
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII KADENCJA

________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Druk nr 91
________________________________________________________________________________________

PREZES
Instytutu Pamięci Narodowej

Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowny Panie Marszałku,

w załączeniu uprzejmie przekazuję Informację o działalności Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie
1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Informacja ta, zgodnie z ustawowym wymogiem, została zatwierdzona przez Radę
Instytutu Pamięci Narodowej uchwałą Nr 3 z dnia 1 marca br., której kopię załączam.

Z poważaniem

(-) Łukasz Kamiński

u
Data publikacji





INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

– KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Warszawa 2012





INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ 

– KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI 
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Warszawa 2012





3

SPIS TREŚCI
Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

CZĘŚĆ I
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
– KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W 2011 r.

1. Sprawozdanie z działalności Kolegium IPN i Rady IPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. IPN we współpracy z partnerami społecznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.1. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi. . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3. Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej i „Świadek Historii”, konkursy „Książka Historyczna 
Roku” i „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3. Współpraca międzynarodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4. Działalność archiwalna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.1. Ewidencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.1.1. Wielkość zasobu kartotecznego i ewidencyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.1.2. Porządkowanie i zabezpieczanie zasobu ewidencyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.1.3. Tworzenie pomocy ewidencyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.1.4. Zbiór zastrzeżony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.1.5. Kwerendy i sprawdzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.1.6. Ewidencja – dane statystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.2. Zasób – gromadzenie i opracowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.2.1. Gromadzenie zasobu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.2.2. Opracowywanie zasobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.2.3. Skontrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.2.4. Dokumentacja audiowizualna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2.5. Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.2.6. Magazyny archiwalne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2.7. Archiwum Zakładowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.8. Gromadzenie, opracowywanie i obsługa magazynów – dane statystyczne . . . . . . . . . . 60

4.3. Digitalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.3.1. Digitalizacja zasobu kartotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3.2. Digitalizacja dokumentacji aktowej oraz mikrofi lmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3.3. Digitalizacja – tabele statystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.4. Udostępnianie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.4.1. Główne kategorie wniosków  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.4.2. Wnioski uprawnionych podmiotów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.4.3. Wnioski służbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.4.4. Zespół ds. obsługi zbioru akt okupacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.4.5. Realizacja tzw. ustawy „dezubekizacyjnej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.4.6. Wnioski o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.4.7. Udostępnianie dokumentów w czytelniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.4.8. Udostępnianie i informacja naukowa – dane statystyczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.5. Obsługa bieżąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.5.1. Obsługa bieżąca – dane statystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5. Edukacja i badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.1. Badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5.1.1. Ogólnopolskie projekty badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.1.2. Ponadregionalne i regionalne projekty badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.1.3. Indywidualne projekty badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111



4

5.1.4. Ekspertyzy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
5.1.5. Dotacje celowe dla podmiotów zewnętrznych; nadzór merytoryczny
nad projektami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne (także w formie współpracy) . . . .112
5.1.6. Informacja o zdobytych stopniach naukowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

5.2. Edukacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
5.2.1. Edukacja historyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
5.2.2. Działania wystawiennicze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.2.3. Współpraca z mediami i inne działania popularyzujące wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

5.3. Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.4. Działalność naukowa i popularyzatorska pionu archiwalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.4.1. Publikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.4.2. „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.4.3. Katalogi archiwalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.4.4. Współpraca z instytucjami krajowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.4.5. Inicjatywy naukowe i popularyzatorskie pionu archiwalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

5.5. Wydawnictwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
6. Ściganie zbrodni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

6.1. Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji ŚZpNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.2. Skontrum i śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
6.3. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w liczbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
6.4. Realizacja obowiązków ustawowych pionu śledczego IPN,
innych niż wynikające z ustawy o IPN–KŚZpNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
6.5. Szkolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6.6. Nadzór służbowy nad działalnością pionu śledczego IPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6.7. Śledztwa umorzone ze względu na przedawnienie karalności,
w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.8. Udział prokuratorów pionu śledczego IPN w postępowaniach sądowych . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.9. Śledztwa budzące szerokie zainteresowanie społeczne,
niezakończone wydaniem decyzji merytorycznej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

7. Lustracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7.1. Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikowanie informacji
o osobach pełniących funkcje publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

7.1.1. Gromadzenie i udostępnianie oświadczeń lustracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
7.1.2. Przygotowywanie i publikowanie informacji o osobach
pełniących funkcje publiczne wymienionych w art. 22 ustawy lustracyjnej . . . . . . . . . . . . . . 162

7.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów tematycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
7.2.1. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN  . . . 165

7.3. Przygotowywanie postępowań lustracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
7.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 2 i 3 Ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN–KŚZpNP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
7.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego. . . . . . . . . . . . . . 172

8. Budżet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.1. Wykonanie dochodów budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.2. Wykonanie wydatków budżetowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

8.2.1. Dotacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
8.2.2. Świadczenia na rzecz osób fi zycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
8.2.3. Wydatki bieżące  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
8.2.4. Wydatki majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

8.3. Zatrudnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189



CZĘŚĆ II
ANEKS DO INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
– KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Załącznik nr 1: Wydawnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Załącznik nr 2: Publikacje pracowników IPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Załącznik nr 3: Wystawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Załącznik nr 4: Wykaz konferencji, sesji naukowych i popularnonaukowych . . . . . . . . . . . . . . . 83
Załącznik nr 5: Spotkania Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” . . . . . 90

CZĘŚĆ III
WYDAWNICTWA IPN W ROKU 2011





7

WSTĘP

„[...] żadne bezprawne działania państwa przeciwko obywatelom nie mogą być chronione tajem-
nicą ani nie mogą ulec zapomnieniu”.

(Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu)

Misja Instytutu Pamięci Narodowej
Zgodnie z ustawą, uchwaloną przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 18 grudnia 1998 r., 

Instytut Pamięci Narodowej otrzymał do wykonania konkretne zadania. Wedle ustawodawcy Instytut 
musi dbać o „zachowanie pamięci o ogromie ofi ar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski 
w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu”. Równie istotne jest upamiętnienie „patriotycznych 
tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem”. Podobne znaczenie ma 
eksponowanie „czynów obywateli dokonywanych na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 
i w obronie wolności oraz godności ludzkiej”. Ustawodawca wyraził tym samym pragnienie, by IPN 
promował postawy obywatelskie służące wspólnemu dobru. Obok misji edukacyjnej Sejm RP powie-
rzył Instytutowi zadanie egzekwowania sprawiedliwości wynikające z „obowiązku ścigania zbrodni 
przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych”. W ostatnim punkcie preambuły ustawodawca 
zalecił, by Instytut, poprzez swą działalność, podjął starania wynagrodzenia cierpień osobom, które 
doznały ich w przeszłości ze strony reżimów totalitarnych. Uznano, że istnieje „powinność zadość-
uczynienia przez nasze państwo wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa człowie-
ka”. Wymienione tu elementy misji, powierzonej IPN w momencie powołania do życia, uznano za 
ściśle ze sobą związane i niezbędne. Natomiast kluczowe założenie uzasadniające powstanie Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stanowiło, że żadne 
bezprawne działania państwa przeciwko obywatelom „nie mogą ulec zapomnieniu”. Tak sformuło-
wane przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej cele działalności IPN spowodowały, że powstała instytucja 
o bardzo szerokich kompetencjach. Początkowo tworzyły ją trzy fi lary, a mianowicie:

– Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, zarządzające archiwaliami zgromadzonymi 
przez Instytut, przechowujące je, opracowujące, konserwujące, digitalizujące oraz udostępniające 
osobom pokrzywdzonym przez reżimy totalitarne, naukowcom, dziennikarzom i innym uprawnio-
nym podmiotom;

– Biuro Edukacji Publicznej, zajmujące się prowadzeniem badań naukowych, popularyzowa-
niem najnowszej historii Polski, edukacją oraz działalnością wydawniczą;

– Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, mająca za zadanie pro-
wadzenie śledztw w wypadku zbrodni popełnionych w okresie od 1 września 1939 r. do dnia 31 
lipca 1990 r. na Polakach lub obywatelach polskich innych narodowości. Przy czym ustawodawca 
miał na myśli zbrodnie nazistowskie, komunistyczne oraz „inne przestępstwa stanowiące zbrodnie 
przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne”. Główna Komisja jest częścią Prokuratury 
Rzeczpospolitej Polskiej, zaś jej dyrektor, powoływany przez prezydenta RP, zajmuje stanowisko 
zastępcy Prokuratora Generalnego.

W 2007 r. na mocy Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów powołano 
Biuro Lustracyjne. Jego zadaniem jest m.in. weryfi kacja prawdziwości oświadczeń lustracyjnych 
złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne wymienione w art. 4 cyt. ustawy, przygotowy-
wanie postępowań lustracyjnych oraz publikacja katalogów zawierających informacje o funkcjona-
riuszach, pracownikach i żołnierzach organów bezpieczeństwa państwa, o osobach inwigilowanych 
przez te organy oraz o osobach pełniących kierownicze funkcje partyjne i państwowe w okresie 
PRL. Ponadto w „Biuletynie Informacji Publicznej” publikowane są dane o osobach pełniących 
aktualnie funkcje publiczne wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy lustracyjnej.
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Wybór nowych władz Instytutu
Zakres zdań powierzonych Instytutowi Pamięci Narodowej przez ustawodawcę jest bardzo sze-

roki, toteż jego działania odnoszą się do wielu aspektów życia publicznego. Instytut administruje 
archiwami, prowadzi śledztwa, realizuje procedury lustracyjne, prowadzi badania naukowe, zajmu-
je się równocześnie popularyzacją ich wyników i pracą edukacyjną skierowaną do szerokich rzesz 
społeczeństwa. Efektywne wypełnianie przez Instytut tej misji wymaga stabilnych podstaw egzy-
stencji, w tym sprawnego i kompetentnego kierownictwa. Tymczasem okres od kwietnia 2010 r. 
do połowy 2011 r. był dla IPN czasem destabilizacji i kryzysu. Instytut Pamięci Narodowej należał 
do tych instytucji państwowych doświadczonych tragedią smoleńską z 10 kwietnia 2010 r., które 
najdłużej czekały na ukonstytuowanie się nowych pełnoprawnych władz.

Po śmierci prof. Janusza Kurtyki w katastrofi e samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem obo-
wiązki prezesa IPN objął tymczasowo jego zastępca dr Franciszek Gryciuk. Zmiana osoby stojącej 
na czele IPN zbiegła się z przesunięciami na innych stanowiskach kierowniczych w Instytucie, 
m.in. kilkakrotnie zmieniła się obsada ważnego dla funkcjonowania urzędu stanowiska dyrektora 
generalnego. W tym samym okresie Sejm RP dokonał nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (nowela z 18 marca 2010 r. 
weszła w życie 27 maja 2010 r.). Ustawa nowelizująca przewidywała zastąpienie dotychczasowego 
jedenastoosobowego Kolegium IPN (ciała o charakterze doradczo-kontrolnym) przez dziewięcio-
osobową Radę IPN o większych kompetencjach, wyłanianą na nowych zasadach. W przeciwień-
stwie do Kolegium Rada może formułować rekomendacje dotyczące podstawowych kierunków 
działalności Instytutu w zakresie badań naukowych, edukacji, udostępniania dokumentów, ścigania 
zbrodni oraz procedur lustracyjnych. Rada przyjmuje również sprawozdanie z działalności Insty-
tutu w danym roku kalendarzowym, co jest równoznaczne z udzieleniem prezesowi IPN wotum 
zaufania. Ustawodawca przewidział dwustopniową procedurę wyłaniania Rady IPN. Kandydatów 
do tego gremium, w liczbie podwójnej w stosunku do liczby mandatów, wskazuje zgromadzenie 
elektorów, złożone z przedstawicieli uczelni wyższych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Spo-
śród tak wyłonionych kandydatów Sejm powołuje pięciu, a Senat – dwóch członków Rady IPN. 
Pozostałych dwóch członków Rady IPN powołuje prezydent RP spośród kandydatów przedstawio-
nych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury (w pierwszej kadencji Rady 
IPN kandydatów na jej członków przedstawiała Prezydentowi RP tylko Krajowa Rada Sądownic-
twa). Warunkiem zasiadania w Radzie IPN jest posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowe-
go w dziedzinie nauk humanistycznych lub prawnych.

Kilkumiesięczne opóźnienie w wyłanianiu elektorów przez uprawnione jednostki naukowe przy-
czyniło się do tego, że Rada IPN ukonstytuowała się dopiero 7 kwietnia 2011 r. Wtedy też mogła 
się rozpocząć procedura wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (nowela z 2010 r. 
odebrała Kolegium IPN prawo do rozpisania konkursu na to stanowisko, zastrzegając tę kompeten-
cję dla nowej Rady IPN).

Po przeprowadzeniu, zgodnie z ustawą, otwartego konkursu Rada IPN rekomendowała na stano-
wisko prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego, dotychczasowego dyrektora Biura Edukacji Publicz-
nej IPN. Jego kandydaturę 10 czerwca 2011 r. przyjął Sejm RP (większością 96 proc. głosów), 
a następnie zaakceptował Senat RP. Łukasz Kamiński objął funkcję prezesa IPN 28 czerwca 2011 r. 
po złożeniu ślubowania przed Sejmem RP.

Nowe kierownictwo Instytutu podjęło z jednej strony działania na rzecz przywrócenia normal-
nego toku pracy, a z drugiej – długofalowe przedsięwzięcia zmierzające do udoskonalenia funkcjo-
nowania instytucji. W pierwszym przypadku oznaczało to przede wszystkim podjęcie prób odbu-
dowy sieci dystrybucji publikacji. Uległa ona destrukcji na skutek niedostatecznego przygotowania 
IPN do likwidacji z końcem 2010 r. Gospodarstwa Pomocniczego. W efekcie rozwiązane zostały 
dotychczasowe umowy na dystrybucję publikacji i bardzo utrudniony został dostęp do książek 
i innych wydawnictw IPN. Problem ten był m.in. przedmiotem obrad Kolegium IPN, które 1 marca 
2011 r. przyjęło stanowisko wyrażające „głębokie zaniepokojenie sytuacją związaną z likwidacją 
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Gospodarstwa Pomocniczego z dnia 31 grudnia 2010 r., która skutkuje załamaniem dystrybucji 
oraz wstrzymaniem działalności wydawniczej Instytutu, co oznacza niewypełnianie jednego z usta-
wowych obowiązków Instytutu Pamięci Narodowej”. W drugiej połowie 2011 r. sytuacja uległa 
poprawie, wciąż jednak nie udało się przywrócić pełnej dostępności publikacji, zwłaszcza w trady-
cyjnych księgarniach.

Z sukcesem zmierzono się z innymi wyzwaniami: niskim stopniem wykonania budżetu po 
pierwszym półroczu oraz opóźnieniem procedur przetargowych. Opóźnienia te groziły z jednej 
strony niewykonaniem zaplanowanych inwestycji (m.in. budynek magazynowo-biurowy w War-
szawie przy ul. Kłobuckiej), z drugiej zaś wpływały na ograniczenie realizacji ustawowych zadań 
IPN, jak to się stało w przypadku wielomiesięcznej zwłoki w rozpisaniu przetargu na druk książek.

Równolegle podjęta została reforma struktury centrali IPN, mająca na celu usprawnienie funk-
cjonowania Instytutu, przywrócenie zachwianej pozycji pionów merytorycznych oraz jasne roz-
dzielenie kompetencji pomiędzy poszczególne komórki. W efekcie doszło nie tylko do stworzenia 
bardziej funkcjonalnej struktury, lecz także do zmniejszenia liczby stanowisk kierowniczych. Za 
jedno z priorytetowych wyzwań uznano przyspieszenie procesu udostępniania materiałów archi-
walnych. Powołany przez prezesa IPN pełnomocnik dokonał diagnozy obowiązujących procedur 
i rozwiązań organizacyjnych, a jego rekomendacje, omówione przez Radę IPN 24 listopada 2011 r., 
stały się podstawą do przygotowania nowych rozwiązań, które wdrożone zostaną w roku 2012. 
Z wielu innych zmian w wewnętrznych uregulowaniach wspomnieć należy o wprowadzeniu zasady 
obsadzania stanowisk pracowniczych na podstawie publicznych konkursów. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że w 2011 r. w Instytucie pracowało 147 osób ze stopniem naukowym doktora, 16 dok-
torów habilitowanych i 5 osób z tytułem naukowym profesora. Ponadto w skład Rady IPN wchodzi 
6 profesorów, 1 doktor habilitowany i 2 doktorów.

W grudniu 2011 r. nowym zagrożeniem dla funkcjonowania Instytutu stała się kwestia zajmowa-
nia przez centralę IPN w Warszawie budynku przy ul. Towarowej 28. Instytut użytkuje ten gmach od 
2000 r. na podstawie prowizorycznego porozumienia między Skarbem Państwa a spółką „RUCH” 
SA, która nie jest zainteresowana dalszym utrzymywaniem tego stanu rzeczy. W przypadku braku 
środków budżetowych na wykup budynku zaistnieje konieczność jego opuszczenia, co doprowadzi 
do długotrwałego paraliżu prac nie tylko IPN, lecz także wielu instytucji państwowych korzysta-
jących z jego pracy. Spowoduje to także konieczność poniesienia znaczących kosztów wynajmu 
i nakładów na adaptację innych pomieszczeń na specyfi czne potrzeby Instytutu.

Działalność naukowa
Jedną z pierwszych decyzji Rady IPN był wybór priorytetowych projektów badawczych. Spo-

śród jedenastu ogólnopolskich projektów, realizowanych przede wszystkim siłami Biura Edukacji 
Publicznej, wyłoniono cztery, które staną się głównymi w najbliższych latach. Priorytet przyznano 
badaniom nad okresem drugiej wojny światowej, a w szczególności problematyce okupacji ziem 
polskich. Na wybór ten wpłynęło kilka przesłanek, począwszy od wzrastającego znaczenia tego 
okresu w debacie publicznej w ostatnich latach, poprzez udostępnienie niedawno w kraju i za gra-
nicą wielu nowych materiałów źródłowych (niedocenianym, a bardzo ważnym zbiorem dla tego 
typu badań są materiały zgromadzone w IPN), po chęć zapełnienia coraz wyraźniejszej luki poko-
leniowej wśród badaczy okresu 1939–1945. Drugi wśród głównych projektów poświęcony jest 
polskiej emigracji niepodległościowej z lat 1939–1989. Jego celem jest z jednej strony zapełnie-
nie wciąż widocznych „białych plam” (zarówno w wymiarze problemowym, jak i tematycznym), 
poszerzenie stanu wiedzy w obszarach już zbadanych oraz przygotowanie nowego syntetycznego 
ujęcia tej problematyki. Trzecim wyróżnionym obszarem badawczym jest historia Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej i jej poprzedniczki – Polskiej Partii Robotniczej. Projekt ten ma nie 
tylko uzupełnić poważne luki w naszej wiedzy na temat funkcjonowania partii komunistycznej, 
także przywrócić powszechnej świadomości fakt, że w powojennych warunkach całym państwem, 
w tym także aparatem represji, kierowała PZPR. Czwarty spośród głównych projektów obejmuje,
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podobnie jak w ostatnich latach, badania nad dziejami opozycji antykomunistycznej i oporu spo-
łecznego. Po zakończeniu dotychczasowego etapu, poświęconego przede wszystkim NSZZ „Soli-
darność” (w 2011 r. ukazało się ponad trzydzieści kolejnych publikacji nt. opozycji lat siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych), rozpoczną się prace nad genezą, przebiegiem i następstwami wydarzeń 
z lat 1956–1957. We wszystkich tych projektach udział biorą nie tylko historycy zatrudnieni 
w Instytucie Pamięci Narodowej, lecz także badacze z innych ośrodków.

Przewiduje się zakończenie projektów priorytetowych do 2016 r., a w przypadku projektu doty-
czącego historii II wojny światowej – do roku 2019. Projektom tym towarzyszyć będzie szczegól-
na troska władz Instytutu, będą one w szerszym zakresie wspierane w wymiarze organizacyjnym 
i fi nansowym.

Wybór opisanych powyżej priorytetów nie oznacza oczywiście, że zaniedbane pozostaną pozo-
stałe obszary badań. Kontynuowane będą prace nad relacjami państwo – Kościół, powojennym 
podziemiem niepodległościowym, strukturami aparatu represji, stosunkami polsko-ukraińskimi 
i polsko-żydowskimi, represjami wobec mniejszości narodowych itp.

Łącznie pracownicy IPN opublikowali w 2011 r. ponad sześćset prac o charakterze naukowym 
i ponad osiemset tekstów popularyzujących historię najnowszą. Prace powstające w Instytucie już 
od wielu lat stanowią istotną część polskiej historiografi i dziejów najnowszych, zarówno w wymia-
rze ilościowym, jak i jakościowym. Szczególnie istotny jest dorobek pracowników IPN w takich 
dziedzinach, jak: historia aparatu bezpieczeństwa, system represji, dzieje opozycji i oporu społecz-
nego (od podziemia niepodległościowego z lat 1944–1956 po NSZZ „Solidarność” i opozycję lat 
osiemdziesiątych), stosunki państwo–Kościół. Za wciąż niewystarczający należy uznać dorobek 
związany z badaniami nad II wojną światową, sytuacja ta winna jednak ulec zmianie w najbliż-
szych latach na skutek wskazania tego obszaru jako jednego z priorytetów badawczych.

Równolegle z badaniami naukowymi prowadzone są prace dokumentacyjne. W ramach projek-
tu „Notacje” dotychczas nagrano w formie cyfrowego zapisu wideo i zarchiwizowano relacje ok. 
670 uczestników i świadków ważnych wydarzeń historycznych. W toku prac nad poszczególnymi 
projektami nagrano także kilka tysięcy relacji audio. W 2011 r. ukazały się drukiem m.in. relacje 
działaczy NSZZ „Solidarność” z Łodzi i regionu radomskiego oraz członków podziemnego NZS 
na Uniwersytecie Warszawskim.

Ze środków Instytutu Pamięci Narodowej fi nansowane były także trzy inne duże projekty doku-
mentacyjne. Projekt „Index Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za 
pomoc Żydom” jest realizowany we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, 
Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Instytutem Yad Vashem. Jego celem jest zbadanie 
skali represji niemieckich wobec Polaków udzielających pomocy Żydom w czasie okupacji, usta-
lenie ich nazwisk i opisanie poszczególnych przypadków zbrodni. Fundacja Polsko-Niemieckie 
Pojednanie realizowała projekt „Straty osobowe i ofi ary represji pod okupacją niemiecką 1939–
–1945” – jego celem jest stworzenie imiennej bazy danych, obejmującej obywateli państwa pol-
skiego, którzy utracili życie lub zostali poddani wszelkiego rodzaju represjom ze strony okupanta 
niemieckiego. Analogiczny projekt „Indeks Represjonowanych na Wschodzie”, realizowany był od 
wielu lat przez Fundację Ośrodka KARTA we współpracy z rosyjskim Stowarzyszeniem „Memo-
riał”. Z przyczyn niezależnych od IPN jego realizacja została przerwana wiosną 2011 r., przewiduje 
się wznowienie prac w 2012 r.

Stałą formą upowszechniania wyników badań są konferencje naukowe, sesje i seminaria. 
Łącznie w 2011 r. zorganizowano ich 76. W większości przygotowywane one są we współpracy 
z innymi placówkami badawczymi. Do najbardziej udanych konferencji międzynarodowych, które 
spotkały się z najszerszym oddźwiękiem, należy zaliczyć konferencję pt. „»Nie masz już żydow-
skich miasteczek...« Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Sprawcy – Ofi ary – Świadkowie” zor-
ganizowaną w październiku 2011 r. w Łodzi wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim. Uczestniczyli 
w niej goście reprezentujący największe ośrodki badawcze w: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Izraelu, Francji, Niemczech. Miesiąc później, także do Łodzi, przybyli badacze z: Polski, Rosji, 
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Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Węgier na zorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej kon-
ferencję „Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-
-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku”. Stanowiła ona całościowe podsumowanie stanu 
badań nad sowieckim systemem penitencjarnym budowanym do 1953 r. Największym jednak zain-
teresowaniem cieszyła się międzynarodowa konferencja „Need to Know. Świat wywiadu i polityka. 
Spojrzenia ze Wschodu i z Zachodu” zorganizowana przez Instytut 8–9 listopada 2011 r. w Bruk-
seli, w ramach polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej. Celem konferencji była wymiana 
doświadczeń historyków z różnych placówek w Europie i Stanach Zjednoczonych, którzy prowa-
dzą unikatowe badania nad działalnością służb specjalnych, m.in. w takich kwestiach, jak: wpływ 
informacji wywiadu na decyzje polityczne, obieg i przetwarzanie informacji wywiadu, cele, meto-
dy i formy pracy.

