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HISTORIA TWORZY 
NASZĄ TOŻSAMOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ IPN W LICZBACH
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INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

oba dwudziestowieczne totalitaryzmy – niemiecki narodowy 
socjalizm i sowiecki komunizm – przyniosły mieszkańcom 
Europy Środkowo-Wschodniej ogromne cierpienia  
i pozostawiły po sobie trudne dziedzictwo. Jest to dziedzictwo 
zbrodni, zakłamania, a także dziesiątków lat fałszowania 
historii. W pierwszych latach po 1989 roku nie zdołano się  
z nim uporać. Dlatego w roku 2000 na mocy ustawy sejmowej 
rozpoczął działalność Instytut Pamięci Narodowej. Dziś jest 
to największa na całym obszarze pokomunistycznym, prężnie 
działająca instytucja archiwalno-naukowo-edukacyjna, 
która poprzez swoją działalność przybliża Polakom historię, 
odsłaniając różne jej aspekty. 

Przekazujemy Państwu wydawnictwo, w którym 
zaprezentowaliśmy wybrane dokonania Instytutu. W ten 
sposób chcemy zainteresować Państwa naszą działalnością, 
zaprosić do zapoznania się z dorobkiem Instytutu, a także 
do współpracy, aby wspólnie badać i poznawać najnowszą 
historię Polski.

Szanowni Państwo,
dr Jarosław Szarek
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
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USTAWA
z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu

Sejm RP, jak zapisano w preambule do ustawy, powołał Instytut Pamięci 
Narodowej, mając na względzie:
• zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych  

przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu,
• patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego z okupantami,  

nazizmem i komunizmem,
• czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu Państwa 

Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej,
• obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni 

wojennych,
• a także powinność zadośćuczynienia przez nasze państwo wszystkim 

pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa człowieka,

jako wyraz naszego przekonania, że żadne bezprawne działania państwa 
przeciwko obywatelom nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec 
zapomnieniu. 

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2018.2032 z dnia 24.10.2018)
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MISJA 
HISTORIA TWORZY NASZĄ TOŻSAMOŚĆ
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu zajmuje się badaniem i upowszechnianiem najnowszej historii 
Polski i rozrachunkiem ze zbrodniami popełnionymi na osobach narodowości 
polskiej i obywatelach polskich innych narodowości już od listopada 1917, 
a zwłaszcza w czasach komunizmu i w okresie II wojny światowej. IPN, 
powołany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, działa od 2000 roku.
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Siedziba IPN mieści się w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7. IPN ma ponadto 11 oddziałów we wszystkich 
miastach, w których funkcjonują sądy apelacyjne: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, 
Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

W kolejnych 7 miastach (Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Radom) działają 
delegatury IPN. 

ODDZIAŁ W RZESZOWIE

ODDZIAŁ W LUBLINIE
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ODDZIAŁ W KATOWICACH
ODDZIAŁ W ŁODZI

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

ODDZIAŁ W POZNANIU

ODDZIAŁ W GDAŃSKU

DELEGATURA W BYDGOSZCZY

DELEGATURA 
W KOSZALINIE

DELEGATURA W KIELCACH

DELEGATURA W OLSZTYNIE

DELEGATURA 
W RADOMIU

DELEGATURA 
W OPOLU

DELEGATURA 
W GORZOWIE WLKP.

CENTRALA
ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ODDZIAŁ 
W BIAŁYMSTOKU

ODDZIAŁ 
W SZCZECINIE

ODDZIAŁY I DELEGATURY
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DELEGATURA 
W RADOMIU

W RAMACH  
INSTYTUTU  
DZIAŁAJĄ: Archiwum IPN (AIPN)

Biuro Badań Historycznych (BBH)
Biuro Edukacji Narodowej (BEN)
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji (BPiI)
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa (BUWiM)
Główna Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu (GKŚZpNP)
Biuro Lustracyjne (BL)
Wydawnictwo IPN

INSTYTUT 
PAMIĘCI 
NARODOWEJ 
TO: wielkie archiwum historii Polski XX wieku 

placówka naukowo-badawcza 
instytucja edukacyjna
jednostka prowadząca poszukiwania miejsc pochówku  
bohaterów narodowych
jednostka zajmująca się upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa
prokuratura ścigająca sprawców zbrodni m.in. w czasach obu    
totalitaryzmów (niemieckiego i sowieckiego)
pion lustracyjny

a także: wydawnictwo
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ARCHIWUM
Archiwum IPN gromadzi, opracowuje i udostępnia 

materiały dotyczące losów Narodu Polskiego  
i obywateli polskich innych narodowości w latach 
1917–1990. Instytut przejął akta komunistycznych 

organów bezpieczeństwa i dokumenty niemieckich 
władz okupacyjnych z czasów II wojny światowej. 

