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Załącznik Nr 1 

do Rozkazu Nr 5 Dyrektora Archiwum Wojskowego w Toruniu  

z dnia 18 lutego 2020 r. 

 

Regulamin korzystania z zasobu archiwalnego  

w Pracowniach Udostępniania Akt Archiwum Wojskowego w Toruniu 

§ 1 

1. Regulamin korzystania z zasobu archiwalnego w Pracowniach Udostępniania Akt 

Archiwum Wojskowego w Toruniu, zwanego dalej „Archiwum”, określa sposób,  

tryb i zakres udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, 

zwanych dalej „Archiwaliami” oraz sporządzania z nich reprodukcji. 

2. Pracownie Archiwum Wojskowego w Toruniu zlokalizowane są w siedzibie Centrali 

Archiwum w Toruniu, przy ul. gen. J. Chłopickiego 1-7 oraz w Gdyni w siedzibie 

Oddziału Zamiejscowego przy ul. Arenda Dickmana 10/14. 

3. Pracownie czynne są dla użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 8.00 do 14.00, a w środy od 8.00 do 18.30. 

4. W miesiącu sierpniu Pracownie są nieczynne. 

5. Informacje o ograniczeniach i przerwach w funkcjonowaniu Pracowni są umieszczane 

na stronie internetowej Archiwum.  

6. Wizyta w Pracowni możliwa jest po wcześniejszej rezerwacji miejsca, której można 

dokonać osobiście lub telefonicznie. 

§ 2 

1. Użytkownik jest zobowiązany do posługiwania się w pomieszczeniach Archiwum 

kartą identyfikacyjną (przepustką), wydawaną mu przed przystąpieniem do 

korzystania  

z Archiwaliów przez pracownika służby ochrony SUFO. 

2. Karta identyfikacyjna (przepustka) wydawana jest po okazaniu dokumentu 

tożsamości. 

3. Zabrania się odstępowania karty identyfikacyjnej innej osobie. 

4. Użytkownik porusza się po budynku Archiwum tylko w strefach wyznaczonych  

przez pracowników. 

5. W celu zabezpieczenia zasobu w Pracowniach rejestrowany jest obraz.  

 

§ 3 

 

1. Archiwalia udostępniane są na podstawie własnoręcznie podpisanego „Zgłoszenia 

użytkownika zasobu archiwalnego”, zwanego dalej „Zgłoszeniem”, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku składania Zgłoszenia w imieniu osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej dołącza się do niego oryginał stosownego upoważnienia lub kopię 

potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem. 

3. W przypadku składania „Zgłoszenia przez osobę nieposiadającą obywatelstwa 

polskiego” wymagane jest złożenie, oprócz Zgłoszenia, dodatkowego wniosku, 
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którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wniosek należy 

złożyć  

co najmniej 21 dni przed terminem planowanej wizyty w Archiwum. 

4. Zgłoszenie użytkownika zachowuje ważność przez 6 miesięcy, licząc od daty ostatniej 

wizyty w Pracowni, jednak nie dłużej niż przez 2 lata. Ponowne udostępnienie 

Archiwaliów wymaga złożenia nowego Zgłoszenia. 

§ 4 

1. Archiwalia udostępnia się po upływie terminów określonych w art. 16b Ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: 

1) indywidualną dokumentację medyczną – po 100 latach od sporządzenia ostatniego 

wpisu; 

2) dokumentację spraw sądowych i postępowań dochodzeniowych – po 70 latach  

od uprawomocnienia się orzeczenia lub zakończenia postępowania; 

3) ewidencji ludności - po 30 latach od jej wytworzenia; 

4) dokumentację osobową i płacową pracodawców – po 50 latach od ustania 

stosunku pracy. 

2. Czasowe wyłączenia z udostępniania rodzajów Archiwaliów nie mają zastosowania  

do podmiotów, które są uprawnione do dostępu do danych zawartych w tej 

dokumentacji. 

3. Archiwalia udostępnia się w pełnym zakresie do celów własnych osobom, których 

dotyczą, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa, jednostek 

organizacyjnych i obywateli, danych osobowych zawartych w tych materiałach  

lub innych informacji podlegających ograniczonemu dostępowi. 