Instytut nie zapomina także o młodych naukowcach: stara się wspomagać ich rozwój zawodo-
wy przez udostępnianie swych zasobów, a także wspieranie w doskonaleniu warsztatu historyka. 
W tym celu po raz piąty w Łochowie IPN zorganizował dla doktorantów i studentów starszych lat 
Letnią Szkołę Historii Najnowszej. Jej uczestnicy mogli zarówno zaprezentować własne dokona-
nia, jak i uczestniczyć w warsztatach oraz wykładach wybitnych historyków dziejów najnowszych.

Działalność edukacyjna
Kluczowym elementem misji powierzonej przez ustawodawcę Instytutowi Pamięci Narodowej 

jest propagowanie wiedzy historycznej w społeczeństwie i docieranie z nią do jak najszerszego 
grona odbiorców. Najbardziej tradycyjną metodą, nadal przynoszącą pozytywne efekty, jest wyda-
wanie książek, przybliżających czytelnikom mało znane lub nieznane wydarzenia z przeszłości. 
Nakładem IPN w roku 2011 ukazały się 153 nowości wydawnicze, wśród których znajdują się 
zarówno książki i kolejne numery pism wydawanych przez Instytut, jak i katalogi wystaw, informa-
tory, publikacje edukacyjne itp. Ich autorami są zarówno badacze i edukatorzy pracujący w Instytu-
cie, jak i historycy z innych ośrodków. Kilka z nich zostało uhonorowanych nagrodami. Publikacja 
Leona Popka Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo (wydana we współpracy z Wydawnictwem RYTM) 
zwyciężyła w konkursie „Książka Historyczna Roku” w kategorii „Najlepsza książka popularno-
naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”. W 2011 r. nagrodę im. prof. Tomasza Strzem-
bosza, przeznaczoną dla autora najlepszej książki dotyczącej historii najnowszej, otrzymała Joanna 
Hytrek-Hryciuk za książkę Rosjanie nadchodzą. Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej 
(Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948. Pozycja ta została wydana przez OBEP IPN 
we Wrocławiu. Nagrodę Historyczną tygodnika „Polityka” w dziale prac naukowych i popular-
nonaukowych otrzymał Dariusz Stola za książkę Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989 
(pozycja wydana we współpracy z ISP PAN). Książka Proboszcz getta Karola Madaja i Małgorzaty 
Żuławnik otrzymała Nagrodę Historyczną KLIO II stopnia w kategorii varsaviana. Ta ostatnia pozy-
cja została także wyróżniona nagrodą dla najlepszej książki varsavianistycznej wydanej w latach 
2010–2011. Marek Gałęzowski, autor książki Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i ofi cerowie 
pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, został uhonorowany nagrodą Pro Memoria przy-
znawaną przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Książkę Agnieszki Łuczak Utracone 
decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupa-
cji niemieckiej w latach 1939–1945 jury Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych uznało 
za „Książkę Jesieni 2011”. Z kolei praca zbiorowa Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabi-
nety Polski Odrodzonej 1918–1939 pod red. Janusza Farysia, Adama Wątora i Henryka Walczaka 
wydana przez OBEP IPN w Szczecinie została nagrodzona w plebiscycie „Historia zebrana” orga-
nizowanym przez portal historyczny Histmag.org oraz wortal literacki Granice.pl. Wydana przez 
IPN planszowa edukacyjna gra historyczna 303 zwyciężyła w konkursie na „Planszową Grę Wojen-
ną Roku 2010”.

Wśród wydanych książek warto zwrócić uwagę na liczącą ponad tysiąc stron i zawierającą (w 
formie drukowanej i elektronicznej) prawie cztery tysiące dokumentów – instrukcji i rozporządzeń 
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wewnętrznych komunistycznego aparatu represji – Księgę Bezprawia. Akta normatywne kierow-
nictwa resortu bezpieczeństwa publicznego 1944–1956 (w opracowaniu dr. hab. Bogusława Kopki, 
ze wstępem prof. Andrzeja Paczkowskiego). Równie obszerny jest zbiór dokumentów zebranych 
w tomie pt. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Stenogramy, t. 1 pod red. Grzegorza 
Majchrzaka i J. Marka Owsińskiego. Instytut opublikował również 38 najbardziej istotnych, spo-
śród 112, protokołów z przesłuchań Mehmeta Ali Agcy (zamachowcy, który usiłował zgładzić Jana 
Pawła II) w zbiorze pt. Papież musiał zginąć pod red. Andrzeja Grajewskiego i Marka Skwary.

Popularyzacji wiedzy historycznej służą także periodyki redagowane i wydawane przez Instytut: 
czasopisma naukowe „Pamięć i Sprawiedliwość”, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, 
„Przegląd Archiwalny IPN” i popularnonaukowy miesięcznik „Biuletyn Instytutu Pamięci Naro-
dowej”. Aby dotrzeć z misją edukacyjną do szerszego grona odbiorców, pracownicy IPN współ-
pracowali w 2011 r. z wieloma tytułami prasy ogólnopolskiej. Były to m.in. „Tygodnik Powszech-
ny”, „Wprost”, „Gość Niedzielny”, „Gazeta Polska”, „Newsweek”, a także ogólnopolskie dzienniki 
„Gazeta Wyborcza”, „Nasz Dziennik”, „Rzeczpospolita”. W wielu ogólnopolskich i regionalnych 
tytułach prasowych (m.in. „Rzeczpospolitej”, „Naszym Dzienniku”, „Dzienniku Zachodnim”, 
„Gościu Niedzielnym”, „Tygodniku Powszechnym”) ukazywały się dodatki przygotowywane przez 
IPN. Łącznie ukazało się 60 dodatków, najwięcej z nich związanych było z 30. rocznicą wprowa-
dzenia stanu wojennego. Pracownicy Instytutu często byli gośćmi programów realizowanych przez 
TVP i TVP Historia oraz telewizje regionalne. Występowali w roli ekspertów w wielu programach 
informacyjnych praktycznie we wszystkich liczących się mediach elektronicznych. Kontynuowano 
dotychczasową współpracę między IPN a Polskim Radiem SA. Jej najważniejszym przejawem było 
wydanie przez Polskie Radio pod patronatem IPN czteropłytowej publikacji Wołyń 1943.

Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się multimedialne portale edukacyjne IPN, obecnie dzia-
łają 23 witryny. W związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego na portalu www.13grud-
nia81.pl zamieszczono nowe materiały (wykaz internowanych, nowe dane w bazie osób represjo-
nowanych). Tylko ten portal odnotował 336 tys. wejść użytkowników. Nowej odsłony doczekał 
się również portal www.zyciezazycie.pl, dokumentujący poświęcenie Polaków, którzy podczas 
niemieckiej okupacji starali się udzielać pomocy Żydom. Z nowych inicjatyw na uwagę zasługu-
je portal poświęcony wydarzeniom Czerwca ’76 (www.czerwiec76.ipn.gov.pl) oraz przygotowane 
wspólnie z Muzeum Wsi Kieleckiej Wirtualne Muzeum Martyrologii Wsi Polskich (www.martyro-
logiawsipolskich.pl).

Bardzo istotne miejsce w działalności edukacyjnej zajmują wszelkiego rodzaju wystawy i pre-
zentacje. W ofercie edukacyjnej Instytutu znajduje się już ponad 300 wystaw popularyzujących naj-
nowszą historię Polski, przygotowanych na podstawie często uniktowej dokumentacji fotografi cznej 
i materiałów archiwalnych. W roku 2011 przygotowano 39 nowych wystaw. Wszystkie ekspozycje 
są bezpłatnie wypożyczane szkołom oraz placówkom kulturalnym i oświatowym w kraju i za gra-
nicą. Szczególne znaczenie w ubiegłym roku miały przygotowania do upamiętnienia 30. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego. Tuż przed 13 grudnia IPN zorganizował w całej Polsce kilka-
dziesiąt lokalnych ekspozycji poświęconych tym wydarzeniom. Ponadto powstała ogólnopolska 
wystawa plenerowa pt. „586 dni stanu wojennego”, zaprezentowana równocześnie w 18 miastach. 
Wystawa ta, oprócz wersji ogólnopolskiej, posiada liczne mutacje regionalne. Wśród instytucji, 
z którymi współpracuje IPN przy organizacji wystaw, szczególnie miejsce zajmują placówki muze-
alne w Polsce i poza nią. Pracownicy Instytutu w ubiegłym roku owocnie współpracowali z kilku-
dziesięcioma muzeami w Polsce (m.in. z Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Muzeum na Majdanku, Muzeum Stutthof, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Śląskim w Katowicach).

Aby edukacja historyczna społeczeństwa była pełna, konieczne jest docieranie do młodzieży za 
pośrednictwem szkół. Ten aspekt działań Instytutu stanowi jeden z jego priorytetów. Posiadający 
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne edukatorzy z BEP IPN współpracują ze 
szkołami wszystkich typów. Organizowane i prowadzone są lekcje, wykłady i warsztaty. W ramach 
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projektu „Lekcje z historii najnowszej” w 2011 r. w całym kraju odbyło się łącznie 1675 lekcji dla 
ok. 40 000 uczniów. Pracownicy wydziału edukacyjnego BEP IPN przygotowują także ogólno-
polskie i regionalne konkursy historyczne dla uczniów, nauczycieli, studentów, a także dla innych 
odbiorców. Równocześnie Instytut Pamięci Narodowej stara się wspierać podnoszenie kwalifi ka-
cji nauczycieli z historii najnowszej, prezentując im podczas kursów, współorganizowanych przez 
ośrodki doskonalenia zawodowego, nowoczesne i niekonwencjonalne metody nauczania. W roku 
2011 opublikowano też kolejną tekę edukacyjną IPN – „Z »Solidarnością« do wolności”. Zawarte 
w niej materiały są znakomitą pomocą podczas prowadzenia zajęć z historii najnowszej. Łącznie 
ukazało się już siedemnaście tek. Warto zwrócić także uwagę na wydane przez wrocławski oddział 
IPN materiały edukacyjne „Solidarność – narodziny legendy”, przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obok tekstów zapisanych alfabetem Braille’a zawierają 
one specjalnie opracowane materiały multimedialne.

Z myślą o fi lmie W ciemności (zanim jeszcze został polskim kandydatem do Oscara) przygoto-
wano materiały edukacyjne poświęcone Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej. 
Materiały edukacyjne IPN poświęcone wydarzeniom Grudnia ’70 towarzyszyły także w pierw-
szych miesiącach 2011 r. pokazom fi lmu Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł.

W 2011 r. w nowej formule zaczęło działać Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przy-
stanek Historia” w Warszawie. Jest ono ośrodkiem nie tylko aktywnych działań edukacyjnych, lecz 
także spotkań, dyskusji, prezentacji fi lmów, wystaw i publikacji.

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszyły się imprezy propagujące wiedzę na temat naj-
nowszej historii Polski w sposób niekonwencjonalny, tzn. przez rajdy, terenowe lekcje historii, 
konwersatoria terenowe etc. W związku z ustanowieniem przez Sejm 1 marca Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych wiele imprez terenowych było poświęconych upamiętnianiu powo-
jennego podziemia niepodległościowego. Tego dnia organizowano także liczne lekcje, wykłady 
i przeglądy fi lmowe, aby przywracać społeczną pamięć o danych bohaterach, którzy zostali w PRL 
skazani na zapomnienie.

W 2011 r. odbyła się II edycja konkursu „»Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy... « – Katyń 
71 lat po zbrodni”, organizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN oraz Stowarzyszenie 
Parafi ada. Nagrodą dla laureatów i ich opiekunów – prawie stu osób – był wyjazd edukacyjny na 
Ukrainę, do miejsc związanych ze zbrodnią katyńską. Do uczniów szkół gimnazjalnych skierowa-
ny został ogólnopolski konkurs historyczny „W kalejdoskopie Pamięci – Polska i Polacy w latach 
1939–1989. Autorytet w czasach trudnych”.

Szukając nowych form docierania do młodzieży, od kilku lat BEP IPN wydaje komiksy histo-
ryczne. W roku 2011 ukazały się dwa zeszyty serii komiksowej Wilcze tropy, przygotowane przez 
OBEP w Warszawie, poświęcone polskiemu podziemiu niepodległościowemu. Największym jed-
nak sukcesem okazały się edukacyjne gry planszowe. W 2011 r. ukazała się czwarta i jednocześnie 
najpopularniejsza z nich – Kolejka. Instytut, mimo systematycznych dodruków, nie był w stanie 
zaspokoić zapotrzebowania na tę grę. Pobudzały je liczne publikacje prasowe, które na temat Kolej-
ki ukazały się w 140 państwach świata. W całym kraju, a także w ośrodkach polonijnych, organi-
zowane są liczne turnieje gier planszowych powstałych w IPN. Służą one nie tylko rozrywce, lecz 
także upowszechnianiu wiedzy historycznej.

Działalność archiwalna
Instytut Pamięci Narodowej zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. ma za zadanie gro-

madzić, przechowywać, opracowywać i udostępniać dokumenty organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944–1990, a także dokumentację organów bezpieczeństwa III Rzeszy i ZSRR. Zajmuje się 
tym Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (BUiAD) oraz jego oddziałowe odpowiedni-
ki. W roku 2011 zasoby pionu archiwalnego IPN, po przejęciu materiałów archiwalnych od jedno-
stek więziennictwa, wojska oraz policji, powiększyły się o 520 metrów akt. Łącznie wynoszą one 
w tej chwili blisko dziewięćdziesiąt kilometrów bieżących akt. Aby tak olbrzymią ilość zbiorów
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łatwiej móc udostępniać wszelkim zainteresowanym osobom, a także by spełnić obowiązek opu-
blikowania inwentarza opisującego zasób na poziomie jednostek archiwalnych, kontynuowany 
jest proces digitalizacji zbiorów oraz informatyzacji archiwum. Procesowi cyfryzacji poddano 
w 2011 r. w całym kraju 49 tys. jednostek archiwalnych. W bazie danych Systemu Informacji 
Archiwalnej NEXUS, który stanowić będzie podstawę do opracowania wspomnianego inwentarza, 
są już opisy 16,6 mln jednostek archiwalnych i ok. 18 mln haseł indeksu osobowego. Równolegle 
uzupełniane są bazy danych, takie jak ZEUS – zawierający opisy i podgląd 61 tys. fotografi i, oraz 
baza KARTOTEKI – gromadząca cyfrowe kopie kart ewidencyjnych byłej Służby Bezpieczeństwa. 
Dzięki szybkiemu postępowi prac stosunek liczby cyfrowych kopii dokumentów do ogólnej liczby 
udostępnianych dokumentów w okresie sprawozdawczym osiągnął wartość 63 proc. W roku 2011 
do BUiAD oraz jego oddziałowych biur wpłynęło 58 tys. wniosków o udostępnienie dokumentów 
z zasobu IPN, co oznacza wzrost o 9 tys. w stosunku do 2010 r. Jednocześnie na prośbę Minister-
stwa Sprawiedliwości wykonano szeroko zakrojoną kwerendę dotyczącą kilkudziesięciu tysięcy 
osób skazanych za działalność niepodległościową przez wojskowe sądy rejonowe w latach 1946–
–1955, a dotąd niezrehabilitowanych. Ponadto archiwiści Instytutu prowadzili kwerendy związane 
z wnioskami prezesa IPN, kierowanymi do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, o nadanie wska-
zanym osobom Krzyża Wolności i Solidarności. W 2011 r. zakończono realizację 199 wniosków 
o przyznanie tego odznaczenia. BUiAD wywiązywał się również z obowiązków, jakie nałożyła na 
niego tzw. ustawa „dezubekizacyjna”. Pracownicy pionu archiwalnego przeprowadzili też w tzw. 
pomocach ewidencyjnych 213 tys. sprawdzeń na potrzeby służb specjalnych, uprawnionych pod-
miotów oraz poszczególnych pionów merytorycznych IPN.

Pracownicy pionu archiwalnego aktywnie włączają się także w prace naukowe i edukacyjne 
IPN. Opublikowano kilkanaście wydawnictw, głównie edycji źródeł, przygotowanych przez archi-
wistów IPN. Należy także wspomnieć coroczne zaangażowanie w ogólnopolską akcję Noc Muze-
ów, w trakcie której archiwa w Warszawie i wielu oddziałach odwiedzane są przez tysiące zain-
teresowanych obywateli. Duże znaczenie ma także współpraca międzynarodowa, dzięki której do 
archiwum IPN trafi ają kopie wielu cennych materiałów pochodzących ze zbiorów zagranicznych, 
w tym także emigracyjnych. W przypadku instytucji emigracyjnych BUiAD udziela również pomo-
cy w opracowaniu i konserwacji zbiorów.

Ściganie zbrodni
Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i oddziałowe komisje, two-

rzące pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, są zarazem częścią Prokuratury RP, a dyrektor 
Głównej Komisji pełni z urzędu funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego. Specyfi ka pionu śled-
czego IPN, odróżniająca go od jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej, polega na tym, 
że co do zasady zajmuje się ściganiem karnym przestępstw popełnionych w odległej przeszłości. 
Zgodnie z ustawą prokuratorzy IPN prowadzą śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich, zbrodni 
komunistycznych oraz innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie 
przeciwko ludzkości lub zbrodnie wojenne – popełnionych na osobach narodowości polskiej lub 
obywatelach polskich innych narodowości w okresie od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r.

Zamiarem ustawodawcy powołującego IPN z jego pionem śledczym było „zadośćuczynienie 
przez nasze państwo wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa człowieka”, czego 
wyrazem jest szczególne uregulowanie prawne dotyczące zakresu postępowań karnych prowadzo-
nych w Instytucie Pamięci Narodowej. Ustawodawca postanowił, że śledztwa prowadzone przez 
prokuratorów IPN obejmują szerszy zakres ustaleń. Obok ścigania sprawców zbrodni jednym 
z istotnych celów śledztwa jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, a w szczególności 
ustalenie osób pokrzywdzonych (art. 45 ust. 3 ustawy o IPN). Pomimo śmierci sprawcy prokurator 
jest zobowiązany do zebrania kompletnego materiału dowodowego i wydania decyzji procesowej 
zawierającej kwalifi kację prawną czynu i, jeśli to możliwe, wskazanie sprawców. Postępowanie 
umarza się dopiero po zrealizowaniu powyższego celu (art. 45 ust. 4 ustawy o IPN).
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Takie ukształtowanie celów śledztw prowadzonych przez prokuratorów IPN powoduje, że sto-
sunkowo niewiele z nich kończy się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, pomimo że wszystkie 
one wymagają ogromnego nakładu pracy i są prowadzone w taki sposób, w jaki prowadzone są 
śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia. Akta tych spraw zawierają ogrom materia-
łu (w tym zeznania świadków i inne przeprowadzone dowody), który stanowi źródło dla badań 
historycznych, ale przede wszystkim czyni zadość życzeniu ustawodawcy, aby nie pozostawiono 
w niepamięci żadnego bezprawia, którego dopuścili się przedstawiciele państwa łamiącego prawa 
człowieka.

Od 2000 r. zakończono postępowanie w ponad 11 000 spraw, przesłuchano łącznie ponad 80 000 
świadków.

W Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na dzień 31 grudnia 2011 r. plan 
etatów wynosił 106 prokuratorów, przy czym faktycznie obowiązki wykonywało 102 prokurato-
rów (trzy osoby przebywały na urlopach macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym, jedna – 
na zwolnieniu lekarskim). W oddziałowych komisjach służbę pełniło 94 prokuratorów, a w Głów-
nej Komisji – 8. Statystycznie na jednego prokuratora przypadało 23,38 śledztwa, a średnia liczba 
zakończonych postępowań wynosiła 11,72 sprawy. W praktyce oznaczało to, że z poprzedniego 
okresu statystycznego, tj. roku 2010, pozostało do załatwienia łącznie 1141 spraw, zaś w roku 
2011 podjęto łącznie 1057 nowych postępowań (w tym 523 sprawy dotyczyły zbrodni komuni-
stycznych, 481 – zbrodni nazistowskich, 41 – zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, 
w tym zbrodni ludobójstwa, a 12 – czynów określonych w art. 54 i 55 ustawy o IPN). Nadal 
znajdują się osoby, które zwracają się do prokuratorów Komisji o wyjaśnienie okoliczności tra-
gicznych zdarzeń i odnalezienie winnych popełnienia zbrodni z przeszłości. Pomimo upływu lat 
zbrodnie niemieckie stale są przedmiotem znacznej części postępowań. Wynika to m.in. z tego, 
że systematycznie wznawiane są postępowania zawieszone przed 1989 r. Dobrze jest to widocz-
ne w statystyce postępowań zakończonych przez pion śledczy IPN w 2011 r. Łącznie było ich 
1102, z czego 620 dotyczyło zbrodni komunistycznych, 435 – zbrodni nazistowskich, 30 – zbrodni 
wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym zbrodni ludobójstwa, a 17 – czynów określonych 
w art. 54 i 55 ustawy o IPN. W trakcie swej pracy prokuratorzy Komisji przesłuchali łącznie 5855 
świadków. Efektem prowadzonych przez nich śledztw było wydanie w 2011 r. przez sądy orzeczeń 
wobec 35 oskarżonych. Wobec 12 z nich wydano wyroki skazujące, 2 oskarżonych uniewinniły 
sądy I instancji.

Pion śledczy prowadził sprawy zarówno dotyczące mało znanych ogółowi społeczeństwa wyda-
rzeń, jak i przyciągających uwagę mediów i opinii publicznej. Przykładem tego może być śledztwo 
w sprawie zbrodni katyńskiej. Do chwili obecnej w postępowaniu tym przesłuchano łącznie 2726 
świadków, w większości byli to członkowie rodzin zamordowanych. Strona rosyjska, za pośred-
nictwem Kancelarii Prezydenta RP, przekazała w kilku transzach 148 tomów kopii akt śledztwa 
Naczelnej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej. Ponadto na prośbę Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych przedstawiciel IPN uczestniczył w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka w Strasburgu, który rozpatrywał skargę rodzin ofi ar zbrodni katyńskiej na sposób pro-
wadzenia przez władze rosyjskie śledztwa w tej sprawie.

Formą rozrachunku z totalitarną przeszłością są także zainicjowane przez Instytut Pamięci Naro-
dowej działania na rzecz odnalezienia miejsc pochówku ofi ar terroru komunistycznego z lat 1944–
1956. Jesienią 2011 r. zawarte zostało w tej sprawie porozumienie o współpracy między Instytutem 
Pamięci Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości i Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
Jeszcze przed jego podpisaniem rozpoczęły się prace przy ekshumacji ofi ar represji pochowanych 
we Wrocławiu (cmentarz Osobowicki).

W 2011 r. przedstawiciele Biura Edukacji Publicznej IPN i Biura Lustracyjnego uczestniczyli 
także w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym, który orzekł, że wprowadzenie w 1981 r. 
stanu wojennego było nie tylko sprzeczne z fundamentalnymi zasadami prawa, lecz także z porząd-
kiem prawnym PRL.
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Lustracja
Biuro Lustracyjne IPN zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. ma obowiązek m.in. 

przyjmowania i rejestracji oświadczeń lustracyjnych, następnie analizowania ich i zbierania mate-
riałów niezbędnych do właściwej oceny. W 2011 r. w związku z wyborami parlamentarnymi Biuro 
Lustracyjne musiało dokonać wstępnej weryfi kacji oświadczeń wszystkich startujących w nich kan-
dydatów. Łącznie zarejestrowano ponad 141 tys. nowych oświadczeń. W tym samym czasie zdecy-
dowanie zwiększono, do ok. 7,5 tys., ilość zainicjowanych procedur weryfi kujących prawdziwość 
badanych oświadczeń lustracyjnych. W efekcie zakończono 7548 spraw, co stanowiło dwukrotnie 
większą liczbę niż w 2010 r. Prokuratorzy pionu lustracyjnego, mający obowiązek występowania 
przed sądem w postępowaniach lustracyjnych w charakterze oskarżycieli publicznych, skierowa-
li 87 wniosków o wszczęcie postępowania lustracyjnego. Przedstawili też 15 stanowisk w tzw. 
postępowaniach autolustracyjnych. W 38 sprawach zapadły prawomocne orzeczenia uznające, że 
kwestionowane oświadczenia lustracyjne są niezgodne z prawdą.

W przygotowywanych przez Biuro Lustracyjne katalogach funkcjonariuszy organów bezpie-
czeństwa państwa, osób pełniących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL, osób roz-
pracowywanych przez organy bezpieczeństwa oraz wykazie osób aktualnie pełniących funkcje 
publiczne zamieszczono nowe wpisy na temat 10 983 osób.