Mogą z nich korzystać m.in. ofiary represji oraz 
naukowcy, dziennikarze i instytucje publiczne. 

wykonaliśmy
286 960 skanów fotografii

zrealizowaliśmy 3 999 210 
wniosków, kwerend oraz sprawozdań

system informacji archiwalnej 
udostępnia 17 048 272 rekordy

Zgromadziliśmy już ponad 90 km akt

Postać cyfrową otrzymały już 349 353 jednostki archiwalne

Formularze i wnioski o udostępnienie akt do celów naukowych i innych  
można znaleźć pod adresem: ipn.gov.pl/formularze
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ODKRYWAMY RODZINNE HISTORIE

zgłosiło się już do nas ponad:

640 

osób i instytucji

przekazując nam prawie:

72 mb
dokumentów

ARCHIWUM
PEŁNE PAMIĘCI
Jednym z ważniejszych projektów Archiwum IPN 
jest Archiwum Pełne Pamięci.
Służy ratowaniu naszego dziedzictwa 
kulturowego, w tym cennych dokumentów. 
Jest również platformą wymiany informacji 
z potencjalnymi darczyńcami, którzy zechcą 
podzielić się z IPN swoimi rodzinnymi 
dokumentami. Na specjalnym portalu dowiemy 
się, jakie dokumenty można przekazać do 
Instytutu, w jaki sposób to zrobić i z kim się 
kontaktować.

archiwumpamieci.pl
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NAUKA
BIURO BADAŃ HISTORYCZNYCH IPN 
prowadzi badania naukowe dotyczące porozbiorowej 
historii Polski i narodu polskiego, w tym dziejów 
polskiego wychodźstwa, upowszechnia wiedzę 
historyczną. Inicjuje projekty badawcze, organizuje 
konferencje, seminaria. Pracownicy pionu naukowego 
opracowują i piszą książki naukowe, a także materiały 
popularyzujące wiedzę o przeszłości. 
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CENTRALNE PROJEKTY BADAWCZE 

TEMATY PROJEKTÓW BADAWCZYCH:

Podstawową formą realizacji zadań IPN związanych  
z badaniami nad historią najnowszą są Centralne 
Projekty Badawcze (CPB) realizowane przez zespoły 
naukowców z Centrali oraz ośrodków regionalnych 
IPN. Efektem prac są syntezy i zbiory studiów, jak też 
monografie, wpisujące się w tematykę konkretnych 
CPB. W pracach nad poszczególnymi projektami, 
poza badaczami z pionu naukowego, uczestniczą 
też pracownicy pozostałych pionów IPN (przede 
wszystkim pracownicy BEN, AIPN i BL), a także 
szereg badaczy zatrudnionych w innych ośrodkach 
naukowych (uczelnie wyższe, instytuty PAN itp.). 

Aktualnie IPN prowadzi 
8 projektów badawczych

„Solidarność” 
i opór społeczny w PRL 1956-1989

Polska emigracja 
niepodległościowa 1945-1990

Dzieje Żydów w Polsce 
i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989 

Struktury i metody działania aparatu 
bezpieczeństwa w Polsce 1944-1989

Władze komunistyczne wobec Kościołów 
i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989

Losy Polski i jej obywateli w latach II wojny 
światowej

Podziemie niepodległościowe 
w Polsce 1944-1956 

Partia komunistyczna w systemie władzy 
w Polsce 1944–1989

realizujemy także 20 oddziałowych projektów badawczych

Biuro Badań Historycznych 
zorganizowało ponad 800 

konferencji naukowych

11

Bibliografia w wersji on-line to wspólne przedsięwzięcie Instytutu 
Historii PAN i IPN. Udostępniana rokrocznie polska narodowa bibliografia 
historyczna obejmuje druki zwarte (monografie, wspomnienia i relacje, 
wydawnictwa źródłowe), a także artykuły i inne drobniejsze publikacje 
odnoszące się do historii Polski i jej ziem w historycznych granicach, 
od starożytności do czasów współczesnych, a także do dziejów polskiej 
emigracji politycznej i Polaków za granicą.
bibliografia.ipn.gov.pl
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EDUKACJA
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BIURO EDUKACJI NARODOWEJ IPN 
upowszechnia wiedzę o najważniejszych dla Narodu Polskiego wydarzeniach 
historycznych z porozbiorowych i najnowszych dziejów kraju. Organizuje lekcje dla szkół, 
warsztaty dla nauczycieli, wykłady, seminaria, konkursy i rajdy. Przygotowuje wystawy, 
koncerty, przeglądy filmowe, portale internetowe i nowoczesne materiały edukacyjne dla 
nauczycieli i ich podopiecznych. Zbiera relacje świadków historii i bezpłatnie udostępnia 
te materiały. Wspólnie z mediami i samodzielnie organizuje też kampanie służące 
upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii kraju.