4. Dane z teczek akt personalnych żołnierzy zawodowych udostępnia się w zakresie 

przebiegu służby, posiadanych odznaczeń i opinii służbowych wytworzonych  

do 1990 r. Udostępnienie teczek akt personalnych w szerszym zakresie wymaga  

od użytkownika przedstawienia uzasadnienia celu udostępnienia oraz uzyskania zgody 

Dyrektora Archiwum Wojskowego w Toruniu, zwanego dalej „Dyrektorem AWT”. 

5. Upoważnienie nie jest wymagane, jeśli od daty urodzenia upłynęło co najmniej 100 

lat, lub gdy użytkownik przedstawi akt zgonu potwierdzający śmierć osoby, której 

akta chciałby przejrzeć oraz dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa.  

6. Użytkownik otrzymuje do bezpośredniego wykorzystania bez ograniczeń dostęp  

do własnych akt osobowo-płacowych z okresu zatrudnienia lub służby wojskowej. 

7. Użytkownik indywidualny, który chciałby uzyskać wgląd w dokumentację osobowo-

płacową innego pracownika, musi przedstawić pełnomocnictwo lub upoważnienie 

zawierające w swojej treści dane takie jak: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) imię ojca, nazwisko panieńskie matki, 

pozwalające pracownikowi zweryfikować autentyczność upoważnienia. 

8. W odniesieniu do dokumentacji zawierającej dane osobowe prawnie chronione, 

zwłaszcza dane wrażliwe, Dyrektor AWT może zażądać złożenia przez użytkownika 

wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów na posiadanie uprawnień do zapoznania się  

z treścią tego typu Archiwaliów. 



str. 3 
 

9. Jeśli udostępnianie dokumentacji miałoby służyć celom naukowym należy przedłożyć 

dokument potwierdzający ten fakt wystawiony przez promotora lub instytucję 

naukową. 

 

10. Kopie cyfrowe z Archiwaliów realizowane są na podstawie „Wykazu wykonywanych 

kopii cyfrowych”, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

11. W przypadku, gdy użytkownikowi będą udostępniane Archiwalia zawierające dane 

osobowe, niezbędne jest zawarcie „Umowy wyłączającej dalsze przetwarzanie danych 

osobowych”, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

12. Archiwalia wskazane przez użytkownika do wykonania kopii cyfrowych, zawierające 

dane osób trzecich, są udostępniane niezwłocznie po anonimizacji tych danych,  

w terminie umożliwiającym dokonanie tych czynności, wskazanym przez 

pracowników Pracowni, jednak nie krótszym niż 14 dni. 

13. Jeżeli przepisy prawa ograniczają dostęp do informacji zawartych w Archiwaliach 

wskazanych w Zgłoszeniu, użytkownik powinien wykazać, że posiada szczególne 

uprawnienia albo realizuje cele korzystające ze szczególnej ochrony prawnej,  

które to uprawnienia lub cele są nadrzędne w stosunku do tych ograniczeń, przy czym 

Dyrektor AWT może zażądać złożenia przez użytkownika w szczególności 

dodatkowych dowodów, wyjaśnień lub oświadczeń.  

14. Dyrektor AWT może ograniczyć udostępnienie Archiwaliów, podając przyczynę 

ograniczenia i przybliżony termin ich udostępnienia. 

15. Dyrektor AWT może pisemnie wyłączyć możliwość lub cofnąć zgodę na korzystanie 

z Archiwaliów, jeżeli użytkownik podjął lub podejmuje czynności zagrażające 

bezpieczeństwu lub integralności udostępnianych Archiwaliów. 

§ 5 

1. Informacje o Archiwaliach niezbędne do złożenia zamówień wyszukiwane  

są przez użytkownika samodzielnie. 

2. Podstawę wyszukiwania Archiwaliów stanowią dostępne w Archiwum pomoce 

archiwalne. 

3. Pracownicy Archiwum udzielają ogólnych informacji o zasobie archiwalnym, 

dostępnych pomocach archiwalnych oraz o zasadach udostępniania Archiwaliów. 

§ 6 

1. Udostępnia się wyłącznie Archiwalia zaewidencjonowane, tzn. posiadające środki 

ewidencyjne, które umożliwiają identyfikację poszczególnych jednostek 

archiwalnych. 