Współpraca Instytutu z partnerami w kraju i za granicą
W swojej działalności Instytut Pamięci Narodowej współpracuje z wieloma instytucjami w kraju 

i za granicą. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć tego typu są Kluby Historyczne im. gen. 
Stefana Roweckiego „Grota”, powoływane we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy 
Armii Krajowej. W całym kraju działa 26 klubów, które tworzą nie tylko miejsca edukacji histo-
rycznej, lecz także przekazywania tradycji Armii Krajowej. Ważna i bogata jest także współpraca 
IPN z samorządami wszystkich szczebli. Wspólnie organizowane są konferencje historyczne, cykle 
wykładów, promocje książek poświęconych dziejom lokalnym. Szczególne wsparcie władz samo-
rządowych różnego szczebla otrzymały szkoły realizujące przygotowane przez IPN projekty edu-
kacyjne „Opowiem Ci o wolnej Polsce – spotkania młodzieży ze świadkami historii” oraz „Kamie-
nie Pamięci”, a także konkursy regionalne. Należy nadmienić, że projekt edukacyjny „Opowiem 
Ci o wolnej Polsce” jest od czterech lat realizowany we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji 
Obywatelskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego. Najważniejszym celem programu jest przy-
bliżenie uczniom najnowszej historii Polski poprzez rozmowy ze świadkami historii – uczestni-
kami wydarzeń lat 1939–1989. Ich relacje są opracowywane i archiwizowane, zaś najciekawsze 
– dostępne na stronie internetowej projektu. Jednym z ciekawych jego rezultatów okazał się fi lm 
Pologrecy, nakręcony przez uczniów szkoły polskiej przy ambasadzie RP w Atenach. Zdobył on 
główną nagrodę „Anioł Wolności” w konkursie „Młodzi dla historii” w ramach III Ogólnopolskie-
go Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Gdyni.

Należy dodać, że od sześciu lat Biuro Edukacji Publicznej IPN realizuje Program Polonijny, 
którego adresatami są nauczyciele polscy pracujący poza krajem. Celem programu jest populary-
zowanie historii najnowszej Polski poza granicami oraz udzielanie wsparcia merytorycznego peda-
gogom. W 2011 r. edukatorzy BEP IPN przeprowadzili lekcje, warsztaty i wykłady dla uczniów 
i nauczycieli w polskich szkołach w Paryżu, Saint Germain, w Wilnie i w Waterford w Irlandii. Na 
zaproszenie organizatorów wzięli także udział w XX Walnym Zjeździe ZNP w Kanadzie. W lipcu 
2011 r. we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej BEP IPN zorganizowało 
V Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą. W spotkaniu wzięło udział czterdziestu nauczycieli 
uczących w szkołach polskich, m.in.: w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Kanadzie, Rumunii, Esto-
nii, Rosji, Mołdawii, na Węgrzech, Litwie, Ukrainie i na Białorusi.

Na niwie międzynarodowej IPN zawarł w marcu 2011 r. umowę o współpracy z Rosyjskim Pań-
stwowym Archiwum Historii Najnowszej (RGANI). Jej przedmiotem będzie realizacja projektu 
badawczego na temat stosunków sowiecko-polskich w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 



XX w. Ponadto BUiAD angażowało się we współpracę zagraniczną m.in. z archiwami na Ukrainie, 
na Litwie oraz w Rumunii, jak również z polskimi instytucjami we Francji, w Stanach Zjednoczo-
nych i w Wielkiej Brytanii.

Dużym sukcesem okazała się też wspólna z Ministerstwem Sprawiedliwości organizacja obcho-
dów Europejskiego Dnia Pamięci Ofi ar Reżimów Totalitarnych, związana z polskim przewodnic-
twem w Unii Europejskiej. 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie spotkali się przedstawiciele zarówno 
resortów sprawiedliwości krajów UE, jak i delegaci instytucji partnerskich IPN. Przedstawiciele 
rządów przyjęli Deklarację Warszawską, wzywającą do wysiłku na rzecz nie tylko upamiętnienia 
ofi ar zbrodni, lecz także ukarania ich sprawców.

14 października 2011 r. w Pradze, w obecności premierów Republiki Czeskiej Petra Nečasa, 
Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska i Węgier Victora Orbána, zawarto porozumienie o utwo-
rzeniu Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Celem Platformy, skupiającej 21 instytucji 
państwowych i społecznych z 13 państw Unii Europejskiej, jest współpraca na rzecz rozszerzenia 
wiedzy na temat reżimów totalitarnych i upamiętnienia ich ofi ar. Ze strony polskiej założycielami 
Platformy zostały Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

W ubiegłym roku powstawały także wystawy przygotowywane przez IPN we współpracy 
z zagranicznymi instytucjami. Należała do nich m.in. wystawa „Polacy internowani na Litwie 
1939–1940” powstała przy współudziale Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Miesz-
kańców Litwy oraz Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego w Kownie. Jej uroczyste otwarcie miało 
miejsce 13 lipca 2011 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie. Inne wystawy IPN były prezentowane 
poza granicami kraju, m.in.: we Francji, w Belgii, Irlandii, Niemczech, Szwecji, USA i na Ukra-
inie. Ekspozycje organizowano we współpracy ze środowiskami uniwersyteckimi i polonijnymi 
oraz przy wsparciu przedstawicielstw dyplomatycznych RP. W Londynie zaprezentowano wystawy 
„Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń” oraz „Battle of Britain. To commemorate the Fight for 
Freedom”, przez szereg miesięcy eksponowaną w miejscowym Muzeum Królewskich Sił Powietrz-
nych (RAF). Szczególny charakter miał cykl zagranicznych prezentacji wystawy edukacyjnej IPN 
pt. „Fenomen »Solidarności«. Migawki z dziejów Polski, 1980–1981”. W 2011 r. prezentowano ją 
w kilkunastu miastach w Irlandii, Hiszpanii, we Francji i w USA, m.in. w Universidad Complu-
tense de Madrid, w Woodrow Wilson Center w Waszyngtonie oraz na Uniwersytecie Columbia 
w Nowym Jorku. Towarzyszyły jej wernisaże i wykłady, organizowane wspólnie z miejscowymi 
partnerami.

* * *

We wspomnianej wyżej Deklaracji Warszawskiej przedstawiciele państw Unii Europejskiej 
wyrazili „determinację w podtrzymywaniu pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totali-
tarne, w szczególności poprzez podnoszenie świadomości na temat naszej wspólnej historii i wspie-
ranie wartości europejskich, by tym samym zapobiec ich powtórzeniu”, opierając się na przekona-
niu, że „ prawdziwe pojednanie i przebaczenie nie jest możliwe bez szczerej i gruntownej debaty 
i bez wymierzenia sprawiedliwości”. Realizacji tych zadań służy codzienna praca Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
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CZĘŚĆ I
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI 
NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI 
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W 2011 R.

1. Sprawozdanie z działalności Kolegium IPN i Rady IPN

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytu-
cie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz 
treści tych dokumentów (DzU nr 79 poz. 522) uległa skróceniu kadencja powołanego w 2007 r. 
Kolegium IPN, które działało w składzie: prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. Jan Draus, 
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Andrzej Gwiazda, Jacek Niemir, prof. dr hab. Andrzej Pacz-
kowski, prof. dr hab. Bogusław Polak, dr Sławomir Radoń, dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, 
Andrzej Urbański, dr hab. Teofi l Wojciechowski. W roku sprawozdawczym przewodniczącą była 
Barbara Fedyszak-Radziejowska, zaś funkcję zastępcy przewodniczącego pełnili Bogusław Polak 
i Sławomir Radoń (zmarły w trakcie kadencji 15 lutego 2011 r.).

W roku 2011, do chwili wygaśnięcia mandatu, odbyły się cztery posiedzenia Kolegium, w trakcie 
których m.in.: przyjęto sprawozdanie z działalności Kolegium za rok 2010; zapoznano się z informa-
cją o stanie realizacji budżetu IPN za rok 2010 oraz o budżecie przyjętym na rok 2011; przyjęto pro-
gram badawczy na rok 2011 przedstawiony przez Dyrektora Biura Edukacji Publicznej dr. Łukasza 
Kamińskiego; omówiono i przyjęto warunkowo „Informację o działalności Instytutu Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia – 31 grud-
nia 2010 r.”, zalecając wprowadzenie poprawek i uzupełnień wskazanych w czasie dyskusji nad nią; 
przyjęto stanowisko, w którym wyrażono głębokie zaniepokojenie sytuacją związaną z likwidacją 
Gospodarstwa Pomocniczego, która skutkuje załamaniem dystrybucji oraz wstrzymaniem działalno-
ści wydawniczej, co oznacza niewypełnianie jednego z ustawowych obowiązków Instytutu Pamięci 
Narodowej (art. 53 pkt 5 ustawy); szczegółowo przedyskutowano informacje na temat przyczyn 
załamania się działalności wydawniczej Instytutu w 2011 r. oraz zapoznano się z wyjaśnieniami 
przedstawionymi przez kierownictwo Instytutu na temat przyczyn opóźnień w przygotowaniu ramo-
wych przetargów na druk i dystrybucję wydawnictw Instytutu. W związku z wniesieniem do sądu 
przez prof. Mirosława Piotrowskiego prywatnego aktu oskarżenia przeciwko pracownikowi IPN 
(kierownikowi BEP w Lublinie) dr. Sławomirowi Poleszakowi za napisanie krytycznej recenzji jed-
nej z jego książek przyjęto stanowisko, w którym wyrażono dezaprobatę dla praktyki kierowania na 
drogę sądową sporów naukowych. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o IPN rozpatrzono odwołania od 
7 decyzji prezesa dotyczących zbioru zastrzeżonego, złożone do Kolegium przez służby specjalne.

Ostatnie posiedzenie Kolegium odbyło się 15 marca. Podczas wszystkich posiedzeń dr Franci-
szek Gryciuk, p.o. prezes IPN, przekazywał członkom Kolegium informacje o ważniejszych wyda-
rzeniach i bieżącej działalności Instytutu.

Zgodnie z ww. ustawą, wprowadzającą nowy tryb wyboru Rady IPN, która zastąpiła dotychcza-
sowe Kolegium, powołane zostało Zgromadzenie Elektorów, którego pierwsze posiedzenie odbyło 
17 grudnia 2010 r. W posiedzeniu wzięło udział 23 przedstawicieli jednostek organizacyjnych wyż-
szych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego nauk humanistycznych w zakresie historii oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk, ujętych 
w specjalnym Obwieszczeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczącym Zgro-
madzenia wybrano prof. dr. hab. Jana Kofmana z Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas kolejnego 
posiedzenia 21 stycznia 2011 r. 24 elektorów dokonało w tajnym głosowaniu wyboru kandydatów 
do Rady IPN:
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a) dziesięciu do przedstawienia Sejmowi RP – prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. dr hab. 
Edward Czapiewski, prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Andrzej 
Friszke, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Dariusz Stola, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza i prof. dr hab. Stanisław Żerko;

b) czterech do przedstawienia Senatowi RP – prof. dr hab. Zbigniew Karpus, dr hab. Grzegorz 
Motyka, prof. dr hab. Bolesław Orłowski i prof. dr hab. Waldemar Rezmer.

Po przesłuchaniach kandydatów przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu oraz 
Senat RP, 3 marca 2011 r. Senat powołał na członków Rady Grzegorza Motykę i Bolesława Orłow-
skiego, zaś 18 marca 2011 r. Sejm powołał Andrzeja Chojnowskiego, Antoniego Dudka, Andrze-
ja Friszke, Andrzeja Paczkowskiego i Tadeusza Wolszę. Dwóch członków Rady: dr Antoni Kura 
i prof. dr hab. Andrzej Wasilewski powołanych zostało jeszcze 8 października 2010 r. przez prezy-
denta RP. Ponieważ 21 października 2011 r. prof. Wasilewski złożył na ręce prezydenta RP rezy-
gnację, 5 grudnia 2011 r. prezydent RP powołał w jego miejsce dr. Artura Mudreckiego, który z tym 
dniem objął funkcję członka Rady.

Kadencja Rady rozpoczęła się 7 kwietnia 2011 r. z chwilą pierwszego jej posiedzenia, które zwo-
łał dr Franciszek Gryciuk, p.o. prezes IPN. Na spotkaniu tym dokonano wyboru przewodniczącego 
– został nim Andrzej Paczkowski – oraz trzech wiceprzewodniczących: Andrzeja Chojnowskiego, 
Andrzeja Friszke i Antoniego Kurę. Na tym samym posiedzeniu podjęto uchwałę nr 2 w spra-
wie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa IPN–KŚZpNP i zobowiązano 
przewodniczącego do ogłoszenia konkursu. Został on ogłoszony w mediach 12 kwietnia 2011 r. 
Do oznaczonego w nim terminu napłynęły zgłoszenia czterech osób: dr. Łukasza Kamińskiego, 
dr. Marka Lasoty, dr Kazimierza Wóycickiego i dr hab. Janusza Wrony, prof. UMCS. Na posiedze-
niu Rady 30 maja 2011 r., po wymaganych przez ustawę uprzednich sprawdzeniach archiwalnych, 
dokonano oceny pod względem formalnym nadesłanych zgłoszeń i wszystkie zakwalifi kowano do 
ostatniego etapu konkursu. 31 maja 2011 r. odbyły się publiczne przesłuchania kandydatów i po 
naradzie, w głosowaniu tajnym, wybrano kandydata w osobie dr. Łukasza Kamińskiego, który uzy-
skał wymaganą większość, pięć głosów poparcia (na dziewięć). Następnie procedura powoływania 
prezesa przeniosła się do parlamentu. 8 i 9 czerwca 2011 r. Komisja Sprawiedliwości i Praw Czło-
wieka rozpatrzyła wniosek Rady Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie kandydatury dr. Łukasza 
Kamińskiego na stanowisko prezesa Instytutu oraz przeprowadziła dyskusję i postanowiła pozy-
tywnie zaopiniować kandydaturę. Następnie Sejm RP 10 czerwca 2011 r. 372 głosami (8 głosów 
przeciw, 8 głosów wstrzymujących się oraz pod nieobecność klubu SLD, który nie wziął udziału 
w głosowaniu) powołał Łukasza Kamińskiego na stanowisko prezesa Instytutu. 15 czerwca 2011 r. 
Senat RP zgodził się na wybór Łukasza Kamińskiego na prezesa IPN. 28 czerwca 2011 r. dr Łukasz 
Kamiński złożył ślubowanie.

Sprawą, która przez kilka miesięcy stanowiła przedmiot wielokrotnych dyskusji, było wypełnie-
nie delegacji ustawowej (art. 4 ww. ustawy), zobowiązującej Radę do przygotowania i ogłoszenia 
pierwszego konkursu na fi nansowanie przez IPN badań nad najnowszą historią Polski. Na posie-
dzeniach 12 i 26 maja omawiano zasady merytoryczne konkursu. Z uwagi na fakt, że musiał on 
być przeprowadzony do końca 2011 r., postanowiono nadać mu formę konkursu wydawniczego na 
niepublikowane jeszcze prace naukowe różnego rodzaju (monografi e, wybory źródeł, opracowane 
naukowo wspomnienia lub dzienniki itp.). Na posiedzeniu 2 czerwca podjęto uchwałę o rozpisaniu 
konkursu, który został ogłoszony 9 czerwca. Na zebraniu 21 lipca wyłoniono Zespół Oceniający, 
w którego skład powołano czterech członków Rady oraz trzech pracowników pionu edukacyjno-
-naukowego IPN. Na konkurs wpłynęły 64 projekty. Zespół zakończył prace 29 sierpnia, a 30 sierp-
nia – na podstawie propozycji, które przedstawił – Rada podjęła uchwałę wskazującą prezesowi 
Instytutu pozycje zaopiniowane pozytywnie. Jednak przeprowadzone ekspertyzy ujawniły istnie-
nie zasadniczej niespójności prawnej między przepisem ustawowym o przeprowadzeniu konkursu 
a ustawami o fi nansach publicznych (z dnia 27 sierpnia 2009 r.) i o zasadach fi nansowania nauki 
(z dnia 30 kwietnia 2010 r.). Okazało się bowiem, że Instytut nie może przekazywać środków fi nan-



sowych m.in. podmiotom działającym na podstawie ustaw o nauce i szkolnictwie wyższym oraz 
o swobodzie działalności gospodarczej. W wyniku tego z fi nansowania musiałyby zostać wyklu-
czone zarówno podmioty najważniejsze dla badań nad najnowszą historią (m.in. instytuty Polskiej 
Akademii Nauk oraz wydziały, instytuty i katedry wyższych uczelni publicznych), jak i wydawnic-
twa specjalizujące się w publikowaniu prac naukowych. Ponadto stwierdzono, że pojęcie „badania 
naukowe” użyte w ustawach o Instytucie Pamięci Narodowej oraz o zasadach fi nansowania nauki 
(z dnia 30 kwietnia 2010 r.) nie obejmuje upowszechniania wyników badań, a więc publikacji 
książek, a tylko badania sensu stricto. W rezultacie takiego stanu prawnego Rada, na posiedzeniu 
20 października, zmuszona została do uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu. Rada 
stwierdziła, że w obecnym stanie prawnym, wskazującym na rozbieżności między celami, inten-
cjami oraz sposobem realizacji ustawy o IPN a innymi aktami prawnymi, sprostanie wymogowi 
ogłaszania konkursów na fi nansowanie badań nad najnowszą historią możliwe będzie tylko po 
wprowadzeniu do ustawy o IPN stosownych zmian. Na posiedzeniu, które odbyło się 8 grudnia, 
przedyskutowano i zaakceptowano projekt nowelizacji. Równocześnie zwrócono się do prezesa 
Instytutu o przekazanie go instytucji posiadającej inicjatywę ustawodawczą.

Kilkakrotnie (26 maja, 6 października, 10 listopada) przedmiotem posiedzeń były sprawy zwią-
zane z funkcjonowaniem pionu prokuratorskiego Instytutu, w tym projekty nowelizacji ustawy 
o IPN w zakresie działalności Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu. Ponadto podczas osobnego posiedzenia (15 września) omawiano sprawy Biura Lustracyjnego. 
Także kilkakrotnie (15 czerwca, 24 listopada) omawiano jako osobne punkty porządku dziennego 
sprawy pionu archiwalnego, a w szczególności jego reorganizacji oraz przygotowania do upublicz-
nienia inwentarza zasobu aktowego Instytutu, które ma zostać rozpoczęte do 31 grudnia 2012 r. Na 
jednym z posiedzeń Rady (6 października) obecni byli przedstawiciele ABW, z którymi przedys-
kutowano problemy procedur związanych z postępowaniami o stwierdzeniu nieważności decyzji 
dotyczących zastrzeżenia dokumentów. Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o IPN, Rada 
podjęła jedenaście decyzji stwierdzających nieważność decyzji Prezesa o przejęciu dokumentów 
i dziewięć decyzji utrzymujących je w mocy.

Ponadto Rada omawiała następujące kwestie:
• plany badawcze (28 kwietnia) i działalność edukacyjna Biura Edukacji Publicznej (2 czerw-

ca);
• sprawy realizowane przez Biuro Budżetu, Finansów i Kadr, Biuro Zamówień Publicznych, 

Mienia i Inwestycji, Biuro Gospodarcze oraz Audyt Wewnętrzny (12 maja);
• zgłaszane przez prezesa projekty usprawnienia funkcjonowania IPN (4 lipca) i zmian organi-

zacyjnych, w wyniku czego na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia przyjęte zostały poprawki do statutu 
Instytutu.

W posiedzeniach brali udział prezes IPN lub osoba przez niego upoważniona, przedstawiając 
informacje nt. bieżących spraw IPN oraz odpowiadając na pytania i interpelacje członków Rady.

W roku sprawozdawczym, począwszy od 7 kwietnia, Rada odbyła 18 posiedzeń.
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2. IPN we współpracy z partnerami społecznymi

2.1. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządo-
wymi

Instytut Pamięci Narodowej, realizując swoje ustawowe zadania, współpracuje z wieloma insty-
tucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w celu upamiętniania historii Polski i Pola-
ków w latach 1939–1989.

W roku 2011 IPN zainicjował współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości i Radą Ochrony 
Pamięci Walki i Męczeństwa. 10 listopada 2011 r. prezes IPN–KŚZpNP Łukasz Kamiński, mini-
ster sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa Andrzej Krzysztof Kunert podpisali list intencyjny. Partnerzy, „mając na uwadze doniosłą 
potrzebę krzewienia wśród jak najszerszych warstw polskiego społeczeństwa wiedzy o walce 
z narzuconym przemocą ustrojem komunistycznym i ogromie ofi ar poniesionych przez Naród 
Polski w latach 1944–1956”, wyrażają w nim wolę nawiązania współpracy i prowadzenia wspól-
nych działań na rzecz odnalezienia nieznanych dotąd miejsc pochówku ofi ar terroru komunistycz-
nego z lat 1944–1956. Inicjatorzy projektu powołali zespół badawczy, który w porozumieniu 
m.in. z samorządami lokalnymi będzie weryfi kował informacje o przypuszczalnych miejscach 
ukrycia ciał osób zamordowanych przez władze komunistyczne, a następnie przeprowadzi bada-
nia sondażowe i ekshumacje.

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej Instytut Pamięci Narodowej zaangażowany 
jest w upamiętnianie ważnych wydarzeń w historii Polski.

W roku 2011 IPN przeprowadził ogólnopolską akcję edukacyjną w związku z 30. rocznicą wpro-
wadzenia stanu wojennego. Obok wystawy „586 dni stanu wojennego”, przygotowanej przez Biuro 
Edukacji Publicznej IPN, Instytut wspólnie z Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska zaangażo-
wał się w akcję „Młodzi pamiętają”, w ramach której na placu Zamkowym w Warszawie przedsta-
wiono rekonstrukcję starć oddziałów ZOMO z opozycją. Ponadto odbyły się prelekcje z udziałem 
historyków z Instytutu, a także kampania rozpowszechniania ulotek informujących o wydarzeniach 
stanu wojennego.

Wzorem lat ubiegłych 1 sierpnia IPN wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego przygoto-
wał ogólnopolską akcję przypominającą o kolejnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego: 
1 sierpnia o godz. 17.00 we wszystkich dużych miastach w Polsce włączono syreny.

W 2011 r. IPN wraz z Grupą Historyczną „Zgrupowanie Radosław” zorganizował IV Katyński 
Marsz Cieni, który upamiętnił ofi ary zbrodni popełnionej przez Sowietów w 1940 r.

Działalność IPN obejmuje również współpracę z różnymi środowiskami, m.in. kombatanckimi 
i opozycyjnymi.

W 2011 r. kontynuowano wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem Pokolenie i Ofi cyną 
Wydawniczą Volumen przy tworzeniu Encyklopedii Solidarności. Jest to projekt dokumentacyj-
ny, w rezultacie którego powstanie najobfi tsze źródło wiedzy o polskiej opozycji antykomuni-
stycznej lat 1976–1989. Pierwszy tom został opublikowany w 2010 r., obecnie trwają prace nad 
kolejnym.

Efektem współpracy pomiędzy IPN a Muzeum Wsi Kieleckiej jest portal edukacyjny Martyro-
logia Wsi Polskich www.martyrologiawsipolskich.pl.

Instytut Pamięci Narodowej w związku z realizacją umowy z Fundacją Kresy-Syberia udostęp-
nia materiały archiwalne odnoszące się do represji i deportacji Polaków zamieszkałych na terenach 
II Rzeczpospolitej Polskiej, które zostaną zamieszone w tworzonym Wirtualnym Muzeum Kresy-
-Syberia.

Razem z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego IPN zorganizował konferencję 
naukową, której pokłosiem było wydanie numeru „Biuletynu IPN” poświęconego osobie Pryma-
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sa Polski Stefana Wyszyńskiego. Ponadto Instytut udostępnił materiały na potrzeby ekspozycji 
muzeum.

W 2011 r. Instytut włączył się w projekt edukacyjny Wołyń 1943 przygotowany przez Polskie 
Radio SA. W wyniku współpracy powstał czteropłytowy album poświęcony masowej zbrodni 
dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej.

W celu upowszechnienia wiedzy o Bydgoskim Marcu 1981 IPN wraz z Europejskim Centrum 
Solidarności, Urzędem Miasta Bydgoszcz, Fundacją Ośrodka KARTA i senatorem Janem Rulew-
skim podjęli współpracę, której efektem będzie kilkutomowa publikacja oraz prezentacja multime-
dialna.

IPN włączył się również w obchody Stulecia Harcerstwa. Z okazji Jubileuszowego Zlotu Stu-
lecia Harcerstwa „Całym Życiem – Przygoda XXI” w Krakowie Instytut przygotował prelekcje, 
prezentacje dorobku Instytutu oraz wystawę „Bogu i Polsce. Harcerstwo niezależne i niepokorne 
w PRL”.