ponad 200
projektów edukacyjnych i konkursów

m.in. „Żołnierze w służbie historii”, „Policjanci  
w służbie historii”, Konkurs „Niezwyciężeni 1918. Ofiary 
totalitaryzmów.”, „W kręgu poezji lagrowej więźniarek 
KL Ravensbrück”

22
teki edukacyjne

pomoc dydaktyczna dla nauczycieli historii i innych 
przedmiotów humanistycznych na wszystkich 
poziomach nauczania. Na każdą tekę składają się: karty 
źródłowe (zdjęcia, dokumenty, plakaty itp.), materiały 
dla ucznia oraz materiały dla nauczyciela

500
wystaw

2000
notacji

jednym z podstawowych działań IPN jest dokumentacja 
relacji świadków historii. W ten sposób powstaje zbiór 

relacji służących celom naukowym, edukacyjnym  
i dydaktycznym 

Turniej Debat Historycznych w 
15 miastach
ogólnopolski projekt wykorzystujący formę debaty 
oksfordzkiej w edukacji historycznej. Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych poszerzają i pogłębiają wiedzę 
historyczną na temat ważnych problemów związanych 
z historią Polski XX wieku. Projekt jest realizowany na 
poziomie regionalnym przez oddziały i delegatury IPN. 
Zwycięzcy turniejów regionalnych biorą udział  
w finałowym Turnieju Debat Historycznych

22
gry edukacyjne

forma działalności edukacyjnej skierowana do młodszych 
odbiorców. Pozwala przyswajać wiedzę historyczną przy 

okazji dobrej zabawy

54
portale edukacyjne

4
przeglądy filmowe

Kielecki Przegląd Polskich Filmów Fabularnych „Historia  
w filmie”, Szczecińskie historie, Echa Wołynia, Echa Katynia

13
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PRZYSTANEK HISTORIA

ZAJĘCIA HISTORYCZNE DLA POLONII 
I OBCOKRAJOWCÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

To miejsce, gdzie mówi się o historii – dyskutuje o prezentowanych filmach i książkach, 
gdzie można obejrzeć wystawę, uczestniczyć w warsztatach czy też spotkać się ze 
świadkami historii.

W Polsce działa 

5
stałych centrów edukacyjnych 

Przystanek Historia IPN

oraz

26
cyklicznych  

Przystanków Historia

Za granicą Przystanek Historia IPN ma swoje placówki w Wilnie, Łucku, 
Brukseli, Nowym Jorku, Grodnie, Chicago, Gnojniku na Zaolziu,  
we Lwowie, Londynie i Żytomierzu.

przystanekhistoria.ipn.gov.pl 

13 edycji
konferencji edukacyjnej „Polonijne spotkania z historią najnowszą”
Kurs służy przede wszystkim zainteresowaniu nauczycieli spoza kraju celowością 
nauczania najnowszej historii Polski i Polaków, zapoznaniu ich z nowoczesnymi metodami 
edukacyjnymi, nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktów z pionem edukacyjnym IPN, a także 
rozpropagowaniu w tym gronie wydawnictw edukacyjnych IPN.

6 edycji
seminarium z historii Polski XX wieku dla nauczycieli i edukatorów 

„Poland in the Heart of European History”
 Oferta skierowana jest do nauczycieli historii z różnych krajów (przede wszystkim Europy 

Środkowej i Zachodniej). Obejmuje w swym programie wykłady i warsztaty prowadzone przez 
wybitnych historyków i dydaktyków zajmujących się najnowszą historią Polski.
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WYSTAWY IPN
W ofercie edukacyjnej IPN znajduje się prawie 500 wystaw 
przybliżających najnowszą historię Polski. Większość  
z nich koncentruje się na okresie II wojny światowej oraz 
późniejszego zniewolenia komunistycznego. Opowiadają 
o zbrodniach obu reżimów totalitarnych na obywatelach 
polskich oraz oporze Polaków i ich długotrwałym wysiłku 
podjętym w celu odzyskania wolności. Przypominają  
o walce polskiego podziemia niepodległościowego oraz  
o protestach społecznych w PRL, przybliżają rolę Kościoła 
katolickiego, niezwykłą historię „Solidarności”  
oraz dramatyczne wydarzenia stanu wojennego.

„Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945”  
(Between the Walls. Poland under totalitarian regimes 1939–1945) – Wystawa ma formę instalacji 
inspirowanej ścianami z filmu „Niezwyciężeni” – animowanej produkcji IPN docenionej na świecie za 
nieszablonowe podejście do polskiej historii. Osią narracji jest wybuch II wojny światowej, jego tragiczne 
konsekwencje i walka Polaków o wolność z dwoma okupantami. W realia wojny wprowadzają teksty 
kuratorskie i fotografie umieszczone na ścianach instalacji.

Celem projektu „Wystawy elementarne IPN” 
jest przygotowanie wystaw, których narracja skupiona jest 
na kwestiach podstawowych i ważnych dla społeczeństwa. 
Wystawy są gotowe do samodzielnego wydrukowania  
i pobrania przez instytucje, szkoły i osoby fizyczne.

ipn.gov.pl/wystawy-elementarne
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WYDAWNICTWO 
IPN 



17

WYDAWNICTWA IPN do tej pory zostało 
wydanych ponad 2800 pozycji

Publikacje IPN zostały uhonorowane nagrodami, m.in.:

Nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza

Książka Historyczna Roku o Nagrodę im. Oskara Haleckiego

Nagroda Historyczna Polityki 

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego 

Nagroda Wydawców Książki Historycznej KLIO

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 

Wyróżnienie w ramach Nagrody im. Janusza Kurtyki

Nagroda Feniks w kategorii „historia” przyznawana przez 
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

PUBLIKACJE

17
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PERIODYKI
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PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE

MATERIAŁY EDUKACYJNE
Seria
Tek edukacyjnych IPN 

W „Tekach edukacyjnych IPN” nauczyciele 
i uczniowie znajdą źró dła historyczne oraz 
materiały dydaktyczne dotyczące najnowszej 
historii Polski (1939–1989)

Seria
Bohaterowie 
Niepodległej
Broszury przedstawiają 
postacie, które 
uczestniczyły 
w zmaganiach o 
niepodległość Polski

Walcząca 
Rzeczpospolita 
1939–1945
W swojej pracy Maciej Korkuć 
przedstawia w popularnej 
formie złożone dzieje Polski 
w latach 1939–1945

Seria
Patroni naszych Ulic

Publikacja przedstawia 
biogramy 12 bohaterów  
II wojny światowej
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POSZUKIWANIA
BIURO POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI IPN 
prowadzi poszukiwania nieznanych miejsc pochówku osób 
poległych w walkach o niepodległość i ofiar totalitaryzmów 
z okresu od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. i przywraca 
tożsamość tym, których za czasów PRL chciano skazać na 
zapomnienie.
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Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w: 

Zidentyfikowano już:

BIURO POSZUKIWAŃ 
I IDENTYFIKACJI IPN 
Zespół historyków, archeologów, specjalistów  
z dziedziny medycyny sądowej, genetyków 
prowadzi prace badawcze i ekshumacyjne w wielu 
miejscach w Polsce. Szczególne zainteresowanie 
opinii publicznej wzbudzają prace w kwaterze „Ł” 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, 
gdzie w latach 1948-56 komuniści ukryli szczątki 
blisko 300 ofiar. Dotychczas zidentyfikowano 
kilkadziesiąt z nich. To zwykle żołnierze podziemia 
niepodległościowego, bohaterowie polskiej walki  
o wolność.

Wśród poszukiwanych są obywatele Polski – 
uczestnicy I i II wojny światowej, żołnierze Polskiego 
Państwa Podziemnego i drugiej konspiracji, ofiary 
zbrodni niemieckich, terroru komunistycznego, 
ukraińskiego nacjonalizmu, wojskowi i cywile.

poszukiwania.ipn.gov.pl

100+

150+

miejscach

osób
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UPAMIĘTNIANIE
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BIURO UPAMIĘTNIANIA 
WALK I MĘCZEŃSTWA IPN 
• inicjuje opiekę nad miejscami walk  

i męczeństwa oraz trwałego upamiętniania 
faktów, wydarzeń i postaci związanych z tymi 
miejscami

• ocenia stan opieki nad miejscami i trwałymi 
obiektami pamięci narodowej, w szczególności 
nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz 
walk narodowowyzwoleńczych i cmentarzami 
ofiar totalitarnego terroru

• opiniuje pod względem historycznym wnioski 
o trwałe upamiętnienie miejsc i wydarzeń 
historycznych

• współdziała ze środowiskami i organizacjami 
emigracyjnymi i polonijnymi oraz polskimi  
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  
w sprawowaniu opieki nad miejscami walk  
i męczeństwa Narodu Polskiego za granicą.