2. Archiwalia, z których w Archiwum sporządzono reprodukcje, udostępniane  

są wyłącznie w tej postaci. 

3. Archiwalia lub ich reprodukcje udostępniane są na podstawie zamówienia (rewersu), 

którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, wypełnionego  

przez użytkownika samodzielnie, czytelnym pismem, osobno dla każdej jednostki 

archiwalnej – niewłaściwie lub nieczytelnie wypełnione zamówienia nie będą 

realizowane. 

4. Zamówienia można składać w Pracowniach - osobiście lub przesyłać na adres poczty 

elektronicznej: awt.seoiuz@ron.mil.pl (w przypadku korzystania z zasobu Centrali  

mailto:awt.seoiuz@ron.mil.pl


str. 4 
 

w TORUNIU) lub archiwum.kwerendy@ron.mil.pl (w przypadku korzystania  

z zasobu Oddziału Zamiejscowego w GDYNI), jednak rewers musi być podpisany 

własnoręcznie, najpóźniej przed przystąpieniem do korzystania z zamówionych 

Archiwaliów. 

5. Maksymalna liczba jednostek archiwalnych, jaka może być udostępniona jednej 

osobie w ciągu dnia wynosi 10, natomiast w przypadku zespołu akt „Kolekcja Teczek 

Akt Personalnych i pracowników cywilnych” - 15 jednostek inwentarzowych,  

6. Pracownicy Archiwum informują użytkownika o terminie realizacji zamówienia. 

7. Archiwalia wymagające przygotowania do udostępnienia, tj. anonimizacji danych, 

paginowania, zabiegów konserwatorskich, zweryfikowania klauzul tajności, 

udostępniane są w terminie umożliwiającym wykonanie tych prac.  

8. Użytkownik korzysta bezpośrednio z jednej jednostki archiwalnej/inwentarzowej,  

zaś po zwróceniu wykorzystanej jednostki użytkownik otrzymuje następną. 

9. Jeżeli przerwa w korzystaniu z Archiwaliów znajdujących się w podręcznym 

depozycie Pracowni przekroczy 21 dni, są one zwracane do magazynu bez dyspozycji 

użytkownika. Ponowne podjęcie pracy nad nimi wymaga złożenia ponownego 

zamówienia.  

§ 7 

1. Zamówione Archiwalia wydawane są użytkownikowi z podręcznego depozytu 

Pracowni. 

2. Użytkownik może korzystać z Archiwaliów w ramach złożonego Zgłoszenia,  

nie ingerując w ich układ, formę i treść, zachowując dbałość o ich stan fizyczny  

i bezpieczeństwo. 

3. W przypadku trudności napotkanych przez użytkownika przy korzystaniu  

z Archiwaliów (np. zbyt ciasno zszyta teczka, kruchy papier, brak miejsca na blacie 

roboczym), użytkownik ma obowiązek zgłosić ten fakt dyżurującemu pracownikowi, 

bez podejmowania samodzielnych działań mogących negatywnie wpłynąć na stan 

zachowania dokumentów. 

4. Użytkownik przerywający pracę nad udostępnionymi mu Archiwaliami i na krótki 

czas opuszczający Pracownię zobowiązany jest do każdorazowego deponowania ich  

u dyżurnego pracownika. 

5. Po każdorazowym zakończeniu pracy w Pracowni użytkownik zwraca Archiwalia 

dyżurującemu pracownikowi z dyspozycją ich zwrotu do magazynu lub zachowania  

w depozycie Pracowni. 

6. Użytkownik zobowiązany jest do zwracania Archiwaliów w należytym porządku,  

przy całkowitym zachowaniu wewnętrznego układu akt. 

§ 8 

1. Użytkownik Pracowni ma prawo:  

1) korzystać z inwentarzy, kartotek, spisów, skorowidzów i innych pomocy 

ewidencyjnych potrzebnych do pracy; 

2) korzystać z merytorycznej i technicznej pomocy pracowników Archiwum; 

3) korzystać z własnego komputera przenośnego; 

mailto:archiwum.kwerendy@ron.mil.pl


str. 5 
 

4) korzystać z komputerowych baz danych udostępnianych na komputerach 

znajdujących się w Pracowniach. 