W roku 2011 nawiązano też współpracę z różnymi organizacjami społecznymi w związku 
z realizacją wniosków o przyznanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności, m.in. ze Stowa-
rzyszeniem Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz NSZZ „Solidarność”.

2.2. Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
Organizacja i działalność Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w roku 

2011 jest przykładem współpracy Instytutu Pamięci Narodowej ze Światowym Związkiem Żołnie-
rzy AK i z innymi organizacjami kombatanckimi zainteresowanymi upowszechnianiem historii lat 
1939–1989.

Głównym celem klubów jest upowszechnianie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, walce 
SZP–ZWZ–AK i innych formacji niepodległościowych z obu okupantami, zbrodniach dokonywa-
nych w Polsce od 1939 r., trwającym pół wieku oporze społecznym przeciw okupantom i niesu-
werennej komunistycznej władzy w Polsce. Wiedza ta, przez długie lata przemilczana i wypacza-
na, dla osób zainteresowanych jest niezwykle atrakcyjna, ale jednocześnie ciągle mało dostępna. 
Stąd duże zainteresowanie działalnością klubów ze strony kombatantów, a obecnie coraz częściej 
i innych osób, od licealistów aż do najstarszych wiekiem.

26 klubów prowadzonych w roku sprawozdawczym przez oddziały IPN–KŚZpNP w całej 
Polsce ma już łącznie kilka tysięcy stałych członków, nie licząc sporadycznie przychodzących 
gości. Atrakcyjność spotkań jest m.in. związana z tym, że prelekcje wygłaszają historycy, którzy 
na bieżąco pracują nad tematami dyskutowanymi w klubie i przekazują odbiorcom najnowszą, 
opartą na badaniach źródłowych wiedzę. Słuchacze i prelegenci mają możliwość bezpośredniej 
wymiany zdań, co dla obu stron jest bardzo ciekawym doświadczeniem i przyciąga nowych 
członków.

Od kilku lat kluby posiadają własny portal internetowy (http://www.klub-generalagrota.pl/), 
w którym każdy z nich dysponuje osobną zakładką z aktualnymi informacjami, zdjęciami itp. Na 
stronie można znaleźć bazę wiedzy historycznej, która jest na bieżąco uzupełniana, m.in. o wygło-
szone referaty. Portal klubów zainicjowała i prowadzi p. Karolina Kolbuszewska – pracownik IPN. 
Odnotowuje się kilkaset wejść na stronę dziennie.

Kluby znajdują się pod bezpośrednią opieką dyrektorów oddziałów IPN–KŚZpNP, którzy do ich 
prowadzenia wyznaczają odpowiedniego pracownika.

Kluby mają swe społeczne zarządy i rady programowe, złożone z historyków z Instytutu i spoza 
niego. To środowisko, skupione wokół IPN, wnosi cenne wartości do pracy Instytutu.

Spotkania w klubie odbywają się regularnie, co miesiąc, programy wykładów są opracowywane 
przez rady programowe z dużym wyprzedzeniem. W roku sprawozdawczym łącznie we wszystkich 
26 klubach odbyło się 219 spotkań. Pełny wykaz spotkań Klubów Historycznych im. gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” i omawianych na nich tematów znajduje się w załączonym aneksie.
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2.3. Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej i „Świadek Historii”,
konkursy „Książka Historyczna Roku”
i „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

Instytut Pamięci Narodowej, realizując zadania ustawowe mające na celu utrwalanie pamięci 
o bohaterach narodowych i ważnych dla naszej historii wydarzeniach, ustanowił nagrody Kustosz 
Pamięci Narodowej i „Świadek Historii”, organizuje Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinow-
skiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”, a także współorganizuje konkurs „Książa Histo-
ryczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego.

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej
W lipcu 2002 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leon Kieres ustanowił honorową 

nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej. Inicjatorem wyróżnienia był prof. Janusz Kurtyka, ówczesny 
dyrektor Oddziału IPN w Krakowie.

Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej przyznawany jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, 
organizacjom społecznym i osobom za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii naro-
du polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami 
Instytutu Pamięci Narodowej. Nagroda ma umocnić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić 
wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia.

Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczy prezes IPN. W jej skład wchodzą laureaci 
nagrody i osoby wskazane przez kapitułę.

W 2011 r. miała miejsce jubileuszowa dziesiąta edycja nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 14 czerwca 2011 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzymali: Ewa Siemaszko i Władysław Siemaszko, Adam 
Macedoński, Adam Borowski, Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” poległych 
w Katowicach 16 grudnia 1981 r., Związek Sybiraków.

W poprzednich latach laureatami nagrody byli: w 2010 r. – śp. prof. Janusz Kurtyka, ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski, prof. Jan Łopuski, Komitet Katyński, Niezależny Komitet Historyczny Badania 
Zbrodni Katyńskiej, Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki; w 2009 r. – Eugenia 
Maresch, ks. Czesław Wala, Ludwik Jerzy Rossowski, Zespół Redakcyjny Zeszytów Historycznych, 
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku; w 2008 r. 
– Irena i Jadwiga Zappe, Helena Filipionek, Zygmunt Walkowski, Związek Polaków na Białorusi; 
w 2007 r. – Halina Martinowa, ks. prałat Wacław Karłowicz, Obywatelski Komitet Poszukiwań 
Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r., śp. Paweł Jasienica; w 2006 r. – Zakon 
oo. Paulinów, Czesława i Eugeniusz Cydzikowie, Andrzej Krzysztof Kunert, Zofi a i Zbigniew 
Romaszewscy; w 2005 r. – Barbara Otwinowska, gen. Bolesław Nieczuja-Ostrowski, ppłk Sta-
nisław Dąbrowa-Kostka, o. Józef Mońko, Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”; w 2004 r. – 
Władysław Bartoszewski, zespół redakcyjny edycji Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w Doku-
mentach, Zofi a Leszczyńska; w 2003 r. – prof. Janusz Kazimierz Zawodny, Komisja Historii Kobiet 
w Walce o Niepodległość, Studium Polski Podziemnej w Londynie; w 2002 r. – prof. Elżbieta 
Zawacka, prof. Tomasz Strzembosz, Andrzej Zagórski.

Nagroda „Świadek Historii”
Od 2009 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej przyznaje również nagrodę „Świadek Historii”. 

Nagrodą, która ma charakter honorowy, wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone dla upamięt-
niania historii w poszczególnych regionach kraju oraz wspierające pion edukacyjny IPN w jego 
ustawowej działalności. W roku 2011 nagroda została przyznana w Oddziałach IPN w Białymstoku 
i Poznaniu. W Oddziale IPN w Białymstoku zostali nią uhonorowani: prezydent Ryszard Kaczo-
rowski (pośmiertnie), ks. bp Tadeusz Zawistowski, kpt. Henryk Bańkowski, Fabian Jan Daniło-
wicz, Danuta i Henryk Grabowscy, Eugeniusz Kalinowski (pośmiertnie), Stanisław Marczuk, Klara 
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M. Rogalska, Józef Sokolik, Piotr S. Szyryński, rtm. Bernard Wasilewski, Jerzy Sacharczuk, Antoni 
Żabicki (pośmiertnie).

W Oddziale IPN w Poznaniu tytuł „Świadek Historii” otrzymali: Stowarzyszenie Poznański 
Czerwiec ’56, Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 „Niepokonani”, Związek Kom-
batantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r., Wojewódzka Rada Związku 
Sybiraków Wielkopolska, Henryk Ludwik Czarnecki, Jarosław Burchardt, Aurelia Gancarz, Paweł 
Kotlarski, Ryszard Białkowski, Maria i Andrzej Perlakowie.

Konkurs „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego
Konkurs „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. Oskara Haleckiego jest wspólnym przed-

sięwzięciem trzech instytucji: Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. 
Konkurs organizowany jest od roku 2008. Celem konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski 
w XX w. oraz krzewienie czytelnictwa książek historycznych. Nagroda im. Oskara Haleckiego 
w konkursie „Książka Historyczna Roku” przyznawana jest w dwóch kategoriach:

– najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX w.;
– najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX w.
Nagrody przyznaje jury w składzie: prof. dr hab. Piotr Franaszek (przewodniczący), prof. dr hab. 

Andrzej Chwalba, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech 
Roszkowski, prof. dr hab. Wiesław Wysocki oraz czytelnicy głosujący na stronie internetowej kon-
kursu www.ksiazkahistorycznaroku.pl.

W 2011 r. w kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX 
w.” zwyciężyła praca Leszka Jerzego Jasińskiego Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kon-
takty gospodarcze z zagranicą w XX wieku. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano 
Tomaszowi Sikorskiemu za publikację O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i dzia-
łalność Ruchu Młodej Polski (1979–1989).

W kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” 
zwyciężyła praca Leona Popka Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo. Nagrodę czytelników w tej samej 
kategorii otrzymał Witold Stankowski za książkę Nie umrę śmiercią naturalną...: Janina Lech – 
harcerka, poetka, ofi ara hitlerowskiego bezprawia oraz jej rodzina. Laureaci otrzymali statuetki 
i nagrody pieniężne.

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”
Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” 

organizowany jest wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii Polskiej Akademii 
Nauk. Celem konkursu jest promowanie wyników prac młodych badaczy zajmujących się historią 
najnowszą Polski i zachęcenie ich do kontynuowania kariery naukowej. Skierowany jest do autorów 
prac magisterskich i doktorskich z zakresu historii Polski i Polaków w XX w. Nadesłane prace oce-
nia siedmioosobowa komisja konkursowa powołana przez prezesa IPN i dyrektora IH PAN. Nagro-
dą w konkursie jest dyplom, opublikowanie pracy przez IPN i IH PAN oraz honorarium wypłacane 
po podpisaniu umowy wydawniczej. W 2011 r. miała miejsce piąta edycja konkursu. W kategorii 
prac doktorskich I nagrodę otrzymał dr Piotr Stankow za pracę Stefan Korboński (1901–1989). 
Działalność polityczna i społeczna. Wyróżnienia zdobyli dr Wojciech Marciniak za pracę Repa-
triacja obywateli polskich z głębi terytorium ZSRR w latach 1945–1946 oraz dr Dominik Pick za 
pracę Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN w latach 1971–1983; w kategorii prac magisterskich 
zostały przyznane dwie równorzędne II nagrody dla Malwiny Garygi za pracę Komitet Krakowski 
PZPR 1982–1990. Struktura. Obsada personalna. Działalność oraz dla Gabrieli Nastałek za pracę 
Filmowy portret problemów społeczeństwa polskiego w latach 50-tych XX wieku na przykładzie 
»czarnej serii« polskiego dokumentu. Wyróżnienia otrzymały: Joanna Maria Sarnecka za pracę 
Stanisław Pietraszko – zapomniany w sprawie zabójstwa Stanisława Pyjasa, Przemysław Bibik za 
pracę Kazimierz Smoleń. Więzień nazistowskich obozów koncentracyjnych, organizator i dyrektor 



Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Marcin Giełzak za pracę Lidia i Adam Ciołkoszowie 
jako historycy socjalizmu polskiego oraz Michał Przeperski za pracę PRL i Polacy w badaniach 
sondażowych RWE (1962–1969).



27

3. Współpraca międzynarodowa
Instytut Pamięci Narodowej, działając w myśl art. 53 pkt. 4 ustawy o Instytucie Pamięci Naro-

dowej, „upowszechnia w kraju i za granicą wyniki swojej pracy oraz badań innych instytucji, 
organizacji i osób nad problematyką stanowiącą przedmiot jego działania”. W 2011 r. pracownicy 
Instytutu Pamięci Narodowej organizowali międzynarodowe konferencje i aktywnie brali w nich 
udział, prezentowali za granicą wystawy oraz publikacje. Były to działania skierowane zarówno do 
obcokrajowców, jak i do środowisk polonijnych. Instytut Pamięci Narodowej inicjował oraz kon-
tynuował współpracę z partnerami zagranicznymi w ramach projektów naukowych, edukacyjnych 
i archiwalnych.

Europejski Dzień Pamięci Ofi ar Reżimów Totalitarnych. 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie 
Instytut Pamięci Narodowej współorganizował wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości międzyna-
rodowe obchody Europejskiego Dnia Pamięci Ofi ar Reżimów Totalitarnych. Obchody te zorgani-
zowano w Europie po raz pierwszy w związku z Konkluzją w sprawie upamiętnienia ofi ar zbrodni 
popełnionych przez reżimy totalitarne, jaką ministrowie sprawiedliwości państw UE przyjęli pod-
czas spotkania Rady Unii Europejskiej 10 czerwca 2011 r. W konkluzji zwrócono się do państw 
członkowskich m.in. o rozważenie sposobu upamiętnienia dnia 23 sierpnia (rocznica paktu Ribben-
trop-Mołotow) oraz o podjęcie inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do społe-
czeństwa, dotyczących spuścizny reżimów totalitarnych. W obchodach uczestniczyli ministrowie 
sprawiedliwości państw Unii Europejskiej zaproszeni przez ministra sprawiedliwości Krzysztofa 
Kwiatkowskiego oraz przedstawiciele europejskich instytucji zajmujących się rozliczeniami z tota-
litarną przeszłością zaproszeni przez prezesa IPN. Podczas uroczystej konferencji, która odbyła się 
w Muzeum Powstania Warszawskiego, ministrowie przyjęli Deklarację Warszawską, wzywającą 
do podjęcia inicjatyw zapobiegających propagowaniu reżimów totalitarnych. Prezes IPN dr Łukasz 
Kamiński w swoim wystąpieniu wezwał do ukarania sprawców zbrodni reżimów oraz zapewnienia 
ofi arom prawa do sprawiedliwości, prawdy i pamięci.

Obchody Europejskiego Dnia Pamięci Ofi ar Reżimów Totalitarnych były okazją do zorganizo-
wania 24 sierpnia 2011 r. roboczego spotkania szefów europejskich instytucji zajmujących się 
rozliczaniem z totalitarną przeszłością. Podczas spotkania wymieniano się doświadczeniami oraz 
omówiono wspólne projekty w ramach Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia oraz Globalnej 
Sieci Badania Dyktatorskiej Przeszłości i Ludobójczej Polityki. W spotkaniu udział wzięli przed-
stawiciele instytucji partnerskich IPN z: Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Holandii, Litwy, Łotwy, 
Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

W 2011 r. Instytut Pamięci Narodowej zawarł trzy nowe umowy o współpracy z partnerami 
zagranicznymi.

Umowa powołująca do życia Platformę Europejskiej Pamięci i Sumienia, podpisana 14 paź-
dziernika 2011 r. przez prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego. Instytut Pamięci Narodowej jest 
jednym z 21 członków-założycieli Platformy. Celem tej organizacji jest współpraca na rzecz roz-
szerzenia wiedzy na temat reżimów totalitarnych i upamiętnienia ich ofi ar. Do głównych jej zadań 
należy stworzenie bazy dokumentacji na temat zbrodni reżimów totalitarnych, zapewnienie do 
niej bezpłatnego i nieograniczonego dostępu osobom zainteresowanym oraz praca na rzecz spój-
nej edukacji o reżimach totalitarnych w całej Europie. Powstała już strona internetowa Platformy 
www.memoryandconscience.eu informująca o założeniach organizacji i jej działaniach. Ceremonia 
podpisania umowy ustanawiającej Platformę odbyła się w Pradze podczas szczytu państw Grupy 
Wyszehradzkiej, w obecności premierów Republiki Czeskiej Petra Nečasa, Rzeczpospolitej Pol-
skiej Donalda Tuska i Węgier Victora Orbána.

Umowa o współpracy między Instytutem Pamięci Narodowej a Rosyjskim Państwowym 
Archiwum Historii Najnowszej (RGANI) podpisana w dniu 2 marca 2011 r. przez p.o. preze-
sa IPN dr. Franciszka Gryciuka i dyrektor RGANI Natalię Tomilinę. Przedmiotem umowy jest 
realizacja projektu naukowo-badawczego, obejmującego przygotowanie zbioru dokumentów pod 
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tytułem roboczym „Stosunki radziecko-polskie w latach 50. i 60. XX wieku”. W ramach współ-
pracy z RGANI w listopadzie 2011 r. prezes IPN Łukasz Kamiński wraz z delegacją IPN spotkał 
się w Moskwie z dyrektorem Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Najnowszej Natalią 
Tomiliną i jej zastępcą Michaiłem Prozumienszczikowem. Podczas wizyty w Moskwie przedstawi-
ciele IPN spotkali się także z Siergiejem Archangiełowem, dyrektorem Państwowego Centralnego 
Muzeum Historii Współczesnej Rosji, w celu nawiązania współpracy pomiędzy instytucjami. 
W dniu 28 listopada 2011 r. delegacja IPN spotkała się z ambasadorem RP w Moskwie dr. Woj-
ciechem Zajączkowskim oraz reprezentantami szeregu rosyjskich instytucji naukowych, archiwal-
nych i organizacji pozarządowych (m.in. Stowarzyszeniem „Memoriał”), a także indywidualnymi 
badaczami i specjalistami od spraw polskich. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej został zapro-
szony do wygłoszenia w kwietniu 2012 r. w Stowarzyszeniu „Memoriał” wykładu poświęconego 
działalności Instytutu skierowanego do przedstawicieli rosyjskich organizacji pozarządowych.

Robocza część wizyty delegacji IPN w Moskwie obejmowała przegląd materiałów archiwalnych 
w RGANI dotyczących spraw polskich w latach 1953–1964. W pierwszej kolejności prowadzono 
kwerendę w zespołach akt Prezydium KC KPZR (ówczesnego odpowiednika Biura Politycznego) 
z lat 1953–1956 oraz Wydziału KC KPZR ds. Kontaktów z Partiami Komunistycznymi i Robotni-
czymi Krajów Socjalistycznych. W ramach tych badań odnaleziono dokumenty, które rzucają nowe 
światło m.in. na kwestię metod zarządzania państwami satelickimi przez Moskwę, wzajemne sto-
sunki gospodarcze w ramach obozu tzw. krajów demokracji ludowej oraz na ówczesną fazę relacji 
polsko-sowiecko-niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki granicy na Odrze 
i Nysie Łużyckiej, i pozyskano 3 000 stron kserokopii materiałów archiwalnych.

Umowa o współpracy między Instytutem Pamięci Narodowej a Towarzystwem Historycz-
no-Literackim w Paryżu podpisana przez p.o. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Fran-
ciszka Gryciuka i prezesa Towarzystwa Historyczno-Literackiego (Sociète Historique et Littèraire 
Polonaise) prof. C. Pierra Zaleskiego 17 maja 2011 r. Współpraca obejmuje edycję materiałów źró-
dłowych, wspólne projekty naukowo-badawcze oraz pomoc Instytutu Pamięci Narodowej w opra-
cowywaniu i digitalizacji zbiorów archiwalnych Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Na mocy 
umowy do Instytutu Pamięci Narodowej trafi ać będą kopie zdigitalizowanych materiałów archiwal-
nych, z których IPN będzie korzystał, realizując swoje zadania ustawowe. W 2011 r. pracownicy 
Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN odbyli trzy wizyty robocze w Bibliotece 
Polskiej przy Towarzystwie Historyczno-Literackim w Paryżu. Kwerenda archiwalna dotyczyła 
spuścizny po Jerzym Jankowskim (1912–1982). Dokumentacja (10 mb) została uporządkowana 
i opracowana. Cała kolekcja zostanie zdigitalizowana, a kopie cyfrowe zasilą zasób IPN.

Współpraca międzynarodowa w ramach Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zaj-
mujących się Aktami Tajnych Służb. Sieć działa od 2008 r. Jej członkami są instytucje archiwalne 
z Bułgarii, Czech, Niemiec, Węgier, Rumunii, Słowacji i Polski. W 2011 r. przedstawiciele IPN 
wzięli udział w dwóch roboczych spotkaniach Sieci w Bukareszcie (14–15 lipca) oraz w Sofi i (22–
23 listopada). Działania Sieci mają na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości na pozio-
mie społecznym i politycznym w zakresie rozliczeń z historią. Istotnym elementem tych działań 
jest aktywność edukacyjna, skierowana zarówno do krajowej, jak i europejskiej publiczności. Jedną 
z nowych inicjatyw Europejskiej Sieci jest przygotowanie międzynarodowej wystawy objazdowej, 
która będzie przedstawiać sposoby, jakimi bezpieka wpływała na życie obywateli w państwach 
bloku wschodniego w latach 1944/45–1989/90. Koordynatorami projektu są Instytut Pamięci Naro-
dowej oraz Urząd Federalnego Pełnomocnika do spraw Dokumentów Służby Bezpieczeństwa byłej 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej (BStU). Trwają również prace nad zaktualizowaną wersją 
informatora o Sieci, który przybliży działalność i dokonania wszystkich jej członków. Oprócz prac 
roboczych podczas spotkania Sieci w Sofi i odbyła się również konferencja na temat międzyna-
rodowego terroryzmu w świetle dokumentów komunistycznych tajnych służb, w której uczestni-
czył przedstawiciel IPN. Działania Sieci mają również wymiar roboczy, o czym świadczy zorga-
nizowana 12–16 grudnia 2011 r. przez Instytut Pamięci Narodowej wizyta studyjna pracowników 
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bułgarskiej Komisji ds. Odtajniania Dokumentów oraz Ujawniania Związków Obywateli Bułgarii 
ze Służbami Bezpieczeństwa Państwa i Służbami Wywiadowczymi Bułgarskiej Armii Ludowej 
(COMDOS). Celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą i metodami działania archiwum IPN 
oraz skorzystanie z doświadczenia IPN przy organizacji nowego archiwum Komisji.

Udział prezesa IPN w Międzynarodowej Radzie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia. Dr Łukasz Kamiński 30 września 2011 r. odebrał z rąk ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego Bogdana Zdrojewskiego akt powołania do Międzynarodowej Rady Centrum Pol-
sko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 7–9 grudnia 2011 r. w Petersburgu odbyło się pierwsze 
posiedzenie Rady, w którym uczestniczył prezes Łukasz Kamiński. Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia zostało powołane na mocy ustawy a jego celem jest m.in.: wspieranie 
dialogu w stosunkach polsko-rosyjskich, prowadzenie badań naukowych, działalność wydawni-
cza, przeprowadzanie akcji edukacyjnych w obu krajach, organizowanie konferencji, seminariów 
i dyskusji, współpraca z ośrodkami akademickimi, placówkami naukowymi i kulturalnymi oraz 
współpraca z analogiczną placówką, która ma powstać w Rosji.

Prezes Łukasz Kamiński spotkał się w Berlinie z nowo powołanym Federalnym Pełnomoc-
nikiem ds. Dokumentów Służby Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej 
(BStU) Rolandem Jahnem. Omówiono współpracę BStU i IPN na polu badań naukowych, ustala-
jąc najważniejsze obszary badawcze: badania regionalne, badania na temat wzajemnych kontaktów 
opozycjonistów w krajach bloku wschodniego i badania dotyczące współpracy organów bezpie-
czeństwa krajów socjalistycznych. Ustalono także założenia projektu wystawy realizowanej przez 
IPN i BStU.

Instytut Pamięci Narodowej nawiązał współpracę z Europejską Siecią Pamięć i Solidarność 
(ESPS). Jej ramy zostały omówione podczas spotkania prezesa IPN z przewodniczącym Komitetu 
Sterującego ESPS prof. Janem Rydlem oraz dyrektorem Sekretariatu ESPS Rafałem Rogulskim we 
wrześniu 2011 r. Jednym z pierwszych przedsięwzięć był udział dr. Łukasza Kamińskiego w zor-
ganizowanej przez ESPS w Budapeszcie międzynarodowej konferencji „Samotność ofi ar – meto-
dologiczne, etyczne i polityczne aspekty liczenia strat ludzkich II wojny światowej”, gdzie prezes 
IPN wygłosił referat pt. „Pomiędzy polityką a etyką – polskie dylematy dotyczące liczenia ofi ar 
II wojny światowej”.