Biuro prowadzi także ewidencję grobów weteranów  
walk o wolność i niepodległość Polski.

Ponad 170 tablic ustanowionych od 2017 roku

Ponad 70 pomników postawionych od 2017 roku



24

NAGRODY IPN
18 edycji
Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej 
Nagroda została ustanowiona w lipcu 2002 roku. Jest przyznawana za szczególnie aktywny udział  
w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną 
zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać 
instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci 
otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

I edycja
Nagroda Semper Fidelis 
Nagroda honorowa dla osób, instytucji i organizacji, które działają na rzecz upamiętniania dziedzictwa 
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej zarówno w kraju, jak i za granicą. Pierwsza uroczystość 
wręczenia nagrody odbędzie się w październiku 2019 roku.

47 edycji w 8 oddziałach 
Nagroda Honorowa Świadek Historii przyznawana przez oddziały IPN 
Nagroda przyznawana instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla 
upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 
w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

5 edycji
Nagroda Świadek Historii (dla osób i organizacji spoza Polski) / 
The Witness of History (international edition) 
Nagroda „Świadek Historii” to wyróżnienie honorowe, ustanowione w marcu 2009 r. zarządzeniem 
Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują ją osoby i instytucje 
szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN poza 
granicami kraju w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. 
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12 edycji
Konkurs Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego
Konkurs ma na celu popularyzowanie dziejów Polski w XX wieku oraz krzewienie czytelnictwa książek 
historycznych. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: 
• najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku
• najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku
• najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako 

publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem 
naukowym oraz przypisami

• najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, 
relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze 
naukowym.

12 edycji
Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego
Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej 
Konkurs dla autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski 
i Polaków w XX wieku. Ogłaszany jest corocznie. Prace, zgłaszane do konkursu przez autorów, są ocenione 
przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN. Laureaci 
w każdej kategorii otrzymują okolicznościowy dyplom, nagrodę pieniężną oraz umowę wydawniczą na 
wydanie całości lub części pracy.

7 edycji
Konkurs Audycja Historyczna Roku
Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najnowszej historii Polski w formie ambitnej twórczości 
radiowej i telewizyjnej. Audycje radiowe lub telewizyjne są oceniane w kategoriach: 
• Wydarzenie – audycje poświęcone określonemu wydarzeniu lub procesowi historycznemu –  

Grand Prix Prezesa IPN 
• Losy – audycje poświęcone indywidualnym losom bohaterów uczestników i świadków zdarzeń  

i procesów historycznych – Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
• Historia regionalna – audycje poświęcone historii regionalnej obejmującej zasięg działania  

Oddziału IPN w Białymstoku – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku. 
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ŚCIGANIE ZBRODNI

LUSTRACJA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Prokuratorzy pionu śledczego IPN ścigają sprawców zbrodni nazistowskich  
i komunistycznych, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Śledztwa prowadzą 
nawet wówczas, gdy sprawcy już nie żyją, w celu wyjaśnienia okoliczności zbrodni oraz 
ustalenia pokrzywdzonych.

Instytut Pamięci Narodowej należy do Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych 
Zajmujących się Aktami Tajnych Służb oraz Europejskiej Platformy Pamięci i Sumienia. 
Efektem współpracy z międzynarodowymi partnerami są wspólne konferencje naukowe, 
publikacje i wymiana archiwalna oraz projekty edukacyjne skierowane do Polaków za 
granicą.

1135 prowadzonych śledztw w 2019
798 w sprawach zbrodni komunistycznych
292  w sprawach zbrodni nazistowskich
45    w sprawach zbrodni przeciwko  
         pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych

Biuro Lustracyjne IPN 
bada zgodność z prawdą oświadczeń lustracyjnych osób kandydujących na najważniejsze 
stanowiska publiczne. Osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku muszą poinformować, 
czy współpracowały z komunistycznymi organami bezpieczeństwa. Samo przyznanie 
się do współpracy nie grozi sankcjami, ale tzw. kłamstwo lustracyjne grozi kilkuletnim 
zakazem piastowania stanowisk publicznych. Służy to przejrzystości życia publicznego. 
Biuro publikuje w Internecie cztery katalogi: funkcjonariuszy komunistycznych organów 
bezpieczeństwa, osób inwigilowanych przed 1989 r., osób na kierowniczych stanowiskach 
w czasach PRL i ludzi sprawujących dziś najważniejsze funkcje publiczne.
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