 

§ 9 

1. Do Pracowni zabrania się wnoszenia toreb i plecaków oraz przedmiotów i substancji 

mogących spowodować uszkodzenie dokumentów, w tym artykułów spożywczych, 

środków barwiących, łatwopalnych itp. 

2. Użytkownik nie może zakłócać pracy innych użytkowników w Pracowni. 

3. Zabronione jest wynoszenie poza Pracownię Archiwaliów oraz pomocy archiwalnych 

przez użytkownika. 

4. W Pracowniach w szczególności zabrania się: 

1) używania atramentu, korektorów i pisaków; 

2) sporządzania notatek na papierze umieszczonym bezpośrednio na aktach; 

3) opierania się na Archiwaliach lub umieszczanie na nich innych przedmiotów; 

4) kładzenia otwartych ksiąg i poszytów grzbietem do góry; 

5) wymieniania się Archiwaliami z innymi użytkownikami; 

6) używania telefonów komórkowych  w celach innych niż sporządzanie kopii 

cyfrowych; 

7) wykorzystania do kopiowania urządzeń takich jak np. skaner ręczny, przenośny 

skaner płaski czy kserokopiarka; 

8) filmowania i fotografowania budynku Archiwum oraz pomieszczeń i instalacji 

wewnętrznych, a także nagrywania dźwięków. 

§ 10 

1. Użytkownik może składać zamówienia na wykonanie kopii z Archiwaliów. 

2. Zamówienia należy składać poprzez wypełnienie odpowiedniego zlecenia, według 

wzorów stanowiących Załączniki nr 6 – 8 do Regulaminu. 

3. Ze względu na zły stan zachowania Archiwaliów, Archiwum może odmówić 

wykonania ich kopii. 

4. Wykonane zlecenie przesyłane jest pocztą tradycyjną lub odbierane osobiście. 

§ 11 

1. W toku korzystania z udostępnionych Archiwaliów użytkownicy mogą nieodpłatnie 

wykonywać ich fotografie cyfrowe własnym sprzętem. 

2. Wykonywanie fotografii cyfrowych własnym sprzętem możliwe jest z zastrzeżeniem, 

że: 

1) prowadzone jest w sposób nieinwazyjny dla Archiwaliów; 

2) prowadzone jest w sposób możliwie niezakłócający pracy innych użytkowników; 

3) prowadzone jest bez użycia dodatkowego wyposażenia, np. dodatkowego 

oświetlenia, statywów; 

4) dokonywane jest w miejscu, w którym Archiwalia są udostępniane, bez tworzenia 

dodatkowych procedur i stanowisk pracy użytkowników. 
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3. Dopuszczalne jest również samodzielne fotografowanie reprodukcji Archiwaliów oraz 

pomocy archiwalnych, w tym obrazów wyświetlanych na ekranach komputerów. 

 

 

§ 12 

1. W przypadku wystąpienia w Archiwum sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu osób 

przebywających na terenie Archiwum, należy postępować zgodnie z poleceniami 

osoby kierującej prowadzeniem akcji ewakuacyjnej. 

§ 13 

1. Wysokość opłat wnoszonych przez użytkowników, w przypadku ponoszenia  

przez Archiwum dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem Archiwaliów 

oraz za sporządzenie reprodukcji Archiwaliów określona została w Załączniku nr 9  

do niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu 

udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach 

wyodrębnionych. 

3. Treść „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych”  

w związku z udostępnianiem Archiwaliów znajduje się w Załączniku nr 10.  

4. Treść „Klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu wizyjnego” znajduje się  

w Załączniku nr 11. 