W 2011 r. w Instytucie Pamięci Narodowej gościli przedstawiciele zagranicznych placówek 
dyplomatycznych w RP, zagranicznych instytucji archiwalnych i naukowych, oraz reprezentanci 
Polonii. Spotkanie prezesa IPN z ambasadorem Izraela w Warszawie panem Zvi Rav-Nerem 
(10 sierpnia 2011 r.) dotyczyło zacieśnienia kontaktów strony izraelskiej z Instytutem Pamięci 
Narodowej, w szczególności z Instytutem Yad Vashem, jak również nawiązania współpracy pomię-
dzy polskimi i izraelskimi młodymi historykami w celu prowadzenia merytorycznego dialogu na 
temat trudnych i kontrowersyjnych obszarów historii. Spotkanie z panem Dong-Ik Kimem, pierw-
szym sekretarzem ambasady Korei Południowej w Warszawie (5 września 2011 r.), w którym 
wzięli udział dyrektorzy pionu lustracyjnego i śledczego IPN i pracownicy Biura Prezesa, było 
odpowiedzią na zainteresowanie strony koreańskiej działalnością Instytutu i polskim modelem roz-
liczeń z przeszłością komunistyczną. Kontynuowane są kontakty z Instytutem Hoovera w Stan-
ford (USA). Podczas spotkania prezesa IPN z zastępcą dyrektora Instytutu Hoovera Richardem 
Sousą oraz kustoszem kolekcji wschodnioeuropejskich w Archiwum Instytutu Hoovera dr. Macie-
jem Siekierskim (29 września 2011 r.) omówiono zasady wymiany archiwalnej pomiędzy obiema 
instytucjami i postanowiono zawrzeć umowę w tej sprawie. Prezes IPN spotkał się także z przed-
stawicielem Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie panem Jackiem Nowakowskim (5 grudnia 
2011 r.). Muzeum jest jednym z najważniejszych partnerów Instytutu w zakresie wymiany archi-
walnej, a obecnie planowane jest także rozwinięcie współpracy również w dziedzinie edukacji.

Partnerem zagranicznym, który wyraził zainteresowanie współdziałaniem z IPN na polu nauko-
wym, jest Historyczny Instytut Czarnogóry. 6 grudnia 2011 r. prezes Instytutu spotkał się z amba-
sadorem Czarnogóry w Warszawie panem Ivanem Lekoviciem, który przedstawił propozycję 
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prof. Radoslava Raspopovicia, dyrektora Historycznego Instytutu Czarnogóry, dotyczącą nawią-
zania współpracy naukowej i edukacyjnej z IPN. Podpisanie umowy o współpracy planowane jest 
na maj 2012 r. W ramach stałej współpracy roboczej z czeskim Instytutem Badania Reżimów 
Totalitarnych w grudniu 2011 r. IPN odwiedzili dyrektor Instytutu Daniel Herman, jego dorad-
ca dr Pavel Žáček i pracownik Instytutu Patrik Košický. Goście zapoznali się z metodyką pracy 
archiwów IPN, jak również z materiałami archiwalnymi przydatnymi w projektach naukowych 
czeskiego Instytutu.

Współpraca międzynarodowa na polu naukowym i edukacyjnym
a) Konferencje naukowe
W 2011 r. Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy zorganizował konferencję, która odbyła 

się za granicą. Konferencja „Need to Know. Świat wywiadu i polityka. Spojrzenia ze Wschodu 
i z Zachodu” zorganizowana w Brukseli 8–9 listopada 2011 r. we współpracy z Centrum Studiów 
nad Zimną Wojną Uniwersytetu Południowej Danii w Odense oraz Pawłem Zalewskim – posłem 
do Parlamentu Europejskiego (Europejska Partia Ludowa) była wydarzeniem towarzyszącym pol-
skiemu przewodnictwu w Unii Europejskiej. Miała na celu konfrontację doświadczenia badaczy 
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej na co dzień analizujących ujawnione materiały komu-
nistycznych służb wywiadowczych z wypracowaną od dawna na zachodzie Europy i w Stanach 
Zjednoczonych metodologią badań nad problematyką wywiadowczą.

Ponadto we współpracy z partnerami zagranicznymi Instytut Pamięci Narodowej zorganizował 
jeszcze dwie konferencje naukowe, które miały miejsce w Polsce. Były to konferencja „»Dziedzic-
two wojny«. Jak Holandia chroni ważne źródła z czasów II wojny dla przyszłych pokoleń” (War-
szawa, 30 marca 2011 r.), współorganizowana z Żydowskim Instytutem Historycznym z inicjatywy 
Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Holandii, oraz konferencja „Górnoślązacy. Pro-
blemy społeczności pogranicza w XX w.” (Gliwice, 20–21 października 2011 r.), zorganizowana 
we współpracy z Muzeum w Gliwicach i Ruhr-Universität w Bochum.

W kolejnych ośmiu konferencjach, zorganizowanych przez IPN samodzielnie lub we współpra-
cy z partnerami krajowymi, wzięli udział badacze z zagranicy. Były to:

– „Ruch prometejski – fenomen europejski”, zorganizowana we współpracy z IH PAN, Warsza-
wa, 16–17 lutego 2011 r.;

– „Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944–1989 na tle porównawczym”, War-
szawa, 7–8 kwietnia 2011 r.;

– „Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice”, Warszawa, 10–11 maja 2011 r.;
– „Los ludności cywilnej w początkach wojny niemiecko-sowieckiej. Badania i pamięć”, Bia-

łystok, 27 czerwca 2011 r.;
– „Kresy – wspólne dziedzictwo”, zorganizowana we współpracy z Instytutem Filologii Pol-

skiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 19–21 października 2011 r.;
– „»Nie masz już żydowskich miasteczek...« Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Sprawcy 

– Ofi ary – Świadkowie”, zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Łódź, 27–28 
października 2011 r.;

– „Sowiecki system obozów i więzień. Formy represji politycznych w Europie Środkowo-
-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku”, Łódź, 3–4 listopada 2011 r.;

– „Losy jeńców sowieckich w czasie II wojny światowej”, Lublin, 18–19 listopada 2011 r.
Konferencje naukowe odbywające się za granicą, w których wzięli udział pracownicy IPN, 

wymieniono w załączniku nr 1.

b) Wystawy
Instytut Pamięci Narodowej prezentował za granicą wystawy, które przedstawiają historię Polski 

w latach 1939–1989. Działania te są zbieżne z realizowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych planami promocji Polski. Dokument Kierunki Promocji Polski do 2015 r. z sierpnia 2011 r., 
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zaakceptowany przez ministra Radosława Sikorskiego, przewiduje bowiem „ukazanie Polski jako 
unikatowego laboratorium pozytywnych przemian w regionie i na kontynencie poprzez uwypu-
klenie takich procesów z historii Polski, jak: sukces polskiej transformacji ustrojowej, postawa 
społeczeństwa polskiego w okresie komunizmu, fenomen »Solidarności«, doświadczenia i postawa 
Polski podczas II wojny światowej”.

Wernisaż wystawy „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydow-
skiej w Polsce południowo-wschodniej w latach 1939–1945” odbył się w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli (4–7 października 2011 r.). Wystawa dokumentuje pomoc udzielaną przez Polaków 
żydowskim mieszkańcom Rzeszowszczyzny. W ceremonii otwarcia wystawy wziął udział prezes 
IPN dr Łukasz Kamiński.

Efektem współpracy Biura Edukacji Publicznej IPN z Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu 
Oporu Mieszkańców Litwy oraz Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego w Kownie była wspólna 
polsko-litewska wystawa „Polacy internowani na Litwie 1939–1940”. Uroczyste otwarcie wystawy 
miało miejsce 13 lipca 2011 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie, z udziałem m.in. wiceprzewod-
niczącej polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki 
Litewskiej poseł Urszuli Augustyn oraz ambasador Republiki Litewskiej w RP Lorety Zakarevičienė.

W 2011 r. wystawą najczęściej prezentowaną za granicą była ekspozycja „Fenomen »Solidar-
ności«. Migawki z dziejów Polski, 1980–1981”, przygotowana w 2010 r. w związku z 30. rocznicą 
powstania NSZZ „Solidarność”. Wystawa została pokazana w Stanach Zjednoczonych – w Woodrow 
Wilson International Center for Scholars w Waszyngtonie, na Columbia University w Nowym 
Jorku, Northern Illinois University w Chicago, Minnesota State Capitol w St. Paul w Minnesocie 
i Church of the Holy Cross w Minneapolis; w Hiszpanii – na Universidad Complutense de Madrid 
w Madrycie; we Francji – w Liceum Międzynarodowym College „Les Hauts Grillets” w Saint-
-Germain-en-Laye, Zamku w Saint-Germain-en-Laye i Liceum Montaigne w Paryżu; w Irlandii 
– w Waterford City Central Library w Waterford i St. Munchins Church w Limerick. Wystawa pre-
zentowana była w wersji polsko-angielskiej, a jej otwarcie zazwyczaj połączone było z prezentacją 
anglojęzycznych publikacji i działań edukacyjnych Instytutu skierowanych zarówno do Polonii, jak 
i odbiorów zagranicznych. Otwarciu towarzyszył też najczęściej wykład historyka z BEP poświę-
cony historii NSZZ „Solidarność”. Prezentacja wystawy na Columbia University połączona była 
z jednodniową sesją popularnonaukową poświęconą historii NSZZ „Solidarność”. Uzupełnieniem 
prezentacji wystawy we Francji i w Irlandii (Waterford) była seria zajęć dla młodzieży przeprowa-
dzonych przez edukatorów BEP. Na program złożyły się lekcje, warsztaty i wykłady dla uczniów 
i nauczycieli ze szkół polskich. Podczas prezentacji wystawy w St. Paul i w Minneapolis zajęcia 
dla młodzieży przeprowadzili nauczyciele ze szkół polskich, z którymi IPN współpracuje w ramach 
Programu Polonijnego. Natomiast w Chicago imprezą towarzyszącą wystawie była prezentacja 
gry edukacyjnej BEP „Kolejka”, zorganizowana w szkole im. ks. Stanisława Cholewińskiego dla 
nauczycieli polonijnych. Grę zaprezentował jej autor Karol Madaj. Zagraniczne prezentacje wysta-
wy „Fenomen »Solidarności«. Migawki z dziejów Polski, 1980–1981” były możliwe dzięki współ-
pracy BEP IPN z zagranicznymi placówkami naukowymi (Waszyngton, Nowy Jork, Madryt), pol-
skimi placówkami dyplomatycznymi (Waszyngton, Chicago, Dublin) i organizacjami polonijnymi 
(Waterford, Limerick, Paryż, Saint-Germain-en-Laye, St. Paul, Minneapolis).

Ponadto w 2011 r. za granicą były prezentowane wystawy: „Battle of Britain. To commemorate 
the Fight for Freedom” w Muzeum Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w Londynie (prezen-
tacji wystawy w Muzeum RAF towarzyszyła wielkoformatowa gra BEP IPN „303”); „Zbrodnia 
Katyńska” – w kościele pw. św. Audoena w Dublinie; „PRL – tak daleko, tak blisko...” – w Central 
Library, ILAC Centre w Dublinie; „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń” – w Galerii Polskiego 
Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie; „Samarytanie z Markowej. Polacy zamor-
dowani przez Niemców za pomoc Żydom” – w Monachium; „Dni Powstania – Warszawa 1944” 
we Lwowie, Łucku, Równem, Dubnie i Ostrogu nad Horyniem; „Rotmistrz Pilecki – ochotnik do 
Auschwitz” w Mińsku na Białorusi.
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Ponadto Instytut Pamięci Narodowej udostępnił materiały, które wykorzystano do organizacji 
wystaw: „Komunistyczne tajne służby i wojna propagandy w czasach Zimnej Wojny”, otwartej 
14 lipca 2011 r. w Bukareszcie i towarzyszącej spotkaniu Europejskiej Sieci Instytucji Archiwal-
nych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb oraz „Das unbekannte Vernichtungslager Kulmhof’, 
otwartej w grudniu 2011 r. w Centrum Judaicum w Berlinie. W ramach przygotowania wystawy 
„Żydzi w województwie śląskim (katowickim) w latach 1945–1970” IPN współpracował z Insty-
tutem Yad Vashem, Ghetto Fighter’s House Museum w zachodniej Galilei oraz Światowym Związ-
kiem Żydów Zagłębiowskich w Tel Awiwie.

c) promocje publikacji
W roku 2011 odbyły się następujące zagraniczne promocje książek wydanych przez IPN: albu-

mu poświęconego Ryszardowi Siwcowi – w Republice Czeskiej i na Słowacji; publikacji albumów 
Wincenty Witos 1874–1945 i Adam Doboszyński 1904–1945 – w Londynie oraz publikacji Arcy-
biskup Bolesław Twardowski (1864–1944). Metropolita lwowski obrządku łacińskiego – we Lwo-
wie; książki Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało? – w Monachium (Niemcy) oraz 
anglojęzycznej publikacji IPN Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932–1933, a także całej 
serii wydawniczej „Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane 
dokumenty z archiwów służb specjalnych” – w Melbourne i Sydney w Australii oraz w Londynie.

Pion edukacyjny IPN w 2011 r. nawiązał bliską współpracę z instytucjami kulturalnymi państw 
Europy Środkowej działającymi w Warszawie, tj. Węgierskim Instytutem Kultury, Czeskim Cen-
trum, Instytutem Słowackim, Bułgarskim Instytutem Kultury i Rumuńskim Instytutem Kultury. 
Przy współpracy z Czeskim Centrum i Słowackim Instytutem Kultury IPN zorganizował promocję 
albumu poświęconego Ryszardowi Siwcowi. Z kolei we współpracy z Węgierskim Instytutem Kul-
tury w związku 65. rocznicą Rewolucji Węgierskiej 1956 r. 20 października 2011 r. zorganizowany 
został pokaz fi lmu dokumentalnego Zbrodnia bez kary, poświęconego Béli Biszku, komunistycz-
nemu ministrowi spraw wewnętrznych na Węgrzech, odpowiedzialnemu za represje po rewolucji 
węgierskiej 1956 r. W Węgierskim Instytucie Kultury odbyło się polsko-węgierskie sympozjum 
„Polska i Węgry. Ciężkie dziedzictwo komunizmu. Czym dla nas był tamten system?”. Jedno-
cześnie pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej oraz Węgierski Instytut Kultury, Czeskie 
Centrum, Instytut Słowacki, Bułgarski Instytut Kultury i Rumuński Instytut Kultury od połowy 
2011 r. współpracują przy przygotowaniu trzydniowej imprezy o charakterze międzynarodowym, 
planowanej na 2012 r., obejmującej wystawę plenerową, konferencję naukową i przegląd fi lmowy 
poświęcone życiu codziennemu w państwach bloku wschodniego w epoce socjalizmu.

Międzynarodowa współpraca archiwalna IPN
Jednym z ważnych elementów współpracy zagranicznej IPN jest pozyskiwanie, opracowywanie 

oraz publikowanie materiałów archiwalnych z instytucji znajdujących się poza granicami Polski.
Instytut Pamięci Narodowej przystąpił w grudniu 2011 r. do Międzynarodowej Rady Archi-

wów (MRA), organizacji zrzeszającej instytucje archiwalne z ponad 198 krajów. Przystąpienie do 
MRA łączyć się będzie z uczestnictwem Instytutu w pracach merytorycznych archiwów przecho-
wujących akta byłych reżimów totalitarnych, umożliwi także korzystanie z bogatego dorobku zwią-
zanego z wieloma aspektami i problemami archiwistyki.

Pion archiwalny IPN podjął w 2010 r. współpracę naukowo-archiwalną z Centrum Badania Eks-
terminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy oraz Litewskim Archiwum Akt Specjalnych. 
Działalność grupy polsko-litewskiej obejmuje przygotowanie serii źródłowej „Litwini i Polacy 
wobec okupacji sowieckiej 1939–1991”, ukazującej sowieckie represje oraz działania niepodległo-
ściowe Litwinów i Polaków. W 2011 r. odbyły się dwa spotkania: 15 kwietnia w Wilnie i 3 listopada 
w Łodzi. Zakończono kwerendę w archiwach litewskich dotyczącą polskiej i litewskiej konspiracji 
antykomunistycznej w latach 1939–1952. Odnalezione dokumenty zostaną wydane w I tomie pla-
nowanej serii pt. Litewskie i polskie podziemie niepodległościowe: lipiec 1944 – maj 1945. Prace 
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te koordynuje ze strony polskiej Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł oraz 
dr Tomasz Balbus, naczelnik OBUiAD we Wrocławiu. Do składu została natomiast oddana książ-
ka Lionginasa Baliukeviciusa Dziennik partyzanta „Dzūkasa” 23 czerwca 1948–6 czerwca 1949. 
W ramach współpracy następuje również przejmowanie do zasobu IPN kopii akt sowieckich służb 
bezpieczeństwa (1939–1990) dotyczących obywateli polskich. W 2011 r. pozyskano z Litewskiego 
Archiwum Akt Specjalnych w Wilnie zbiór kopii materiałów wytworzonych przez Komitet Bezpie-
czeństwa Państwowego Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej liczący 168 j.a.

Do najważniejszych, wieloletnich partnerów w wymianie materiałów archiwalnych należy 
Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Pion 
archiwalny IPN na mocy umowy z izraelskim Instytutem Yad Vashem wyszukuje w swoim zasobie 
dokumenty dotyczące losów ludności żydowskiej i sporządza ich kopie dla strony izraelskiej. Stro-
na izraelska otrzymała w okresie sprawozdawczym kopie 1904 j.a. z zasobu IPN. Równocześnie 
Instytut Yad Vashem przekazuje kopie materiałów ze swojego zasobu, które znajdują się w polu 
zainteresowania IPN. W 2011 r. zasób Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów powięk-
szył się o zbiory kopii cyfrowych relacji osób pochodzenia żydowskiego, dotyczących okupacji 
i zagłady narodu żydowskiego na terenach okupowanej Polski w czasie II wojny światowej, kwe-
stionariuszy historycznych Centralnej Komisji Historycznej Centralnego Komitetu Wyzwolonych 
Żydów w strefi e amerykańskiej oraz relacji z kolekcji Lejba Koniuchowskiego (łącznie 1312 j.a.).

W ramach współpracy z Narodowymi Archiwami Rumunii w okresie sprawozdawczym 
trwały prace nad wydaniem przekazanych do pionu archiwalnego IPN dokumentów dotyczących 
obywateli polskich internowanych przez Rumunię w 1939 r. Na 2012 r. zaplanowane jest wyda-
nie publikacji: „Uchodźcy polscy w Rumunii w latach 1939–1940. Dokumenty z zasobu narodo-
wych archiwów Rumunii” (edycja polsko-rumuńska). Program dalszego rozwoju współpracy oraz 
przebieg prac nad wspomnianą publikacją źródłową były tematem spotkań polskiej delegacji oraz 
przedstawicieli Narodowych Archiwów Rumunii, które odbyły się w maju i w listopadzie 2011 r. 
w Bukareszcie.

Pion archiwalny IPN kontynuuje od 2001 r., zainicjowaną przez ministra spraw wewnętrznych 
w 1995 r., współpracę w zakresie prac archiwalno-historycznych z Wydzielonym Państwowym 
Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W 2011 r. przygotowywano kolejne pięć tomów 
polsko-ukraińskiej serii wydawnictw źródłowych Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czter-
dziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. Ze strony polskiej w pra-
cach tych uczestniczy Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł BUiAD we współ-
pracy z oddziałami IPN w Łodzi i Gdańsku. Na 2012 r. zaplanowano druk następujących tytułów: 
Poland and Ukraine in the 1930’s–1940’s. (anglojęzyczny wybór dokumentów wydanych do tej 
pory w serii) oraz Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–1950. Likwida-
cja struktur kierowniczych. W okresie sprawozdawczym prowadzono też prace nad następującymi 
tomami, które ukażą się w następnych latach: Operacja „Oczyszczenie” 1939–1941, Deportacje 
1940–1941 oraz Wojska Pograniczne Ukraińskiego Okręgu Wojskowego 1945–1946.

W roku 2011 polsko-ukraińska grupa robocza zebrała się dwa razy (w Użhorodzie na Ukrainie 
oraz w Łodzi). Spotkania były poświęcone kolejnym tomom wspólnych edycji źródłowych. Całą 
serię oraz jej ostatnie tomy, w tym anglojęzyczną edycję Holodomor. The Great Famine in Ukra-
ine 1932–1933, prezentowano podczas delegacji w Londynie na przełomie marca i kwietnia oraz 
w Australii w listopadzie 2011 r. W związku z rocznicą współpracy archiwalno-historycznej został 
także opublikowany folder 15 lat współpracy archiwalno-historycznej. Polska i Ukraina w latach 
trzydziestych–czterdziestych XX wieku, w wersji polsko-ukraińskiej i polsko-angielskiej.

Ważnym partnerem IPN w zakresie wymiany materiałów archiwalnych jest Muzeum Holokau-
stu, z którym kontynuowano realizację umowy poprzez udostępnianie materiałów dotyczących 
osób podejrzanych o przestępstwa z dekretu PKWN o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerow-
skich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną, jeńcami oraz zdrajców 
narodu polskiego z dnia 31 sierpnia 1944 r. oraz wykonywanie mikrofi lmowych kopii odnalezionej 
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dokumentacji w celu przekazania ich partnerowi amerykańskiemu. W ramach wspomnianej umowy 
pion archiwalny IPN udostępnił Muzeum Holokaustu 2295 j.a. oraz wykonał kopie mikrofi lmowe 
z 300 j.a. pochodzących z zasobu IPN.

W 2011 r. z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku pozyskano kolejną partię kopii 
archiwaliów (138 j.a.), w tym: materiały dotyczące Radia Wolna Europa, materiały z kolekcji gene-
rała Kazimierza Sosnkowskiego oraz kopie materiałów fi lmowych. W ramach współpracy pracow-
nicy IPN digitalizowali wybrane dokumenty archiwalne z kolekcji Radio Wolna Europa.

Z inicjatywy Omara Tushurashvillego, dyrektora Archiwum Administracyjnego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Gruzji, w 2011 r. podjęto rozmowy o współpracy. Zmiany strukturalne 
i prawne w administracji gruzińskiej otworzyły możliwość dostępu do ww. archiwum jednostkom 
badawczym i osobom indywidualnym. Zgodnie z przekazanymi do IPN informacjami w Archiwum 
Administracyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji znajdują się dokumenty dotyczące Pol-
ski i Polaków z okresu II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Wizyta studyjna w grudniu 2011 r. 
przedstawicieli IPN miała na celu rozpoznanie dokumentacji dotyczącej spraw polskich w zasobie 
archiwalnym archiwum gruzińskiego, jej wartości informacyjnej i unikatowości, pod kątem ewentu-
alnej dalszej koordynacji współpracy, która skutkowałaby pozyskaniem kopii tych dokumentów.

Podczas wizyty w Kazachstanie, gdzie przedstawiciel IPN uczestniczył w międzynarodowej 
konferencji naukowej z okazji 75. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu, zorganizowanej 
przez Ambasadę RP w Kazachstanie oraz Państwowy Uniwersytet w Karagandzie im. Akademika 
E.A. Bukietowa, nawiązano robocze kontakty z państwowymi archiwami w Karagandzie. Planowa-
ne jest zorganizowanie wizyty archiwistów w celu wyszukania i opracowania dokumentów doty-
czących losów Polaków w Kazachstanie.

Ponadto w 2011 r. pracownicy Instytutu prowadzili kwerendy w następujących archiwach 
i bibliotekach za granicą: w Studium Polski Podziemnej w Londynie, w Instytucie Polskim 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, w Bibliotece Polskiej w POSK w Londynie, w Insty-
tucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, w Bibliotece Polskiej w Paryżu, w Instytucie Literackim 
w Maisons-Laffi tte (Francja), w Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu; Bibliotece Uniwer-
syteckiej w Genewie; Muzeum Polskim w Rapperswilu, Zentralbibliothek w Zurichu, w Instytucie 
Yad Vashem i w Bibliotece Narodowej w Izraelu, w Wojskowym Archiwum Federalnym we Frybur-
gu Bryzgowijskim (Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg/Breisgau), w Archiwum Federalnym 
w Berlinie (Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde), w Martin Opitz Bibliothek w Herne i Archiwum 
Miejskim (Stadtarchiv) w Herne w Niemczech, w zbiorach Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny 
J. S. Umiastowskiej, Papieskiego Instytutu Spraw Kościelnych w Rzymie, w archiwum MON 
Włoch, w Fundacji ks. Mazzolariego (Włochy), w Centralnym Państwowym Archiwum Historycz-
nym Ukrainy we Lwowie, w Archiwum Państwowym Obwodu Tarnopolskiego (Ukraina), w Archi-
wach Narodowych w Londynie, w Imperial War Museum w Londynie.

Współpraca międzynarodowa Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej w 2011 r. w ramach obrotu z zagranicą skierował 214 

wniosków o udzielenie pomocy prawnej, w tym 191 do Niemiec, a pozostałe do Republiki Austrii, 
Republiki Francji, USA, Federacji Rosyjskiej, Republiki Czech, Rumunii, Królestwa Szwecji, Buł-
garii, Izraela, Ukrainy, Republiki Białorusi, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej. Oddziałowe komisje ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w 2011 r. otrzy-
mały do realizacji 4 wnioski o udzielenie pomocy prawnej, z których dwa pochodziły z Republiki 
Litewskiej, a 2 z Niemiec.

