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Poszukiwania i identyfikacja

Zidentyfikowano już 

220 ofiar
w tym 

70 osób z Łączki



W Bazie Materiału Genetycznego
zarejestrowanych jest

ponad 3200
prób materiału genetycznego

do systemu CODIS 
wprowadzono już

ponad 1400 
profili genetycznych 

dane te świadczą, iż IPN dysponuje unikalną i największą na świecie 
bazą genetyczną ofiar totalitaryzmów z lat 30., 40. i 50-tych XX w.



Upamiętnianie

liczba nowych
upamiętnień:

596
liczba 

przeprowadzonych 
remontów 

upamiętnień: 

75

liczba wpisów 
do ewidencji grobów 

weteranów walk 
o wolność 

i niepodległość Polski: 

4198

liczba ekshumacji 
z grobów 

wojennych:

123



Archiwum IPN

Wielkość zasobu:

Ponad 93 km akt 
w tym:

Ponad 12 km 
kartotek

39 mln fotografii

2556 j.a. 
nagrań wideo

2639 j.a. 
nagrań audio 



Centrum Informacji o Ofiarach 
II Wojny Światowej:

ofiary.ipn.gov.pl
realizacja 13 tys. zapytań rocznie



Archiwum Pełne Pamięci: archiwumpamieci.pl

Ponad

1600 darczyńców 
z całego świata



Krzyż Wolności i Solidarności

7997
osób otrzymało Krzyż Wolności 

i Solidarności 

Opublikowano biogramy
dotyczące

6397
Odznaczonych

Biogramy odznaczonych 
znajdziesz na

odznaczeni-
kwis.ipn.gov.pl

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej otrzymało

ok. 18000 osób



Lustracja

skierowali do sądów 

2135
wniosków o wszczęcie postępowań 
lustracyjnych

prokuratorzy pionu lustracyjnego:

aktualnie przed sądami toczy się ponad 

247
postępowań lustracyjnych

w charakterze świadków przesłuchali 

11 374 osób



Edukacja

Konkursy i projekty Lekcje i warsztaty 
dla uczniów Rajdy i zajęcia terenowe

16
dużych konkursów i projektów 

ogólnopolskich

ponad

600
regionalnych i lokalnych inicjatyw 

własnych oraz we współpracy 
z instytucjami zewnętrznymi

ponad

350
tematów lekcji i warsztatów 

prowadzonych cyklicznie w całej 
Polsce

Ok. 9 tysięcy 
lekcji i warsztatów rocznie

Ok. 45 
cyklicznych i rocznicowych rajdów:

rowerowych, motocyklowych, 
pieszych i konnych rocznie



Edukacja - Gry

Wydaliśmy

około 30
gier edukacyjnych. 

(projekty Centrali i Oddziałów). 

W tym 

7 tytułów 
dostępnych w wersji elektronicznej 

na gry.ipn.gov.pl.

Sprzedanych

prawie 220 tys. egz. 
gry Kolejka



Badania naukowe

ok. 5 tys.
biogramów i haseł związanych 
z opozycją w PRL.



Ponad 900 
Konferencji o zasięgu krajowym 

i międzynarodowym w tym cykliczne:

• Międzynarodowa konferencja naukowa 
„Need to Know X”

• Międzynarodowa konferencja naukowa „Revolution accomplished. 
Communists in power”

• Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN 
(w tym roku 16. edycja)

Periodyki:  

6 periodyków
(5 roczników i 1 półrocznik).

• Półrocznik naukowy „Pamięć i Sprawiedliwość”
• Rocznik naukowy „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja”

• Rocznik naukowy „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”
• Rocznik naukowy „Polish-Jewish Studies” 

• Rocznik „Przegląd Archiwlany IPN”
• Rocznik „Institute of National Remembrance Review”



Prokuratorzy 
przeprowadzili dotąd 

25 066
postępowań karnych

w ich toku przesłuchali 
w charakterze świadków 

126 254 
osób

Skierowali

23
wnioski o tymczasowe 

aresztowanie

oraz

11
wniosków o wydanie 

Europejskiego Nakazu 
Aresztowania

Ściganie zbrodni



Prokuratorzy wnieśli dotąd do sądów 

387aktów oskarżenia 
przeciwko

579osobom

Do tej pory sądy skazały prawomocnie 

168 osób oskarżonych



W  śledztwach dotyczących bezprawia sądowego w okresie stanu 
wojennego w Polsce wydano dotąd 

55 postanowień 
o przedstawieniu zarzutów
44 byłym sędziom i prokuratorom, które objęły 200 czynów zabronionych 

Prokuratorzy wzięli dotąd udział w 

ponad 8 000 
rozpraw i posiedzeń sądowych. 



Wydawnictwo IPN

Ponad 3500 
wydanych publikacji

150 publikacji 
w językach obcych (w tym 90 w języku angielskim)

500 publikacji 
w wersji elektronicznej bezpłatnie udostępnionych w Internecie 



Nowe formy dotarcia z przekazem:

Biuro Nowych Technologii
Do lipca 2022 r. odnotowano

12 milionów 
wejść na konto Steam

441 tysięcy
osób zagrało w grę z czego 
63 tysiące ją ukończyło.

Do końca 2022 r. „Gra szyfrów” 
zostanie dodana do programu 
nauczania jako treści rekomendowane. 



Nowe formy dotarcia z przekazem:

Biuro Wydarzeń Kulturalnych
Biuro powołane w styczniu 2022 r. organizuje koncerty
i wydarzenia artystyczne, 
m.in. przybliżające twórczość autorów związanych z Armią 
Andersa. Do lipca 2022 r. Biuro zorganizowało 

16 koncertów
w tym jeden koncert na Litwie.



Nowe formy dotarcia z przekazem:

Biuro 
Przystanków Historia

39
w Polsce

10
za granicą



Nowy projekt (2022-2025) prezentowany w ponad 50 krajach

Projekt „Szlaki Nadziei. Odyseja wolności” 
Wystawa została pokazana w 4 miejscach 
w Polsce (Warszawa – Zamek Królewski, Gdańsk, Lublin 
oraz Warszawa – Łazienki Królewskie) oraz w Afryce 
(Pretoria i Johannesburg), w Azji Mniejszej (Teheran 
i Isfahan), Stanach Zjednoczonych (Houston), Kazachstanie 
(Nur-Sułtan). 

Będzie zaprezentowana na 6 kontynentach, 
przetłumaczona na ponad 20 języków świata.

Funkcjonuje dedykowana projektowi strona internetowa  www.szlakinadziei.ipn.gov.pl

http://www.szlakinadziei.ipn.gov.pl/


Interwencje podejmowane w stosunku do:

• redakcji stron internetowych i redakcji prasowych,
• mediów społecznościowych,
• przestrzeni wirtualnej.

Od 2021 do chwili obecnej

ok. 150 przypadków

Reakcje na zniesławienia (dyfamacje)



Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
17 marca 2022 r., na mocy ustawy 
z dnia 27 stycznia 2022 r. 
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, Prezes 
IPN-KŚZpNP został organem prowadzącym 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL w Warszawie



Dziękujemy 
za uwagę
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