 



Załącznik Nr 3 do Regulaminu korzystania z zasobu archiwalnego  

w Pracowniach Udostępniania Akt 

Archiwum Wojskowego w Toruniu 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ WYKONYWANYCH KOPII CYFROWYCH 
 

 

Lp. Sygnatura archiwalna Nr strony/karty 

Liczba 

wykonanych 

kopii cyfrowych 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

…………………………………………… 

         data, imię i nazwisko, podpis 

Archiwum Wojskowe w Toruniu 

z Oddziałem Zamiejscowym w Gdyni 



Załącznik Nr 4 do Regulaminu korzystania z zasobu archiwalnego  

w Pracowniach Udostępniania Akt 

Archiwum Wojskowego w Toruniu 

Archiwum Wojskowe w Toruniu 

z Oddziałem Zamiejscowym w Gdyni 

 

 

 

UMOWA 

wyłączająca dalsze przetwarzanie danych osobowych 

 

Zawarta  w …………………… w dniu ………………… pomiędzy: 

……………………………– administratorem danych osobowych występujących w zasobie 

archiwalnym, 

zwanym dalej Administratorem,  

a 

Użytkownikiem zasobu archiwalnego …………………………………….………………… 

zwanym dalej Użytkownikiem 

o następującej treści: 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy są: 

1) rozporządzenie 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 (Dz. U. UE L poz. 119.1), zwane dalej RODO 

(art. 32), 

2) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 553 – t.j. ze zm.), zwana dalej ustawą archiwalną (art. 22 c).  

2. Użytkownik przetwarza dane osobowe zawarte w zasobie archiwalnym  

na podstawie złożonego Zgłoszenia Użytkownika zasobu (dot. sprawy znak: 

.............................................................................), zwanego dalej Zgłoszeniem. 

§ 2  

Obowiązki Użytkownika 

1. Użytkownik przetwarza dane osobowe występujące w Archiwaliach Administratora, 

zwane dalej danymi osobowymi, wyłącznie w celu określonym w Zgłoszeniu. Dalsze 

przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika, w tym ich udostępnianie, jest 

wyłączone, z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Wyniki badań Użytkownika zawierające dane osobowe mogą być przez niego 

opracowane oraz udostępniane wyłącznie w formie sumarycznej bez ujawniania 



danych osobowych lub po dokonaniu przez Użytkownika anonimizacji lub 

pseudonimizacji danych osobowych.  

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Użytkownika bez ograniczeń, o których 

mowa w ust. 2, wyłącznie jeżeli: 

1) osoba, której dane dotyczą dobrowolnie i świadomie podała je uprzednio do 

publicznej wiadomości, 

2) osoba, której dane dotyczą, jej pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy lub 

opiekun prawny wyraziła na to zgodę. 

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych, w tym RODO.  

5. W razie przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z ust. 1 – 3 lub 

z przepisami dotyczącymi danych osobowych, Użytkownik ponosi za swoje działania 

oraz zaniechania wyłączną odpowiedzialność, w tym zobowiązuje się pokryć wszelkie 

roszczenia odszkodowawcze oraz kary pieniężne. 

 § 3  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawa archiwalna oraz akty 

prawne regulujące problematykę ochrony danych osobowych, w tym RODO. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

3. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

………………………………………… 

data i podpis Administratora 

………………………………………… 

data i podpis Użytkownika 

 



Załącznik Nr 5 do Regulaminu korzystania z zasobu archiwalnego  

w Pracowniach Udostępniania Akt 

Archiwum Wojskowego w Toruniu 

ZAMÓWIENIE 

      A 

 
 Nr kolejny książki wypożyczeń 

 akt z magazynu 

________________________________________ 
 

Nr zespołu 

________________________________________ 

Sygnatura akt: 
 

________________________________________ 

Umiejscowienie: Magazyn nr: 
 

Regał:   półka: 

________________________________________ 
Nazwisko i imię: 

________________________________________ 

Data zamówienia: 

________________________________________ 
Data zwrotu: 

 

________________________________________ 
Uwagi: 

 

 

________________________________________ 
Podpis 

________________________________________ 

 
------------------------------------------------------------ 

B 

 
 Nr kolejny książki wypożyczeń 

 akt z magazynu 

_____________________________________ 

 
Nr zespołu 

________________________________________ 

Sygnatura akt: 

 
________________________________________ 

Umiejscowienie: Magazyn nr: 

 
Regał:   półka: 

________________________________________ 

Nazwisko i imię: 

________________________________________ 
Data zamówienia: 

________________________________________ 

Data zwrotu: 
 

________________________________________ 

Uwagi: 
 

 

________________________________________ 

Podpis 
________________________________________ 

 

 



Załącznik Nr 6 do Regulaminu korzystania z zasobu archiwalnego  

w Pracowniach Udostępniania Akt  

Archiwum Wojskowego w Toruniu 

 