W związku ze śledztwem w sprawie zbrodni katyńskiej, prowadzonym przez prokuratorów 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN, szef Kancelarii Prezydenta RP 
minister Jacek Michałowski przekazał 7 lipca 2011 r. na ręce prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego 
kolejną partię kopii akt śledztwa nr 159 Naczelnej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej. 
Prokuratorzy zespołu śledczego prowadzącego polskie śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej 
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zapoznali się z materiałem przekazanym dotychczas przez stronę rosyjską. Obecnie trwa tłumacze-
nie dokumentów uznanych przez prokuratorów za istotne dla śledztwa.

Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej dr Sławomir Kalbarczyk na prośbę skierowaną 
przez MSZ do prezesa IPN uczestniczył w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Czło-
wieka w Strasburgu, który rozpatrywał skargę Rodzin Katyńskich na Rosję za sposób prowadzenia 
śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej. Był on jednym z ekspertów reprezentacji polskiego rządu, 
która przed Trybunałem wspierała stronę skarżącą.

Współpraca z Polonią i działania na rzecz środowisk polonijnych
Działania IPN w tym zakresie we Francji skupiają się na współpracy z Biblioteką Polską w Pary-

żu oraz z Instytutem Literackim w Maisons-Laffi tte. W Wielkiej Brytanii Instytut Pamięci Naro-
dowej współpracuje z Biblioteką Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie (gdzie 
zaprezentowane zostały w kwietniu 2011 r. publikacje pionu archiwalnego IPN), ze Studium Polski 
Podziemnej (realizując protokół dodatkowy z 22 lutego 2011 r. do umowy z SPP, pion archiwalny 
IPN prowadził ogólnopolską kwerendę do projektu reedycji zbioru zatytułowanego Armia Krajowa 
w dokumentach 1939–1945), jak również z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego. 
W Stanach Zjednoczonych IPN współpracuje z Instytutem Józefa Piłsudskiego.

W listopadzie 2011 r. prezes IPN spotkał się w Warszawie z Bożeną Kamińską – wiceprezes 
Kongresu Polonii Amerykańskiej, w celu omówienia planów związanych z rozwojem działalności 
Instytutu Pamięci Narodowej w polskich szkołach za granicą, a w szczególności zaprezentowanie 
oferty IPN na zjeździe nauczycieli polonijnych, który odbędzie się w maju 2012 r. w Chicago. Podczas 
ofi cjalnej wizyty w Chicago prezes Kamiński spotkał się z Frankiem J. Spulą, prezesem Kongresu 
Polonii Amerykańskiej. Omówiono możliwości współpracy IPN z KPA, m.in. w zakresie edukacji 
oraz działań na rzecz lepszego poznania historii Polski w amerykańskich środowiskach akademickich. 
Podczas pobytu w Chicago prezes IPN spotkał się także z przedstawicielami Polonii amerykańskiej, 
przedstawicielami środowisk polskich kombatantów, jak również z polskimi nauczycielami i przed-
stawicielami Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, którym przedstawił ofertę edukacyjną IPN.

W ramach współpracy ze środowiskami polonijnymi przedstawiciele Instytutu Pamięci Naro-
dowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz Stowarzy-
szeniem Polskich Kombatantów w Kanadzie zbierali relacje kombatantów polskich żyjących na 
emigracji w USA i Kanadzie. W Australii odbyły się spotkania w Monash University, University of 
Melbourne prezentujące propozycje edukacyjne skierowane do Polonii i odbiorców zagranicznych. 
Delegacja IPN spotkała się również z przedstawicielami australijskiej Polonii w Domu Polskim 
„Syrena” w Melbourne, w Klubie Polskim w Ashfi eld oraz z nauczycielami i dziećmi z polskiej 
szkoły działającej przy parafi i rzymskokatolickiej w Essedon.

W ramach akcji edukacyjnych Biuro Edukacji Publicznej IPN realizuje Program Polonijny 
i Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą. Szczegółowy opis tych przedsięwzięć opisany jest 
w rozdziale Edukacja historyczna.

Instytut wydelegował również swojego przedstawiciela do jury w VII Międzynarodowym Kato-
lickim Festiwalu Chrześcijańskich Filmów i Programów TV (Mińsk-Głębokie, Białoruś). Festiwal 
zorganizowany był przez katolickie stowarzyszenie mediów SIGNIS-Białoruś, diecezję witebską 
Kościoła katolickiego, białoruskie pismo religijno-kulturalne „Dialog” i studio fi lmowe „Stopkadr” 
pod patronatem Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi. Podczas Festiwalu nagrodę specjalną 
prezesa IPN otrzymał fi lm Dzieci księdza Szeplewicza (scenariusz Alena Antaniszyna, reżyseria 
Zoja Katowicz, Litwa 2010); nagrodę specjalną dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN otrzymał 
fi lm Swiatyje. Żertwy Butowskogo poligona (scenariusz i reżyseria Aleksandr Kuprin, Rosja 2010). 
Wspólnie z Domem Kultury w Wilnie oddział IPN w Białymstoku zorganizował Edukacyjny 
Przegląd Filmowy „Polskie miesiące”. W ramach przeglądu w Wilnie odbyły się cztery spotka-
nia fi lmowe połączone z prelekcjami pracowników oddziału. Zaprezentowano dwa fi lmy z cyklu 
„Z archiwum IPN”: Łupaszka i Pomorski rajd majora Łupaszki oraz fi lm o zbrodni katyńskiej
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pt. Nie zabijaj. W październiku 2011 r. została pokazana III Wileńska Brygada NZW, w grudniu 
2011 r. O prawo głosu. Ponadto wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Memoriał” w Moskwie dr 
Nikita Pietrow wygłosił wykład otwarty Obława Augustowska i inne zbrodnie sowieckie wobec 
Polaków w badaniach Stowarzyszenia „Memoriał”. We Lwowie zorganizowano pokaz fi lmu 
Śmierć Rotmistrza Pileckiego, któremu towarzyszył wykład o rotmistrzu dla młodzieży ze szkół 
polskich we Lwowie. Pokaz fi lmu Śmierć jak kromka chleba był wstępem do lekcji na temat stanu 
wojennego przeprowadzonych również w polskich szkołach we Lwowie.

Załącznik nr 1 Udział Pracowników IPN w konferencjach naukowych za granicą
1. Dr Władysław Bułhak (BEP centrala) – New Vision of Intelligence during the Cold War 

– Eastern Perspective – 8–9 listopada 2011 r., Bruksela (Belgia), konferencja „Need to Know: 
Intelligence and Politics. Western and Eastern Perspectives” organizowana przez Instytut Pamię-
ci Narodowej, Centrum Studiów nad Zimną Wojną – Uniwersytet Południowej Danii w Odense 
i Pawła Zalewskiego, MEP;

2. Przemysław Gasztold-Seń (BEP centrala) – The Memory of Katyn Massacre in Communist 
Poland – 30 czerwca 2011 r., Sheffi eld (Wielka Brytania), konferencja „Mass Violence and Geno-
cide: Past, Present and Future” organizowana przez Centre for the Study of Genocide and Mass 
Violence at The University of Sheffi eld;

3. Przemysław Gasztold-Seń (BEP centrala) – Cooperation by Ideology? Polish-Syrian rela-
tions During the Cold War – 30 sierpnia–2 września 2011 r., St. Andrews (Wielka Brytania), konfe-
rencja „First Postgraduate Conference on Syria – Syria in the face of a changing world” organizo-
wana przez Centre for Syrian Studies (CSS) at St. Andrews University;

4. Przemysław Gasztold-Seń (BEP centrala) – The Support of the Eastern Bloc Countries for 
International Terrorism During the Cold War. The Case of Poland – 7–11 września 2011 r., Glas-
gow (Wielka Brytania), konferencja „A Decade of Terrorism and Counter-Terrorism Since 9/11: 
Taking Stock and New Directions in Research Policy” organizowana przez Uniwersytet Strathclyde 
w Glasgow, Critical Studies on Terrorism Working Group (CSTWG) of the British International 
Studies Association oraz British Academy;

5. Przemysław Gasztold-Seń (BEP centrala) – The Road to Martial Law. Polish Communist 
Authorities against “Solidarity” – 4 października 2011 r., Columbia University w Nowym Jorku 
(USA), sesja popularnonaukowa towarzysząca otwarciu wystawy „Fenomen »Solidarności«. 
Migawki z dziejów Polski, 1980–1981”;

6. Przemysław Gasztold-Seń (BEP centrala) – Between Geopolitics and the National Security. 
Polish Civilian Intelligence and International – 8–9 listopada 2011 r., Bruksela (Belgia), konfe-
rencja „Need to Know: Intelligence and Politics. Western and Eastern Perspectives” organizowana 
przez Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Studiów nad Zimną Wojną – Uniwersytet Południowej 
Danii w Odense i Pawła Zalewskiego, MEP;

7. Przemysław Gasztold-Seń (BEP centrala) – Supporting or counteracting? Polish security 
apparatus and international terrorism during the Cold War – 23 listopada 2011 r., Sofi a (Bułgaria), 
konferencja „International Terrorism in the documents of the communist secret services” organizo-
wana przez Komisję ds. Odtajniania Dokumentów oraz Ujawniania Związków Obywateli Bułgarii 
ze Służbami Bezpieczeństwa Państwa i Służbami Wywiadowczymi Bułgarskiej Armii Ludowej 
(COMDOS);

8. Tomasz Kozłowski (BEP centrala) – The Birth of „Solidarity”. Dynamics of Social Move-
ment (1980–1981) – 4 października 2011 r., Columbia University w Nowym Jorku (USA), sesja 
popularnonaukowa towarzysząca otwarciu wystawy „Fenomen »Solidarności«. Migawki z dziejów 
Polski, 1980–1981”;

9. dr Agnieszka Łuczak (OBEP Poznań) – Poznan June 1956: Reasons for the Uprising and 
Repressions – 12–14 kwietnia 2011 r., Budapeszt (Węgry), konferencja „Retributions of the Eastern-
-Central European Opposition Movements and Revolutions Between 1948 and 1989”;
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10. dr Sławomir Łukasiewicz (OBEP Lublin) – komunikat Criticism of Marxism in Publica-
tions of Polish Emigré Scholars after the Second World War, 24–26 maja 2011 r., Praga (Republika 
Czeska), konferencja „Scholars in exile and dictatorships of the 20th century”;

11. dr Sławomir Łukasiewicz (OBEP Lublin) – Polscy federaliści w przestrzeni Nowego Jorku 
– 22 października 2011 r., Nowy Jork (USA), konferencja „Polski Nowy Jork”, zorganizowana 
przez Instytut Józefa Piłsudskiego;

12. dr Sławomir Łukasiewicz (OBEP Lublin) – Spies in Brussels. Polish Communists intelli-
gence in the European Institutions during the Cold War Period – 8–9 listopada 2011 r., Bruksela 
(Belgia), konferencja „Need to Know: Intelligence and Politics. Western and Eastern Perspectives” 
organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Studiów nad Zimną Wojną – Uniwersy-
tet Południowej Danii w Odense i Pawła Zalewskiego, MEP;

13. dr Sławomir Łukasiewicz (OBEP Lublin) – “There is no real European integration without 
Eastern Europe”. Study of the infl uence of the Central European émigré party on the vision and 
process of European integration before the collapse of communism – 10–12 listopada 2011 r., Lucca 
(Włochy), konferencja „European political cultures and parties and the European Integration Pro-
cess, 1945–1992”, organizowana przez IMT Institute for Advanced Studies;

14. ks. dr hab. Józef Marecki (OBEP Kraków) – Procesje i peregrynacje w PRL jako wyraz 
manifestacji religijności – 22 października 2011 r., Preszów (Słowacja), kolokwium „Znak, symbol 
a rituál ako forma spoločnej komunikácie” organizowane przez Grekokatolicki Wydział Teologicz-
ny Uniwersytetu Proszowskiego;

15. dr hab. Filip Musiał (OBEP Kraków) – Polityka historyczna czy historyczna świadomość? 
Działalność Instytutu Pamięci Narodowej, 30 maja 2011 r., seminarium „Polityka historyczna. 
Przypadek polski” zorganizowane przez Uniwersytet Wileński (Litwa);

16. Jan Olaszek, (BEP centrala) – „Solidarity” in a Struggle for Freedom of Speech – 4 paź-
dziernika 2011 r., Columbia University w Nowym Jorku (USA), sesja popularnonaukowa towarzy-
sząca otwarciu wystawy „Fenomen »Solidarności«. Migawki z dziejów Polski, 1980–1981”;

17. dr Patryk Pleskot (OBEP Warszawa) – Enthusiasm, strategy and... fear. US reactions toward 
„Solidarity” (1980–1981) – 4 października 2011 r., Columbia University w Nowym Jorku (USA), 
sesja popularnonaukowa towarzysząca otwarciu wystawy „Fenomen »Solidarności«. Migawki 
z dziejów Polski, 1980–1981”;

18. dr Patryk Pleskot (OBEP Warszawa) – Diplomat Means Spy. Intelligence Activity of 
Western Embassies in Warsaw in the View of the Polish Counter-Espionage Service (1956–1989) –
8–9 listopada 2011 r., Bruksela (Belgia), konferencja „Need to Know: Intelligence and Politics. 
Western and Eastern Perspectives” organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Stu-
diów nad Zimną Wojną – Uniwersytet Południowej Danii w Odense i Pawła Zalewskiego, MEP;

19. dr Małgorzata Ptasińska-Wójcik (BEP centrala) – Rola zbiorów archiwalnych Muzeum Pol-
skiego w Raperswilu w badaniach dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego po II wojnie 
światowej – 14–16 września 2011 r., Raperswil (Szwajcaria), konferencja w ramach XXXIII Stałej 
Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, organizowana przez Muzeum 
Polskie w Raperswilu;

20. dr Małgorzata Ptasińska-Wójcik (BEP centrala) – udział w kolokwium pt. „Czesław Miłosz, 
l’Europe et la Russie” zorganizowanym przez l’Institut d’études littéraires de Varsovie oraz Le 
Département de russe et de l’Institut européen de l’Université de Genève, 16 września 2011 r. Cop-
pet (Szwajcaria);

21. dr Tadeusz Ruzikowski (OBEP Warszawa) – The way of freedom. Structures od the under-
ground „Solidarity” in Warsaw during martial law 1981–1983). Origin activity and its aftermath – 
14–16 listopada 2011 r., Bratysława (Słowacja) – konferencja „Anti-communist opposition and resi-
stance in Eastern Europe between 1945–1989”, organizowana przez Instytut Pamięci Narodu (UPN);

22. dr Mirosław Sikora (OBEP Katowice) – Volkskundliche Forschung zu den Deutschen in und 
aus dem östlichen Europa in Archiven – 26–28 października 2011, Freiburg /Brsg (Niemcy);



23. dr hab. Marek Wierzbicki (OBEP Lublin, Delegatura w Radomiu) – The phenomenon
of the youth political opposition in Poland in the 1980s and its initial interpretations – 14–16 listo-
pada 2011 r., Bratysława (Słowacja) – konferencja „Anti-communist opposition and resistance in 
Eastern Europe between 1945–1989”, organizowana przez Instytut Pamięci Narodu (UPN);

24. Dr Sławomir Kalbarczyk (BEP) – międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 75. rocz-
nicy deportacji Polaków do Kazachstanu, zorganizowana przez Ambasadę RP w Kazachstanie oraz 
Państwowy Uniwersytet w Karagandzie im. Akademika E. A. Bukietowa;

25. dr Krzysztof Persak uczestniczył w międzynarodowej konferencji „Keeping Secret or Going 
Public? The Secret Police Files of the Former Communist Countries” („Utrzymywać w tajemnicy 
czy udostępniać? Dokumenty Tajnych Służb w byłych krajach komunistycznych”), (14–15 wrze-
śnia 2011 r., w siedzibie Komisji Europejskiej), podczas której wziął udział w panelu dyskusyjnym 
na temat politycznych i prawnych aspektów rozliczania się z przeszłością;

26. dr Paweł Sasanka (OBEP Warszawa) na zaproszenie Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Szwecji i Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie uczestniczył 21–23 październi-
ka 2011 r. w konferencji edukacyjnej dla nauczycieli języka polskiego pracujących za granicą 
(ze Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Łotwy i Litwy), podczas której wygłosił wykład na temat 
najnowszej historii Polski;

27. dr Sławomir Kalbarczyk, naczelnik Wydziału Badań Naukowych BEP IPN 16–19 listopada 
2011 r. uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 75. rocznicy deportacji 
Polaków do Kazachstanu, zorganizowanej przez Ambasadę RP w Kazachstanie oraz Państwowy 
Uniwersytet w Karagandzie im. Akademika E.A. Bukietowa;

28. dr Krzysztof Persak (BEP) uczestniczył w Brukseli w dniach 28–30 marca 2011 r. w spo-
tkaniu Grupy Roboczej do spraw powołania Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia (Plat-
form of European Memory and Coinscience) oraz w „przesłuchaniu publicznym” (Public Hearing) 
w Parlamencie Europejskim nt. „Co młodzi Europejczycy wiedzą o totalitaryzmie?” zorganizowa-
nym z inicjatywy europosłów László Tőkésa (Rumunia), Sandry Kalniete (Łotwa) i Milana Zvera 
(Słowenia).
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4. Działalność archiwalna
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut ewidencjonuje, gromadzi, przechowuje, opracowu-
je, zabezpiecza, udostępnia i publikuje dokumenty zbrodni oraz dokumenty ukazujące fakty i oko-
liczności dotyczące losów narodu polskiego w latach 1939–1990, a także informujące o poniesionych 
ofi arach i wyrządzonych szkodach. Wśród nich znajduje się dokumentacja organów bezpieczeństwa 
państwa, wytworzona oraz zgromadzona od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. przez cywilny aparat 
represji państwa polskiego oraz do 31 grudnia 1990 r. przez wojskowy aparat bezpieczeństwa państwa. 
Jednocześnie IPN gromadzi i opracowuje dokumenty organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemiec-
kiej i ZSRR, archiwalia dotyczące zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz wszelką dokumen-
tację świadczącą o zbrodniach przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodniach wojennych. W okre-
ślonym ustawą polu zainteresowania Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się również dokumenty 
dotyczące innych represji z motywów politycznych popełnionych na osobach narodowości polskiej 
i obywatelach polskich innych narodowości. Do archiwum przekazywane są także akta wytworzone 
w toku postępowań prowadzonych przez sądy w sprawach lustracyjnych, o których mowa w Ustawie 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa pań-
stwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, z chwilą prawomocnego zakończenia tych postę-
powań. Ponadto prezes Instytutu Pamięci Narodowej może zażądać wydania także innej dokumenta-
cji, niezależnie od czasu jej wytworzenia lub zgromadzenia, jeżeli jest ona niezbędna do wypełnienia 
zadań IPN określonych w ustawie. Ważną częścią zasobu IPN są archiwa osobiste, archiwa rodzinne 
i zbiory prywatne, przekazywane Instytutowi przez prywatnych darczyńców.

Materiały archiwalne zgromadzone w zasobie Instytutu są dostępne wszystkim zainteresowa-
nym użytkownikom zgodnie z przepisami ustawy o IPN i ustawy o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Każdy 
ma prawo wystąpić z wnioskiem o:

– udostępnienie do wglądu dotyczących go dokumentów znajdujących się w zasobie Instytutu;
– udostępnienie akt osobowych byłych funkcjonariuszy i pracowników organów bezpieczeń-

stwa;
– udostępnienie dokumentów w celu prowadzenia badań naukowych lub w celu publikacji 

materiału prasowego;
– udostępnienie akt spraw lustracyjnych zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądu;
– udostępnienie materiałów dotyczących osób publicznych wymienionych w ustawie o ujaw-

nianiu informacji.
Z zasobu IPN korzystają ponadto uprawnione podmioty, takie jak organy wymiaru sprawiedli-

wości i ścigania lub organy administracji publicznej, w celu realizacji zadań ustawowych.
Pion archiwalny Instytutu tworzą: Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (BUiAD), 

oddziałowe biura udostępniania i archiwizacji dokumentów (OBUiAD) oraz wydziały udostępnia-
nia i archiwizacji dokumentów w delegaturach (WUiAD).

W skład Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów wchodzą:
1. Wydział Ewidencji;
2. Wydział Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów;
3. Wydział Udostępniania i Informacji Naukowej;
4. Wydział Obsługi Bieżącej;
5. Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł.
Odpowiednio w oddziałowych biurach udostępniania i archiwizacji dokumentów funkcjonują 

referaty: ewidencji; gromadzenia, opracowywania i obsługi magazynów; udostępniania i informa-
cji naukowej; stanowiska edycji źródeł oraz stanowiska obsługi kancelaryjnej. Odmienną strukturę, 
ze względu na brak własnego zasobu archiwalnego, posiada OBUiAD w Warszawie, który składa 
się z dwóch referatów: Reprografi i i Digitalizacji oraz Udostępniania i Informacji Naukowej.
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Pion archiwalny IPN dysponował w końcu 2011 r. blisko 90 km bieżącymi akt. Zasób Instytutu 
powiększył się w roku sprawozdawczym o prawie 520 mb akt, uzyskanych głównie z jednostek 
więziennictwa, wojska oraz policji.

Do głównych zadań, podobnie jak w 2010 r., należała kontynuacja informatyzacji i digitalizacji 
zbiorów. Trwa rozbudowa pod względem ilościowym i funkcjonalnym centralnego Systemu Infor-
macji Archiwalnej NEXUS. Ma on stanowić podstawę opracowania inwentarza prezentującego cały 
zasób Instytutu i zapewniającego opis na poziomie jednostek archiwalnych. Zadanie jego przygoto-
wania wynika z art. 5 Ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodo-
wej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów 
(DzU z 2010 r. nr 79 poz. 522 ze zm.) i stanowi obecnie jedno z głównych przedsięwzięć pionu 
archiwalnego. W bazie NEXUS dostępne są już opisy 16,6 mln jednostek archiwalnych i ok. 18 mln 
haseł indeksu osobowego. Równolegle uzupełniane są aplikacje, takie jak ZEUS, zawierający opisy 
i podgląd 61 tys. fotografi i, oraz KARTOTEKI, która gromadzi cyfrowe kopie ponad 3 mln kart ewi-
dencyjnych byłej Służby Bezpieczeństwa. Wśród innych aplikacji wykorzystywanych w pracy pionu 
archiwalnego należy wspomnieć o bazie Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (OuSArchiv), 
zawierającej kopie cyfrowe dokumentów i informacje o osobach prześladowanych przez III Rzeszę, 
a także bazie EZAN ewidencjonującej akty normatywne byłych organów bezpieczeństwa państwa.

Proces digitalizacji w 2011 r. objął 49 tys. jednostek archiwalnych i blisko 43 tys. fotografi i. Dzięki 
temu liczba dokumentów zdigitalizowanych, opracowanych i udostępnianych w formie elektronicz-
nej osiągnęła w okresie sprawozdawczym wartość 63% ogólnej liczby udostępnianych dokumentów.

Do BUiAD w Warszawie, oddziałów i delegatur Instytutu wpłynęło w 2011 r. 58 tys. wniosków 
związanych z udostępnianiem dokumentów z zasobu IPN. Oznacza to wzrost w stosunku do 2010 r. 
o 9 tys. wniosków. Wśród nich bardzo dużą grupę stanowiły wnioski organów sprawiedliwości. 
W tym miejscu należy wspomnieć o wykonywanej na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości szeroko 
zakrojonej kwerendzie, która dotąd objęła 45 tys. osób skazanych przez wojskowe sądy rejonowe 
w latach 1946–1955 za działalność na rzecz niepodległej Polski, ale dotąd niezrehabilitowanych. 
Nowym zadaniem nałożonym na pion archiwalny była realizacja wniosków o nadanie odznacze-
nia Krzyż Wolności i Solidarności. W 2011 r. przesłano do Kancelarii Prezydenta Rzeczpospoli-
tej Polskiej 199 wniosków rekomendujących przyznanie tego odznaczenia. Archiwiści Instytutu 
przeprowadzili też w części ewidencyjnej zasobu archiwalnego Instytutu 213 tys. sprawdzeń dla 
służb specjalnych, pionu lustracyjnego oraz dla komórek organizacyjnych udostępniania w ramach 
prowadzonych przez nie kwerend.

Pion archiwalny wydał czwarty tom periodyku „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Naro-
dowej” oraz kilkanaście monografi i i publikacji źródłowych, a wśród nich obszerny zbiór doku-
mentów Księga bezprawia. Akta normatywne kierownictwa Resortu Bezpieczeństwa Publicznego.

