta będą przetwarzane przez czas 

niezbędny do ustalenia, czy mamy do czynienia z sytuacją wskazującą na 

popełnienie zbrodni objętych jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału 

Karnego w myśl  art. 7 ust. 1 Statutu MTK; 

c. w przypadku stwierdzenia faktu popełnienia zbrodni objętej jurysdykcją 

Międzynarodowego Trybunału Karnego w myśl  art. 7 ust. 1 Statutu MTK i 

wyrażenia przez respondenta woli wszczęcia postępowania, dane osobowe 

respondenta będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowej obsługi 

postępowania prowadzonego przed MTK. 

5. Respondentowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania; 

d. przenoszenia danych;  

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

6. Respondentowi przysługuje w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w celach i na podstawach wskazanych powyżej. Administrator 

przestanie przetwarzać dane respondenta w tych celach, chyba że będzie w stanie 

wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

interesów, praw i wolności respondenta lub  dane respondenta będą Administratorowi 

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. Administrator może przekazać dane osobowe respondenta adwokatom, radcom 

prawnym, aplikantom adwokackim, aplikantom radcowskim, na których przepisy 

nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – w celu umożliwienia dokonania oceny, 

czy doszło do popełnienia zbrodni objętej jurysdykcją MTK, a w przypadku ustalenia 

takiego faktu i wyrażenia przez respondenta woli wszczęcia postępowania – w celu 

zapewnienia pomocy prawnej umożliwiającej prowadzenie postępowania przed MTK. 

8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo 

uniemożliwić realizację celu ankiety prowadzonej przez Administratora, tj. ustalenie 

faktu popełnienia zbrodni objętej jurysdykcją MTK i zapewnienia pomocy prawnej. 
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9. Respondentowi przysługuje w każdej chwili prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. 

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane respondenta 

nie są profilowane 

  

 

                                             