 

Zlecenie  
na odpłatne wykonanie usługi reprografii (kserografii)  

do pisma znak: 
 
 

Zamawiający: 

Imię i nazwisko / 

Jednostka 

organizacyjna: 

 Telefon:  

Email:  

Adres: 
 

Temat pracy / Zakres badań: 

 

Forma odbioru (zaznaczyć jedno): 

odbiór osobisty wysyłka 

Dane do faktury: 

Pełna nazwa i adres podmiotu 

gospodarczego: 

 

NIP:  

 

 

L.p. 
Sygnatura akt 

(w przypadku akt personalnych  

i osobowych podać imię i nazwisko) 

Liczba stron 
Uwagi 

(np. numery stron) 

Liczba 

kopii 
(wypełnia 

pracownik) 
A4 A3 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Razem:     

………………………………………...... 
                                                                                                                         data i podpis 



Załącznik Nr 7 do Regulaminu korzystania z zasobu archiwalnego  

w Pracowniach Udostępniania Akt 

Archiwum Wojskowego w Toruniu 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Zlecenie  
na odpłatne wykonanie usługi reprografii (skanu)  

do pisma znak: 
 

 

Zamawiający: 

Imię i nazwisko / 

Jednostka 

organizacyjna: 

 Telefon:  

Email:  

Adres: 

 

Temat pracy / Zakres badań: 

 

Forma odbioru (zaznaczyć jedno): 

odbiór osobisty                                  wysyłka 

Dane do faktury: 

Pełna nazwa i adres podmiotu 
gospodarczego: 

 

NIP:  

 

L.p. 
Sygnatura akt 

(w przypadku akt personalnych i osobowych 

należy podać imię i nazwisko) 
Opis dokumentu 

Rozdzielczość 

standard 

300/150* dpi 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 

   

10. 

  

 

 

 

……………………………………….. 
                                                                                                                         data i podpis 



Załącznik Nr 8 do Regulaminu korzystania z zasobu archiwalnego  

w Pracowniach Udostępniania Akt 

Archiwum Wojskowego w Toruniu 

 

Zlecenie  
na odpłatne wykonanie usługi reprografii (foto)  

do pisma znak: 
 
 
Zamawiający: 

Imię i nazwisko / 

Jednostka 

organizacyjna: 

 Telefon:  

Email:  

Adres: 
 

Temat pracy / Zakres badań: 

 

Forma odbioru: 

odbiór osobisty wysyłka 

Dane do faktury: 

Pełna nazwa i adres podmiotu 
gospodarczego: 

 

NIP:  

 

L.p. Sygnatura akt 
Rozmiar 
fotografii 

Liczba 
sztuk Uwagi: 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

 

Razem: 
  

 

                                                                                                        …………................................................ 
                                                                                                                               data i podpis 



Załącznik Nr 9 do Regulaminu korzystania z zasobu archiwalnego  

w Pracowniach Udostępniania Akt 

Archiwum Wojskowego w Toruniu 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU PONOSZENIA PRZEZ ARCHIWUM DODATKOWYCH 

KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDOSTĘPNIANIEM MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 

ORAZ ZA SPORZĄDZANIE REPRODUKCJI MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 

 

1. Opłaty z tytułu dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem materiałów archiwalnych 

 

Lp. Czynność 
Jednostka 

miary 

Opłata 

w zł 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 
Przygotowanie jednostki archiwalnej do filmowania  

przy świetle dziennym przez zainteresowanego 

1 jednostka 

archiwalna 
20 

 

2 

Przygotowanie jednostki archiwalnej do filmowania  

przy użyciu dodatkowego oświetlenia przez 

zainteresowanego 

1 jednostka 

archiwalna 
20 

 

3 

Przygotowanie jednostki archiwalnej do 

fotografowania przy użyciu dodatkowego oświetlenia 

przez zainteresowanego 

1 jednostka 

archiwalna 
60 

 

4 
Poszukiwanie informacji zawartych w materiałach 

archiwalnych w odpowiedzi na zapytanie 

1 godzina 

pracy 
20 

Opłatę pobiera się niezależnie 

od wyników poszukiwania 

5 
Poszukiwanie informacji zawartych w materiałach 

archiwalnych obcojęzycznych lub trudno czytelnych 

1 godzina 

pracy 
40 

Opłatę pobiera się niezależnie 

od wyników poszukiwania 

 