4.1. Ewidencja

4.1.1. Wielkość zasobu kartotecznego i ewidencyjnego
Pion archiwalny IPN posiada w swoim zasobie 10 783,76 mb kartotek i innych materiałów ewi-

dencyjnych. Największą częścią zasobu ewidencyjnego Instytutu, obejmującą 6366,62 mb, dyspo-
nuje Wydział Ewidencji BUiAD w Warszawie. Spośród 4417 mb zasobu ewidencyjnego zgroma-
dzonego w oddziałach i delegaturach największe zbiory znajdują się w OBUiAD we Wrocławiu 
(979,84 mb), w Katowicach (857 mb) i w Krakowie (643,35 mb).

W okresie sprawozdawczym pozyskano łącznie 75 mb kartotek. Wydział Ewidencji przejął 
18,25 mb pomocy ewidencyjnych, w tym 15 mb kartoteki funkcjonariuszy więziennictwa prze-
kazanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, 0,65 mb kartoteki Wojskowej Komendy Uzu-
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pełnień Warszawa-Praga, 2 mb kart inwentarzowych, kontowych i katalogowych dot. Wojskowej 
Służby Wewnętrznej i Zarządu II Sztabu Generalnego przekazanych przez Służby Wywiadu Woj-
skowego oraz 0,6 mb kartoteki WSW przekazanej przez Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W jednostkach terenowych pionu archiwalnego najliczniejszą grupę nabytków stanowiły karty 
ewidencyjne pozyskane z wojskowych komend uzupełnień – łącznie ponad 49 mb. Ponadto część 
kart wyodrębniono z dokumentacji aktowej w trakcie prac porządkowych we własnym zasobie, 
w tym w ramach rekonstrukcji zniszczonych materiałów pochodzących z tzw. worów ewaku-
acyjnych (OBUiAD w Katowicach). Zostały one następnie włączone do odpowiednich kartotek 
znajdujących się w zasobie poszczególnych komórek ewidencji Instytutu. Inne nabytki w zaso-
bie kartotecznym oddziałów pochodziły z jednostek policji, z Delegatury Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w Opolu oraz ze zbioru wyodrębnionego IPN po uchyleniu zastrzeżenia dostępu.

Wydział Ewidencji przekazał zespołowi ds. zbrodni nazistowskich funkcjonującemu w Wydzia-
le Udostępniania i Informacji Naukowej 2,4 mb kartoteki osobowej zbrodniarzy wojennych, 
pochodzącej z zasobu byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. OBUiAD 
w Krakowie zwrócił ponadto Delegaturze ABW w Krakowie oraz Małopolskiemu Urzędowi Woje-
wódzkiemu w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu łącznie kilkadziesiąt centymetrów 
kart niewłaściwie zakwalifi kowanych do przekazania IPN przez poprzednich dysponentów.

4.1.2. Porządkowanie i zabezpieczanie zasobu ewidencyjnego
Prace związane z porządkowaniem i zabezpieczaniem zasobu polegały przede wszystkim na 

układaniu kartotek, wkładaniu kart w zabezpieczające kieszenie foliowe i ich opisywaniu (opis 
każdej z nich zawierał podstawowe dane osobowe: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia).

W Wydziale Ewidencji prace porządkowe objęły łącznie 160 mb kartotek. Do najważniejszych 
należało:

• połączenie 7,5 mb kartoteki paszportowej m.st. Warszawy wg dzielnic oraz włożenie 
w koszulki zniszczonych i podwójnych kart;

• scalenie i włożenie w koszulki 37,2 mb kartoteki Biura Śledczego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych;

• uporządkowanie i włożenie w koszulki 4 mb kartotek pomocniczych dot. funkcjonariuszy 
oraz 12 mb kartoteki pomocniczej – działy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego;

• włożenie w koszulki 7 mb kartoteki odtworzeniowej oraz 1 mb kart E-16 dot. materiałów 
archiwalnych funkcjonariuszy;

• poddanie konserwacji i włożenie w koszulki większości kart z 71 mb kartoteki Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 15 mb kartoteki funkcjonariuszy więziennictwa oraz 5,1 mb kartotek wojsko-
wych komisji uzupełnień.

Ponadto Wydział Ewidencji dokonał elektronicznego opisu wszystkich kartotek w celu włącze-
nia danych do Systemu Informacji Archiwalnej NEXUS. W toku weryfi kacji zdigitalizowanych 
kartotek wyłączono 29,7 mb kart zawierających rejestracje milicyjne.

W oddziałach i delegaturach Instytutu prace związane z porządkowaniem zasobu kartotecznego 
obejmowały porządkowanie i scalanie kartotek, w tym pozyskanych w okresie sprawozdawczym, 
uzupełnianie ich o nowe karty i zabezpieczanie przy użyciu foliowych koszulek. Działania te doty-
czyły łącznie kilkudziesięciu metrów bieżących kartotek. Karty oraz inne materiały ewidencyjne 
wymagające konserwacji poddawano odpowiednim zabiegom konserwatorskim we własnym zakre-
sie lub w BUiAD w Warszawie. Referat Ewidencji we Wrocławiu przekazał ponadto do ponownego 
odgrzybienia w komorze fumigacyjnej Kartotekę zagadnieniową Komendy Wojewódzkiej MO we 
Wrocławiu (10,78 mb).

Ponadto Wydział Ewidencji w centrali Instytutu i referaty ewidencji w oddziałach IPN kontynu-
owały proces skanowania kartotek, który został szerzej opisany w części sprawozdania dotyczącej 
digitalizacji.
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4.1.3. Tworzenie pomocy ewidencyjnych
Proces ujednolicania i scalania pomocy ewidencyjnych używanych w pionie archiwalnym doty-

czył także baz wykorzystywanych przez Wydział Ewidencji i odpowiadające mu komórki organi-
zacyjne w oddziałach i delegaturach Instytutu.

Na początku 2011 r. w Wydziale Ewidencji stosowano w bieżącej pracy 42 bazy danych. 
W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa IPN nr 26/11 z 22 czerwca 2011 r. w sprawie 
systemu informacji archiwalnej „Nexus” oraz struktury i zawartości innych baz danych zawiera-
jących informacje o zasobie archiwalnym IPN–KŚZpNP podjęto prace mające na celu zamknię-
cie i wycofanie części baz należących do wydziału. W okresie sprawozdawczym przeanalizowano 
dokładnie zawartość 2679 spisów zdawczo-odbiorczych, tj. 606 981 rekordów wprowadzonych do 
bazy NEXUS i w efekcie wycofano z użytku 37 baz.

Ponadto sprawdzono i poprawiono 39 474 zapisy z dzienników MSW – sygnatura I „Stara Sieć” 
oraz – 50 504 w bazie „Centralny rejestr współpracowników i LK” WSW w ramach przygotowań 
przed planowanym importem tych baz do systemu NEXUS.

W okresie sprawozdawczym Wydział Ewidencji prowadził także prace związane z tworzeniem 
aplikacji dot. zbioru zastrzeżonego. Na bieżąco wprowadzano informacje o nowych nabytkach, 
a także aktualizowano bazę w związku z wyłączaniem materiałów aktowych, kart i zapisów ewi-
dencyjnych ze zbioru wyodrębnionego. Baza zawiera 91 897 rekordów na poziomie opisu jedno-
stek archiwalnych oraz 71 414 rekordów na poziomie indeksu osobowego. Rozpoczęto również 
wpisywanie do apl  ikacji informacji o historii postępowań administracyjnych dot. poszczególnych 
jednostek archiwalnych. W okresie sprawozdawczym uzupełniono informacje w 2944 rekordach.

W poszczególnych komórkach ewidencji w oddziałach i delegaturach również postępował pro-
ces porządkowania baz elektronicznych. Część z używanych wcześniej baz już zaimportowano do 
systemu NEXUS lub trwają prace przygotowawcze w tym kierunku. Dzięki scalaniu poszczegól-
nych pomocy elektronicznych ich liczba uległa znacznemu zmniejszeniu, np. w Referacie Ewiden-
cji w Szczecinie z dziesięciu stosowanych dotąd baz wykorzystuje się pięć, a we Wrocławiu spośród 
dziesięciu zarejestrowano jedną. Pozostałe systemy bazodanowe, które pełnią funkcję pomocniczą, 
oparte na materiałach ewidencyjnych zostały uzupełnione łącznie o ok. 170 tys. nowych rekordów.

4.1.4. Zbiór zastrzeżony
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. prezes IPN wydał ogółem 524 decyzje odno-

szące się do wyodrębnionego, tajnego zbioru w archiwum IPN, w tym 443 decyzje uchylające 
zastrzeżenie dostępu do dokumentów, 25 decyzji zatwierdzających zastrzeżenie dostępu do doku-
mentów, 1 decyzję odmawiającą zatwierdzenia zastrzeżenia dostępu do dokumentów oraz 55 decy-
zji umarzających postępowanie w sprawie zatwierdzenia lub uchylenia zastrzeżenia dostępu do 
dokumentów. Ponadto Wydział Ewidencji skierował 7 projektów decyzji do Kolegium IPN oraz 
20 projektów decyzji do Rady Instytutu. W okresie sprawozdawczym ze zbioru zastrzeżonego do 
zbioru ogólnego przeniesiono 1114 j.a. i 0,1 mb kart ewidencji operacyjnej oraz 0,18 mb kart ewi-
dencyjnych funkcjonariuszy b. SB, natomiast do zbioru zastrzeżonego włączono 432 j.a. i 0,2 mb 
kart ewidencji operacyjnej.

4.1.5. Kwerendy i sprawdzenia
Wydział Ewidencji oraz referaty i sekcje w OBUiAD i delegaturach realizowały w 2011 r. zapy-

tania kierowane z Biura Lustracyjnego, oddziałowych biur lustracyjnych i uprawnionych służb 
specjalnych oraz (za pośrednictwem komórek udostępniania i informacji naukowej) wnioski osób 
ubiegających się o wgląd w kopie dotyczących ich dokumentów, ponadto wnioski prokuratorskie, 
naukowo-badawcze, a także wnioski innych uprawnionych organów. W okresie sprawozdawczym 



wpłynęły łącznie 214 054 zapytania i udzielono 213 352 odpowiedzi, a także udostępniono lub 
wypożyczono 31 613 j.a. Wartości te są większe niż w 2010 r. I tak, o 12% wzrosła ogólna liczba 
wpływających zapytań, z czego najwięcej złożyli pracownicy pionu lustracyjnego IPN – 133 247 
zapytań, czyli o 7% więcej niż w 2010 r. Wydział i referaty ewidencji przyjęły także 65 384 zapyta-
nia z komórek udostępniania i informacji naukowej oraz 15 423 ze służb specjalnych. Największą 
liczbę zapytań skierowano do Wydziału Ewidencji BUiAD – razem 42 075 zapytań.

Na podstawie specjalnie opracowanej procedury realizowano zapytania i kwerendy związane 
z wnioskami dotyczącymi nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności. W okresie spra-
wozdawczym Wydział Ewidencji zrealizował 1030 takich wniosków, przy czym czas realizacji 
zapytania wynosił pięć dni roboczych.

W 2011 r. Wydział Ewidencji realizował także, we współpracy z Wydziałem Udostępniania 
i Informacji Naukowej oraz Wydziałem Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów, 
wnioski wynikające z tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”. W okresie tym Wydział skierował do ABW 
196 wniosków o rozważenie możliwości uchylenia zastrzeżenia dostępu do dokumentów dot. 
byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Zakończono realizację 153 wniosków.

W styczniu i lutym w związku z wyborami samorządowymi z 2010 r. Wydział Ewidencji reali-
zował dla oddziałowych biur lustracyjnych sprawdzenia wybranych do organów samorządowych 
osób, w tym na potrzeby katalogu osób publicznych. Na podstawie opracowanej przez Wydział, 
w porozumieniu z Biurem Lustracyjnym, specjalnej procedury, obejmującej sprawdzenia w zaso-
bie kartotecznym oraz elektronicznych pomocach ewidencyjnych BUiAD, dokonano sprawdzeń 
1817 osób. Ponadto w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w październiku 2011 r. pracownicy 
Wydziału Ewidencji dokonali sprawdzeń na potrzeby katalogu osób publicznych 57 nowych par-
lamentarzystów.
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Wykres 2. Liczba zapytań zrealizowanych – dane łącznie dla całego pionu archiwalnego
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Wykres 1. Zasób ewidencyjny IPN (w metrach bieżących)
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4.1.6. Ewidencja – dane statystyczne
Tabela 1. Liczba zapytań oraz udostępnionych akt*

Oddział

Liczba zapytań wpływających Liczba zapytań zrealizowanych 
Liczba j.a. 
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BUiAD 42075 13829 9619 18627 40822 13283 9634 17905 6798 1807 4912 79
Białystok 14337 275 11146 2916 14277 272 11135 2870 4349 116 4233 0
Gdańsk 13040 63 9722 3255 12926 63 9608 3255 1945 0 1945 0
Katowice 11432 257 7621 3554 12332 245 8484 3603 1482 11 1471 0
Kraków 13872 212 9362 4298 13276 212 9055 4009 2484 1 2483 0
Lublin 12342 9 9183 3150 12144 9 8967 3168 1782 30 1752 0
Łódź 13612 146 8644 4822 13611 146 8644 4821 2252 47 2205 0
Poznań 13752 57 9085 4610 13345 57 8706 4582 2321 12 2309 0
Rzeszów 17061 267 13609 3185 19346 267 14815 4264 3948 267 3681 0
Szczecin 13233 16 9064 4153 13223 16 8891 4316 1334 0 1334 0
Wrocław 13778 165 9492 4121 12791 163 8438 4190 726 631 95 0
Delegatura 
Bydgoszcz 14027 127 9373 4527 14023 123 9432 4468 1656 1 1655 0

Delegatura 
Kielce 10396 0 8372 2024 10148 0 8259 1889 201 0 201 0

Delegatura 
Olsztyn 580 0 0 580 550 0 0 550 0 0 0 0

Delegatura 
Radom 10517 0 8955 1562 10538 0 8885 1653 335 0 335 0

Razem 214054 15423 133247 65384 213352 14856 132953 65543 31613 2923 28611 79

* Sprawy realizowane na rzecz innych podmiotów niż służby specjalne i BL oraz OBL są przekazywane do referatów 
ewidencji za pośrednictwem WUiIN, referatów i sekcji udostępniania i informacji naukowej.
** Rubryka dotyczy wyłącznie spraw realizowanych przez Wydział Ewidencji BUiAD i odnosi się do realizacji art. 39a 
ustawy o IPN.
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4.2. Zasób – gromadzenie i opracowywanie

4.2.1. Gromadzenie zasobu
Zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej zgromadzony w BUiAD w Warszawie oraz 

w dziesięciu oddziałach i czterech delegaturach z końcem 2011 r. osiągnął rozmiar 89 609,58 mb. 
Z tej liczby przeszło jedna trzecia, czyli 30 867,48 mb, przypada na dokumentację znajdującą się 
w centrali IPN w Warszawie. W stosunku do 2010 r. archiwum IPN powiększyło się o 519,7 mb akt, 
przy czym wielkość nabytków w BUiAD w Warszawie w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. 
osiągnęła wartość 153,62 mb.

Największą grupę dokumentów przyjętych przez archiwum centrali IPN w Warszawie stano-
wiły materiały archiwalne z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
(61,98 mb), w tym ankiety Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz jej 
okręgowych komisji, zebrane w latach 1968–1972, a wykorzystywane do tej pory przez pion pro-
kuratorski IPN w prowadzonych śledztwach.

W ramach nabytków z jednostek więziennictwa (43,25 mb) w zasobie BUiAD zgromadzo-
no m.in. teczki osobowe funkcjonariuszy Wydziału Ochrony Centralnego Zarządu Więziennic-
twa i Wydziału Ochrony Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, którzy rozpoczęli służbę po 
31 grudnia 1956 r., teczki osobowe funkcjonariuszy więziennictwa, którzy rozpoczęli służbę przed 
31 grudnia 1956 r., karty ewidencyjne funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę 
w latach 1944–1968, protokoły zniszczenia akt oraz instrukcję dotyczącą pracy operacyjnej w wię-
ziennictwie z materiałów CZZK.

Kolejną grupę gromadzonej w centrali IPN dokumentacji stanowiły materiały archiwalne instytucji 
wojskowych (14,99 mb). W wyniku procesu przeglądu i typowania w sieci wojskowych komend uzu-
pełnień przejęto akta personalne i karty ewidencyjne żołnierzy wojskowych organów bezpieczeństwa 
z WKU Warszawa-Praga Południe oraz teczki akt personalnych żołnierzy przekazane m.in. przez Sztab 
Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Garnizonu Warszawa.

W 2011 r. przekazywanie do zasobu BUiAD materiałów archiwalnych kontynuowało Archiwum 
Straży Granicznej (12,88 mb). Dokumentację tę stanowiły w przeważającej części akta personalne 
żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza.

Do najciekawszych nabytków archiwum BUiAD w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:
• przekazane przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego akta w sprawie przeciwko gen. 

w stanie spoczynku Edmundowi Bule i innym oskarżonym z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. w związku z art. 268 kk. Dokumentacja ta zawiera szereg informacji na temat nielegalnego 
niszczenia akt wojskowych organów bezpieczeństwa (IPN BU 2525);

• dar prywatny pani Zofi i Cherubin – oryginalny protokół zeznań komendanta obozu koncentra-
cyjnego KL Mauthausen-Gusen SS Standartenführera Franza Ziereisa (IPN BU 2552);

• dar prywatny pana Jerzego Rzepeckiego zawierający m.in. amatorskie nagrania audio mel-
dunków wydawanych drogą radiową przez funkcjonariuszy MSW (IPN BU 2565);

• dokumentację operacyjną resortu spraw wewnętrznych przekazaną przez Sąd Okręgowy 
w Warszawie za aneksem do akt w sprawie karnej przeciwko Władysławowi Ciastoniowi i Zeno-
nowi Płatkowi. Składają się na nią m.in. akta sprawy operacyjnego rozpracowania dotyczącej inwi-
gilacji ks. Jerzego Popiełuszki, a także materiały Biura „T” MSW (technika operacyjna), będące 
zapisem inwigilacji przez służby PRL członków rodziny Grzegorza Piotrowskiego i innych osób 
związanych z oskarżonymi w procesie toruńskim.

Ważną grupę nabytków BUiAD stanowiły również kopie dokumentacji pozyskanej w ramach 
współpracy z archiwami zagranicznymi:

1. z Litewskiego Archiwum Akt Specjalnych w Wilnie:
– zbiór kopii materiałów wytworzonych przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Litew-

skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (IPN BU 2553) – 168 j.a.;
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2. z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku:
– zbiór kopii materiałów dotyczących Radia Wolna Europa (IPN BU 2508) – 108 j.a.;
– zbiór kopii materiałów dotyczących Archiwum Generała Kazimierza Sosnkowskiego (IPN 

BU 2587) – 12 j.a.;
– zbiór kopii materiałów fi lmowych (IPN BU 2540) – 18 j.a.;
3. z Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie:
– zbiór kopii materiałów stanowiących zbiór relacji osób narodowości żydowskiej, dotyczących 

okupacji i zagłady narodu żydowskiego na terenach okupowanej Polski w czasie II wojny świato-
wej (IPN BU 2323) – 1239 j.a.;

– zbiór kopii cyfrowych kwestionariuszy historycznych Centralnej Komisji Historycznej Cen-
tralnego Komitetu Wyzwolonych Żydów w strefi e amerykańskiej (IPN BU 2523) – 24 j.a.;

– zbiór kopii cyfrowych relacji z kolekcji Lejba Koniuchowskiego (IPN BU 2524) – 49 j.a.
Oddziały i delegatury IPN powiększyły swój zasób o 394 mb. Z jednostek więziennictwa pocho-

dziło 125 mb dokumentacji, w tym m.in. akta osobowe funkcjonariuszy oraz akta osób osadzonych 
w zakładach karnych. Ponad 98 mb – w większości teczek osobowych b. funkcjonariuszy orga-
nów bezpieczeństwa – pozyskano w komendach policji. Z archiwów wojskowych komend uzupeł-
nień przejęto 91 mb teczek akt personalnych i kart ewidencyjnych żołnierzy wojskowych organów 
bezpieczeństwa państwa, m.in.: Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, WOP oraz WSW. Sądy 
przekazały 25 mb z aktami spraw dotyczących osób represjonowanych z motywów politycznych, 
a także akta zakończonych procesów lustracyjnych. Różnorodne i interesujące materiały złożyły się 
także na prawie 20 mb darów i kolekcji prywatnych przekazanych w 2011 r.

Wśród nabytków wyróżnić można akta postępowania dot. niewyjaśnionej do dziś sprawy śmier-
ci działacza NSZZ „Solidarność” Zbigniewa Simoniuka przejęte z Prokuratury Okręgowej w Bia-
łymstoku będące nabytkiem OBUiAD w Białymstoku. Oddział ten wzbogacił swój zasób również 
o 2,17 mb zbioru dokumentacji i wydawnictw związkowych przekazanych przez Barbarę Moszyk, 
przewodniczącą Oddziału Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Giżycku. 
Zbiory wydawnictw tzw. drugiego obiegu przekazali także Janusz Borzuchowski i Janusz Glinka 
– 0,5 mb.

W 2011 r. OBUiAD w Gdańsku otrzymał w darze duży zbiór dokumentów Anny Walentyno-
wicz przekazanych przez jej wnuka Piotra Walentynowicza oraz materiały przekazane przez Pawła 
Dowżenkę. Prace związane z uporządkowaniem i opracowaniem tej dokumentacji trwają i zostaną 
zakończone w 2012 r. Zasób archiwum w Gdańsku uzupełniły także zbiory nagrań wspomnień 
i relacji z wydarzeń Grudnia 1970, obrad delegacji rządowej z Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego 30 sierpnia 1980 r., posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 12 grudnia 
1981 r., audycje Stefana Bratkowskiego i Natana Tenenbauma oraz nagrania dźwiękowe manifesta-
cji w latach osiemdziesiątych XX w.

Akta dochodzeniowe Komendy Miejskiej MO w Katowicach dotyczące śledztwa w sprawie 
wydarzeń w kopalni „Wujek”, akta sądowe i prokuratorskie (w formie elektronicznej) dotyczące 
pacyfi kacji kopalni „Wujek” oraz akta prokuratorskie i sądowe w sprawie planowanego przez funk-
cjonariuszy SB zamachu na księdza Adolfa Chojnackiego zostały włączone do zasobu OBUiAD 
w Katowicach. W zasobie oddziału znalazła się też autobiografi a śląskiego działacza katolickiego 
i prawnika Rudolfa Buchały Trzecia droga oraz zbiór materiałów dotyczących działalności pol-
skiego ruchu oporu na Górnym Śląsku i Zagłębiu, m.in. organizacji: „Związek Orła Białego” i AK.

Oddział w Krakowie przejął m.in. z Sądu Okręgowego i Aresztu Śledczego w Krakowie doku-
mentację dotyczącą Jiriego Vavrusaka i Milana Rajdosa, obywateli Czechosłowacji związanych ze 
środowiskiem Konfederacji Polski Niepodległej w Krakowie. Krakowska Prokuratura Okręgowa 
przekazała akta śledztwa przeciwko działaczom Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość. 
Do najciekawszych darowizn, o które wzbogacił się zasób OBUiAD w Krakowie, zaliczyć należy 
materiały przekazane przez Zdzisława Rychlika (korespondencja z obozu Polenlager w Bogumi-
nie w 1942 r.), Józefa Mazonia (księga z imiennym wykazem osób zatrudnionych w organach 
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sądownictwa w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945 na terenie Dystryktu Kraków), byłego 
funkcjonariusza SB Kazimierza Sulkę (materiały dotyczące jego uwięzienia w związku z wyja-
wieniem planów SB związanych z zamachem na ks. Adolfa Chojnackiego oraz działań zmierzają-
cych do ujawnienia i osądzenia przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy MSW) oraz Woj-
ciecha Mierzwę (korespondencja prywatna Stanisława Mierzwy, działacza ludowego sądzonego 
w moskiewskim procesie szesnastu).

Szczepan Zaręba przekazał lubelskiemu oddziałowi IPN zbiór wykonanych przez siebie foto-
grafi i dokumentujących uroczystości „milenijne” w 1966 r.

Cenne materiały dotyczące strajku studentów łódzkich w 1981 r. (druki bezdebitowe, rękopisy, 
plakaty, fotografi e, wycinki prasowe) podarował OBUiAD w Łodzi Roman Kowalczyk.

Interesujące dokumenty z czasów okupacji przekazali darczyńcy archiwum IPN w Pozna-
niu. Dotyczą one wysiedleń ludności polskiej, obozu dla przesiedlonych w Młyniewie oraz życia 
codziennego w okupowanym Grodzisku Wielkopolskim. W poznańskim oddziale IPN dostępne są 
też m.in. akta sprawy karnej przeciwko żołnierzowi Ludowego Wojska Polskiego, który z zamia-
rem przedostania się do Berlina Zachodniego w 1988 r. uprowadził czołg z jednostki wojskowej 
i sforsował granicę z Niemiecką Republiką Demokratyczną.