2. Opłaty za sporządzanie reprodukcji materiałów archiwalnych 

 

Lp. 
Technika wykonania lub 

czynność 

Jednostka 

miary 

Opłata 

w zł 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 

Odbitki 
1 sztuka, format 

A4, czarno-białe 
2 

 
kserograficzne 

1 sztuka, format 

A4, kolorowe 
10 

 1 sztuka, format 

A3, czarno-białe 
4 

 1 sztuka, format 

A3, kolorowe 
15 

2 Fotokopie 

1 sztuka, format 

9x14 cm, 

czarno-białe 

11 

Przy zamówieniu przekraczającym wykonanie  

10 sztuk fotokopii  

- jest pobierana zaliczka w wysokości 50% 

wartości zamówienia. 

1 sztuka, format 

13x18 cm, 

czarno-białe 

14 

1 sztuka, format 

18x24 cm, 

czarno-białe 

17 

1 sztuka, format 

24x30 cm, 

czarno-białe 

22 

1 sztuka, format 

30x40 cm, 

czarno-białe 

29 

 



Lp. 
Technika wykonania lub 

czynność 

Jednostka 

miary 

Opłata 

w zł 
Uwagi 

1 2 3 4 5 

  1 sztuka, format 

40x50 cm, 

czarno-białe 

39 

 

1 sztuka, format 

50x60 cm, 

czarno-białe 

53 

3 Mikrofilmy 

1 klatka 

negatywu 
2,50 

Wykonanie mikrofilmu jest możliwe pod 

warunkiem zamówienia co najmniej 20 klatek. 

metr bieżący 

pozytywu na 

taśmie srebrowej 

20 

metr bieżący 

pozytywu na 

taśmie diazo 

15 

4 

Reprodukcje w postaci plików 

rastrowych zapisanych na 

informatycznych nośnikach 

danych 

1 megabajt 

każdego 

wykonanego 

obrazu 

1 

Reprodukcje są udostępniane w jednym z 

formatów określonych w przepisach wydanych na 

podstawie  

art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 

poz. 565, z późn. zm.1)) do stosowania dla danych 

zawierających informację graficzną. Ilość 

megabajtów stanowiącą podstawę do obliczenia 

wysokości opłaty ustala się na podstawie wielkości 

pliku obrazu w formacie TIFF bez kompresji. 

5 
Wykonanie nagrania 

analogowego z montażem 
1 minuta 5 Na nośniku zamawiającego. 

6 
Wykonanie nagrania cyfrowego 

z montażem 
1 minuta 2,50 Na nośniku zamawiającego. 

7 

Transfer danych na przenośne 

informatyczne nośniki danych 

lub za pomocą systemów 

teleinformatycznych 

1 megabajt 0,1 
Opłata nie uwzględnia wartości nośnika.  

Opłata za nośnik w zależności od użytego nośnika. 

8 

Wydruki z reprodukcji  
1 sztuka, format 

A4, czarno-białe 
2 

 
w postaci plików  

1 sztuka, format 

A4, kolorowe 
10 

rastrowych zapisanych  
1 sztuka, format 

A3, czarno-białe 
4 

na informatycznych nośnikach 

danych 

1 sztuka, format 

A3, kolorowe 
15 

 



Załącznik Nr 10 do Regulaminu korzystania z zasobu archiwalnego  

w Pracowniach Udostępniania Akt 

Archiwum Wojskowego w Toruniu 

Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych 
 

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie 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, zwane RODO. 

W związku z tym Archiwum Wojskowe w Toruniu z Oddziałem Zamiejscowym w Gdyni 

informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

1) w przypadku korzystania z zasobu Centrali:  

Archiwum Wojskowe z siedzibą w Toruniu przy ul. Chłopickiego 1-7, 87-100 Toruń. 

Kontakt pod numerem telefonu: 261-432-908 lub adresem email: awt@ron.mil.pl 

2) w przypadku korzystania z zasobu Oddziału: 

Oddział Zamiejscowy w Gdyni Archiwum Wojskowego w Toruniu  

przy ul. Arendta Dickmana 10/14, 81-103 Gdynia. Kontakt pod numerem telefonu:  

261-267-220 lub adresem email: archiwum@ron.mil.pl 

2. Pani/Pan może skontaktować się z: 

1)  w przypadku korzystania z zasobu Centrali:  

Inspektorem Ochrony Danych – Panią Dorotą DOŁASIŃSKĄ, tel. 261-432-908; 

2) w przypadku korzystania z zasobu Oddziału:  

Inspektorem Ochrony Danych – Panem Mariuszem DAJAS, tel. 261-267-220. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: 

1) realizacji zgłoszenia o udostępnienie zasobu Archiwum;   

2) archiwizacji złożonego Zgłoszenia. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w w/w zakresie. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/ kategoriom 

odbiorców: 

1) organom państwowym na podstawie przepisów prawa; 

2) innym Archiwom Wojskowym w celu realizacji zgłoszenia o udostępnienia zasobu 

Archiwum; listę archiwów można znaleźć pod adresem http://wbh.wp.mil.pl/pl/14.html; 

3) Ministrowi Obrony Narodowej w sytuacji udostępniania zasobów  podlegających 

ochronie zgodnie z ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych. 

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych: 

1) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Archiwum 

Wojskowym w Toruniu z Oddziałem Zamiejscowym w Gdyni w postaci archiwizacji 

danych osób, którym udostępniono zasób archiwalny na podstawie przepisów; 

2) jest niezbędne do celów wynikających z realizacji statutowych zadań Archiwum, 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanego zasobu.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych.  

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalny i archiwach (Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173) oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu 

udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się  w archiwach wyodrębnionych 

(Dz.U. 2011 Nr 196 poz. 1161). 

9. Pani/Panu przysługuje prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania; 

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji Zgłoszenia  

do zasobu Archiwum. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

mailto:awt@ron.mil.pl
mailto:archiwum@ron.mil.pl


Załącznik Nr 11 do Regulaminu korzystania z zasobu archiwalnego  

w Pracowniach Udostępniania Akt 

Archiwum Wojskowego w Toruniu 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych  

od osoby, której dane dotyczą – monitoring wizyjny 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

1) w przypadku korzystania z zasobu Centrali:  

Archiwum Wojskowe z siedzibą w Toruniu przy ul. Chłopickiego 1-7, 87-100 Toruń. 

Kontakt pod numerem telefonu: 261-432-908 lub adresem email: awt@ron.mil.pl 

2) w przypadku korzystania z zasobu Oddziału: 

Oddział Zamiejscowy w Gdyni Archiwum Wojskowego w Toruniu  

przy ul. Arendta Dickmana 10/14, 81-103 Gdynia. Kontakt pod numerem telefonu:  

261-267-220 lub adresem email: archiwum@ron.mil.pl 

2. Można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

1) w przypadku korzystania z zasobu Centrali – Panią Dorotą DOŁASIŃSKĄ  

pod numerem tel. 261-432-908; 

2) w przypadku korzystania z zasobu Oddziału – Panem Mariuszem DAJAS  

pod numerem tel. 261-267-220. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia  

i osób. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wizerunku nagranego przez kamery 

systemu monitoringu wizyjnego. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/ kategoriom 

odbiorców: 

1) organom państwowym na podstawie przepisów prawa; 

2) podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacja opiera 

się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 

RODO. 

6. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest artykuł 6 ust.1 pkt. f 

RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

intersów realizowanych przez Administrtora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia 

na powierzchni należącej do Administratora.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu w jakim były zbierane, czyli zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia zgodnie  

z „Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych” – Sygn. Szt. Gen.1686/2017 oraz „Normą 

Obronną NO-04-A004-1 (2016)”. 

9. Pani/Pan ma prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania; 

2) usunięcia danch jeżeli takie żądanie nie naruszy obowiązku prawnego nałożonego na 

Administratora; 

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Nagranie wizerunku jest warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

mienia, osób przebywających na powierzchni należącej do Administratora oraz informacji 

tam przetwarzanej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

mailto:awt@ron.mil.pl
mailto:archiwum@ron.mil.pl