Część nabytków archiwum IPN w Rzeszowie stanowią karty ewidencyjne osób kierowanych 
w okresie stanu wojennego na ćwiczenia wojskowe do jednostki w Czerwonym Borze. Są one war-
tościowe ze względu na fakt, że dotąd zachowało się niewiele materiałów dotyczących tego ośrodka.

Wobec znikomego stanu zachowania materiałów dotyczących pracy operacyjnej w jednostkach 
organizacyjnych Służby Więziennej, szczególnego znaczenia nabierają przejęte przez OBUiAD 
w Szczecinie teczki analiz, sprawozdań i kontroli jednostek penitencjarnych z lat osiemdziesiątych 
XX w., zgromadzone przez Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Szczecinie, a przekazane przez 
Areszt Śledczy w Szczecinie. Jako dar archiwum oddziału otrzymało dokumentację po Biskupim 
Komitecie Społeczno-Charytatywnym w Szczecinie przekazaną przez Marię Glińską.

Oddział we Wrocławiu przyjął zbiór 81 taśm magnetofonowych z nagraniami wywiadów z żoł-
nierzami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, m.in. z formacji Cichociemnych, przeprowadzonych 
przez Jana Szatsznajdera, żołnierza armii Andersa, a także dwa bogate zbiory wydawnictw bezde-
bitowych – liczące łącznie 900 j.a, przekazanych przez Wiktorię Skudlarską i Stanisławę Łabaj.

W zasobie bydgoskiej delegatury znalazła się m.in. spuścizna po działaczu inowrocławskiej 
„Solidarności” Janie Zielińskim przekazana przez Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego 
NSZZ „Solidarność” region Inowrocław, a także ulotki i broszury przekazane przez Zarząd Okręgu 
Kujawsko-Pomorskiego Stronnictwa Pracy.

Delegatura w Kielcach pozyskała w formie darów m.in. materiały dot. ruchu ludowego z lat 
1943–1946 oraz przedmioty związane z działalnością opozycyjną, takie jak: stemple i ulotki, wpin-
ki z lat 1981–1989 oraz powielacz Cyklos.

Z uwagi na trwający proces weryfi kacji zawartości zasobu archiwalnego BUiAD w Warsza-
wie w 2011 r. wyłączono 4,67 mb dokumentacji. Największą grupę ubytków stanowiły materiały 
zgromadzone przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w postaci kartoteki 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (2,56 mb), a zwrócone do Archiwum Akt Nowych.

Rozmiar ubytków z zasobu w oddziałach i delegaturach Instytutu był znacznie mniejszy niż 
w latach poprzednich. Łącznie z korektami metrażu wynikającymi z prac porządkowych oraz prze-
sunięciami w ramach zasobu IPN pomiędzy archiwami terenowymi, wyniósł on 23,61 mb. Naj-
większy ubytek stanowiło 8,67 mb akt paszportowych, operacyjnych, ewidencyjnych, administra-
cyjnych i personalnych z OBUiAD w Katowicach, niepodlegających przekazaniu do IPN, które 
zwrócono jednostkom policji. W związku z wygaśnięciem umowy pomiędzy Fundacją „Wielko-
polskie Archiwum Solidarności” a Oddziałem IPN w Poznaniu zwrócono Fundacji zdeponowane 
w Instytucie materiały archiwalne (38 j.a.). Wykonane z nich kopie elektroniczne zostaną włączone 
do zasobu IPN.



49

Pracownicy Sekcji Gromadzenia WGOiOM w 2011 r. kontynuowali przegląd dokumentacji pod 
kątem ewentualnego jej przyjęcia do zasobu archiwalnego BUiAD w następujących instytucjach:

• Komendzie Głównej Policji, Biurze Ochrony Informacji Niejawnych – dokumentacja prowe-
niencji milicyjnej KG MO (wytypowano ok. 850 j.a.);

• Archiwum Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów – teczki akt osobowych funkcjonariuszy 
więziennictwa (wytypowano ok. 3,5 tys. j.a. );

• WKU Warszawa-Mokotów – teczki akt personalnych i karty ewidencyjne żołnierzy (wytypo-
wano ok. 470 teczek akt personalnych i 2800 kart ewidencyjnych).

Prace związane z przeglądem dokumentacji w roku sprawozdawczym były prowadzone rów-
nież na terenie całego kraju. Kwerendy dotyczyły przede wszystkim materiałów zgromadzonych 
w archiwach wojskowych komend uzupełnień, jednostek policji, sądów i prokuratur, a także jed-
nostek więziennictwa. Dokumenty odnalezione w WKU to głównie akta personalne i karty ewi-
dencyjne żołnierzy służących w wojskowych organach bezpieczeństwa. W jednostkach policji 
i więziennictwa również odnajdywane są akta osobowe byłych funkcjonariuszy. Ponadto wśród 
typowanych materiałów znajduje się dokumentacja związana z pracą operacyjną prowadzoną 
przez komórki Wydziału Specjalnego Centralnego Zarządu Więziennictwa oraz Wydziału Ochro-
ny Centralnego Zarządu Zakładów Karnych i podległych mu jednostek w latach 1956–1989. 
Sądy i prokuratury przeprowadzają na potrzeby IPN kwerendę dotyczącą akt spraw prowadzo-
nych w latach 1944–1990 przeciwko osobom represjonowanym z motywów politycznych oraz akt 
spraw lustracyjnych. Materiały, które po przeglądzie dziesiątek tysięcy jednostek archiwalnych 
zostały ostatecznie wytypowane do przejęcia przez oddziały i delegatury IPN, włączono do ich 
zasobu w 2011 r. lub zostaną przekazane przez dotychczasowych dysponentów w 2012 r. Przeglą-
dy te będą kontynuowane.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były m.in. następujące prace:
1. OBUiAD w Białymstoku – dokonano przeglądu dokumentacji w archiwum zakładowym 

Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Białymstoku, w Aresztach Śledczych w Białymstoku i Suwałkach oraz w Zakładzie Karnym 
w Białymstoku;

2. OBUiAD w Gdańsku – przegląd objął jednostki WKU podlegające Wojewódzkim Sztabom 
Wojskowym w Gdańsku oraz w Olsztynie (przejęto 877 j.a. oraz 34 040 kart ewidencyjnych), KWP 
w Gdańsku i Olsztynie z podległymi im jednostkami (przejęto 72 j.a.), areszty śledcze i zakłady 
karne (przejęto 1189 j.a.) oraz sądy i prokuratury apelacji gdańskiej (przejęto 12 j.a.);

3. OBUiAD w Katowicach – prace objęły 6 sądów powszechnych, 8 prokuratur, 5 WKU, Okrę-
gowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, 9 aresztów śledczych, KWP i 8 podlegających 
jej jednostek terenowych oraz Delegaturę ABW w Katowicach. Szacowana wielkość materiałów 
do przejęcia – ok. 1800 j.a.;

4. OBUiAD w Krakowie – w 29 komendach policji przeglądowi poddano 56 186 j.a., z czego do 
przejęcia zakwalifi kowano 1623 j.a. W Areszcie Śledczym w Krakowie przejrzano 37 j.a. i wszyst-
kie wytypowano do przejęcia;

5. OBUiAD w Lublinie – przejrzano ok. 10 mb akt w WKU. Prace trwały też w KWP w Lublinie.
6. OBUiAD w Łodzi – w KWP w Łodzi oraz jednostkach jej podległych, w związku z opinio-

waniem materiałów przeznaczonych przez policję do wybrakowania oraz przeglądem dokumenta-
cji personalnej funkcjonariuszy MO, kwerendzie poddano łącznie 11 244 j.a., z których do przejęcia 
zakwalifi kowano 80 j.a. Po ekspertyzie w Sądzie Rejonowym w Łęczycy (220 j.a.) nie wytypowa-
no materiałów podlegających przejęciu przez IPN;

7. OBUiAD w Poznaniu – w archiwach sądów powszechnych i wojskowych, policji, WKU oraz 
w Archiwum Państwowym łącznie przejrzano ok. 9500 j.a., z czego przejęto 5686 j.a.;

8. OBUiAD w Rzeszowie – zakończono przejmowanie akt osobowych funkcjonariuszy 
SB z KWP w Rzeszowie i jednostek jej podległych (komend powiatowych i miejskich) oraz 
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z archiwów wojskowych. Trwa nadal kwerenda rozpoczęta przez pracowników jednostek Służby 
Więziennej. W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nie odnaleziono dokumentów dotyczących osób 
represjonowanych z motywów politycznych (przejrzano ponad 20 mb akt).

9. OBUiAD w Szczecinie – zakończono przegląd teczek oraz zbiorów kartotecznych w sieci 
WKU. Z zachodniopomorskich sądów i prokuratur cywilnych oraz wojskowych przejęto 51 j.a. 
Kontynuowano współpracę z KWP w Szczecinie oraz przegląd materiałów w komendach powia-
towych policji garnizonu zachodniopomorskiego (pozyskano 868 j.a.). Za pośrednictwem Okrę-
gowych Inspektoratów Służby Więziennej w Koszalinie i Szczecinie z zasobów aktowych jedno-
stek penitencjarnych zakwalifi kowano do przejęcia w większości akta osobowe funkcjonariuszy 
(z wytypowanych ponad 3700 j.a. dotąd pozyskano 1343 j.a.).

10. OBUiAD we Wrocławiu i Delegatura w Opolu – dotychczas wytypowano do przejęcia 3219 
j.a. spośród 11 044 j.a. przejrzanych w archiwach zakładowych okręgowych inspektoratów służby 
więziennej w Opolu (prace w toku) i we Wrocławiu. Przegląd kontynuowano też w archiwum KWP 
w Opolu i podległych jej jednostkach oraz w WKU;

11. Delegatura w Bydgoszczy – w WKU przejrzano 9441 j.a. oraz 85 420 kart ewidencyjnych 
i przejęto 339 j.a. oraz 16 728 kart ewidencyjnych;

12. Delegatura w Kielcach – w KWP w Kielcach przejrzano 108 j.a., spośród których do prze-
jęcia zakwalifi kowano 1 j.a.;

13. Delegatura w Olsztynie – współpracowano nadal z KWP w Olsztynie i podległymi jej 
komendami (przejrzano 11 400 j.a.), zakończono proces przejmowania kart ewidencyjnych z WKU 
(OBUiAD w Białymstoku przejął 31 144 karty), podjęto współpracę z Okręgowym Inspektoratem 
Służby Więziennej w Olsztynie (przejrzano 3300 j.a. i zakwalifi kowano do przejęcia 2200 j.a.).

4.2.2. Opracowywanie zasobu
W dniu 15 czerwca 2011 r. Rada Instytutu Pamięci Narodowej podjęła uchwałę nr 10/11 w spra-

wie Instrukcji określającej zasady technicznego opracowania materiałów archiwalnych przechowy-
wanych w zasobie archiwalnym IPN–KŚZpNP. Instrukcja ta wprowadza w BUiAD oraz w oddzia-
łowych biurach i delegaturach IPN nowe zasady przygotowywania materiałów archiwalnych do 
udostępnienia. Zmiany wynikały z potrzeby ujednolicenia prac przy zabezpieczaniu dokumenta-
cji aktowej, konieczności wskazania na obowiązek aktualizacji opisów archiwalnych w Systemie 
Informacji Archiwalnej NEXUS, przyspieszenia procesu udostępniania akt poprzez uproszczenie 
ich technicznego opracowywania. Zastosowanie paginacji ułatwi także przeszukiwanie zawartości 
cyfrowych wersji akt i wykonywanie z nich kopii do bieżących zamówień. Do najważniejszych 
zmian należą:

• zastąpienie foliacji paginacją, tj. numerowaniem i zliczaniem zapisanych stron materiałów 
archiwalnych;

• odstąpienie od zszywania akt udostępnianych w ramach komórek organizacyjnych IPN;
• przekazywanie do Sekcji Konserwacji Materiałów Archiwalnych dokumentów w złym stanie 

zachowania, a następnie, po wykonaniu prac zabezpieczających i paginacji, nadawanie im postaci 
cyfrowej i tworzenie oprawy introligatorskiej;

• wyłączanie z teczek spraw innej dokumentacji niż papierowa, tj. mikrofi lmów szpulowych, 
szklanych negatywów, kaset VHS itp.

W 2011 r. w ramach opracowywania dokumentacji aktowej podjęto lub kontynuowano następu-
jące zagadnienia:

1. Opracowywanie techniczne jednostek archiwalnych wytypowanych w toku kwerend do 
udostępnienia, a także na potrzeby tworzenia przygotowywanego przez Biuro Lustracyjne Katalo-
gu zawierającego dane osobowe pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeń-
stwa państwa. Czynność ta polegała na zabezpieczeniu teczki w taki sposób, aby uchronić ją przed 
zniszczeniem, kradzieżą, zdekompletowaniem bądź zagubieniem. Jednocześnie przyjęta prakty-
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ka w tym zakresie zakładała odbudowę (nadanie) układu poszczególnych dokumentów wewnątrz 
teczki. W 2011 r. opracowano łącznie w BUiAD w Warszawie 23 923 j.a., natomiast w oddziałach 
i delegaturach 48 966 j.a.

2. Planowe opracowywanie dokumentów przekazanych do zasobu IPN w workach ewaku-
acyjnych, w stanie tzw. rozsypu. Dokumentację tę, po wstępnej selekcji i wyodrębnieniu, scalano 
w zwarte jednostki archiwalne. Materiał, który nie został skompletowany w teczki spraw, ułożono 
w fascykuły, przyjmując zasadę przyporządkowania dokumentów poszczególnym komórkom i jed-
nostkom organizacyjnym. Podczas powyższych prac tworzono równolegle elektroniczne pomoce 
ewidencyjno-informacyjne opracowywanych archiwaliów. W 2011 r. opracowano w ten sposób 
w BUiAD w Warszawie m.in.:

• materiały wytworzone przez Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie; w wyniku 
tych prac zdołano odtworzyć kilka tysięcy teczek spraw obiektowo-zagadnieniowych – spis liczy 
5697 j.a., co stanowi 53,4 mb;

• normatywy wytworzone w toku działalności MSW (zarządzenia, biuletyny, broszury, książki 
itp.) – spis liczy 8370 j.a., co stanowi 35,5 mb.

Dokonano także wstępnego uporządkowania dokumentacji aktowej z 28 pudeł transportowych, 
wytworzonej m.in. przez Departament I MSW, Biuro Paszportów MSW, Zarząd Łączności MSW 
czy KG MO. Materiał ten cechuje duży stopień zniszczenia, co zmusza archiwistów do odtwarzania 
niemalże każdej strony.

Archiwiści w oddziale katowickim wydzielili i częściowo uporządkowali akta operacyjne 
i administracyjne znajdujące się w workach ewakuacyjnych w ilości ok. 1,7 mb oraz odzyskali 
2982 karty ewidencyjne. W oddziale IPN w Poznaniu w 2011 r. połączono w całość, uporządkowa-
no oraz wstępnie zakonserwowano 51 segregatorów akt składających się ze skrawków dokumen-
tacji papierowej.

3. Zarządzenie Prezesa IPN nr 26/11 określiło, że do tworzenia jednolitego inwentarza archi-
walnego opisującego zasób Instytutu na poziomie jednostki archiwalnej stosowany będzie System 
Informacji Archiwalnej NEXUS. Zintensyfi kowane prace nad rozbudową tego systemu prowa-
dzone w okresie sprawozdawczym są ściśle związane z realizacją art. 5 ustawy z dnia 18 marca 
2010 r. o zmianie ustawy o IPN, nakładającego na Instytut obowiązek opublikowania do końca 
2012 r. inwentarza archiwalnego całego jego zasobu.

W końcu 2011 r. NEXUS liczył 16 617 812 rekordów opisujących jednostki archiwalne 
i 17 924 608 rekordów indeksu osobowego. W okresie sprawozdawczym archiwiści Instytutu 
wprowadzili łącznie 68 917 rekordów na poziomie jednostki archiwalnej i 762 549 rekordów 
zawierających informacje o osobach występujących w materiałach archiwalnych. Z tego pracowni-
cy BUiAD wprowadzili do systemu 26 719 rekordów opisujących jednostki archiwalne oraz 363 
386 rekordów na poziomie indeksu osobowego. Dokonali także uzupełnienia lub korekty 35 553 
istniejących już rekordów.

Również w oddziałach i delegaturach IPN opracowywanie zasobu polegało przede wszystkim 
na rozbudowie systemu NEXUS: wprowadzaniu nowych rekordów oraz uzupełnianiu informacji 
w już istniejących. Oprócz importów danych z wcześniej używanych baz, archiwiści jednostek 
terenowych Instytutu wprowadzili 42 198 rekordów opisu jednostek i 399 163 rekordy indeksu 
osobowego, natomiast zmodyfi kowali zapisy w 231 059 rekordach. W ramach tych działań opra-
cowywano dokumentację byłych wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych w związku z przy-
gotowaniami do stworzenia inwentarza zasobu IPN, uzupełniano informacje o aktach paszporto-
wych, jak również wprowadzano dane o nabytkach do zasobu.

Funkcjonalność przedmiotowego systemu bazodanowego jest wciąż rozszerzana. W 2011 r. 
wprowadzono m.in. wyszukiwarkę pełnotekstową, która zwiększyła komfort obsługi aplikacji, 
a także trzeci moduł wyszukiwania: „Wybór zakresu sygnatur”, pozwalający na ograniczenie zakre-
su zwracanych odpowiedzi w obrębie wskazanych przez użytkownika sygnatur archiwalnych dla 
danego spisu zdawczo-odbiorczego.
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Na podstawie Systemu Informacji Archiwalnej w kwietniu 2011 r. stworzono również ostatecz-
ną wersję wytycznych dotyczących ewidencjonowania akt paszportowych przy wykorzystaniu 
NEXUSA.

4. Kontynuowano elektroniczną inwentaryzację dokumentacji, odbywającą się poza sys-
temem NEXUS, lecz docelowo mającą zasilić danymi System Informacji Archiwalnej. W 2011 r. 
prace inwentaryzacyjne tego typu w BUiAD w Warszawie dotyczyły:

• materiałów mikrofi lmowych Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu – IPN BU 2535 (64 rekordy);

• dokumentacji Departamentu Finansów MSW – IPN BU 96 (3700 rekordów),
• dokumentacji fi nansowej Akademii Spraw Wewnętrznych – IPN BU 2514 (2658 rekordów, 

bazę zakończono);
• dokumentacji fi nansowej Wyższej Szkoły Ofi cerskiej w Legionowie – IPN BU 2515 (4627 

rekordów, bazę zakończono);
• dokumentacji paszportowej SUSW w Warszawie, seria EAWA – IPN BU 1010 (edytowano 

3750 rekordów);
• kwestionariuszy wyjazdów emigracyjnych Biura Paszportów MSW – IPN BU 1538 (edyto-

wano 5263 rekordy).
W oddziale białostockim oraz Delegaturach w Bydgoszczy i Kielcach ukończono wprowadzanie 

informacji do bazy akt spraw karnych z Dekretu PKWN z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary 
dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną 
i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (tzw. sierpniówek). Dane te zostaną w najbliższym 
czasie zaimportowane do systemu NEXUS. Pracownicy referatów gromadzenia brali również udział 
w przygotowywaniu bazy danych dla Ministerstwa Sprawiedliwości obejmującej nazwiska osób 
występujących w aktach wojskowych sądów rejonowych. Uzupełniano też bazę materiałów audiowi-
zualnych ZEUS, ewidencjonowano akty normatywne organów bezpieczeństwa państwa w systemie 
EZAN oraz internetowe katalogi archiwalne, a także inne bazy o charakterze pomocniczym.

5. Nadal prowadzono w BUiAD prace nad projektem „Index Pamięci Polaków zamordowa-
nych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej”. 
W 2011 r. opracowano 203 j.a., zwiększając o taką samą liczbę rekordów tworzoną równocześnie 
elektroniczną bazę danych.

4.2.3. Skontrum
W 2011 r. kontynuowano skontrum zasobu archiwalnego BUiAD w Warszawie.
1. Przeglądowi poddano dokumentację Centralnego Archiwum MSW przekazaną przez MSWiA 

w okresie grudzień 2000 r.–styczeń 2001 r. oraz akta spraw lustracyjnych Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie. Skontrum objęło 16 599 j.a., co stanowiło 300,58 mb materiałów archiwalnych, 
a efekt tych prac stanowią 263 protokoły skontrum.

2. 5 stycznia 2011 r. zakończono skontrum materiałów archiwalnych znajdujących się w zbio-
rze wyodrębnionym SKW. Dokonano przeglądu 381 j.a., co stanowiło 5,28 mb dokumentacji akto-
wej, w wyniku czego sporządzono dziewięć protokołów. Dodatkowo dokonano przeglądu 36 j.a. 
wydzielonych wówczas ze zbioru ogólnego, które w związku z wystosowaniem przez SKW wnio-
sku o zastrzeżenie, traktowane były jako dokumentacja ze zbioru wyodrębnionego. Dla tej doku-
mentacji sporządzono pięć protokołów poskontrowych. Obecnie jednostki te wchodzą formalnie 
w skład zbioru, o którym mowa jest w art. 39 ustawy o IPN. Nie stwierdzono żadnych braków 
w materiałach archiwalnych.

3. 10–13 stycznia 2011 r. przeprowadzone zostało skontrum materiałów archiwalnych będących 
w gestii SWW, o których mowa w art. 39 ustawy o IPN. W trakcie przeprowadzonych prac dokona-
no przeglądu 1573 j.a., co stanowiło 36,9 mb dokumentacji aktowej, w wyniku czego sporządzono 
dziesięć protokołów. Nie stwierdzono żadnych braków w materiałach archiwalnych.
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Skontrum zasobu zostało również przeprowadzone w dziesięciu jednostkach terenowych pionu 
archiwalnego. Największy zakres miało ono w OBUiAD w Łodzi, w Krakowie oraz w Delegaturze 
w Kielcach. W oddziale łódzkim IPN sprawdzeniu zapisów w spisach zdawczo-odbiorczych ze sta-
nem faktycznym poddano cały zasób, z wyjątkiem materiałów ewidencyjnych podlegających Refe-
ratowi Ewidencji oraz akt paszportowych. Spośród 174 928 j.a. poddanych skontrum, tylko w przy-
padku 134 j.a. odnotowano rozbieżności wynikające z błędów popełnionych przy sporządzaniu 
spisów zdawczo-odbiorczych przez instytucje przekazujące materiały archiwalne do IPN. Ponad 
461 mb akt, czyli 191 407 j.a., m.in. byłego WUSW i WKU, sprawdzono w Delegaturze w Kiel-
cach. Skontrum w OBUiAD w Krakowie dotyczyło mikrofi lmów akt operacyjnych WUSW, akt 
spraw przejętych z sądów i prokuratur, materiałów użyczonych z archiwów wojskowych i z Archi-
wum Państwowego w Krakowie (razem 20 211 j.a.).

4.2.4. Dokumentacja audiowizualna
Audiowizualny zasób BUiAD w Warszawie tworzą materiały fotografi czne, fi lmowe i dźwięko-

we. W jego skład wchodzi ok. 3,5 mln zdjęć, 1499 j.a. materiałów fi lmowych oraz 596 j.a. zawie-
rających zapis dźwiękowy. W oddziałach i delegaturach IPN znajduje się ok. 35,5 mln fotografi i, 
stanowiących głównie część dokumentacji aktowej, 520 fi lmów oraz 850 j.a. nagrań dźwiękowych.

Działania skupione wokół opracowywania dokumentacji audiowizualnej przebiegały w kilku 
oddzielnych, ale ściśle powiązanych ze sobą nurtach. Pierwszy polegał na digitalizacji, opraco-
waniu technicznym i merytorycznym materiałów audiowizualnych, z uwzględnieniem podziału 
na fi lmy, fotografi e i nagrania foniczne. Drugi zmierzał do budowy odpowiedniego środowiska 
informatycznego, pozwalającego na cyfrowe opracowanie materiałów. Trzeci nakierowany był na 
rozszerzenie wiedzy o materiałach audiowizualnych wytworzonych i gromadzonych przez komu-
nistyczny aparat bezpieczeństwa, znajdujących się obecnie w zasobie IPN. Zadania te w ramach 
BUiAD realizuje Sekcja Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej. Oddziały i delegatury 
Instytutu korzystają z pomocy tej specjalistycznej komórki w pracach związanych z digitalizacją 
i konserwacją znajdujących się w ich zasobie materiałów audiowizualnych.

Proces opracowywania dokumentacji fotografi cznej w BUiAD objął następujące zagadnienia:
1. kontynuacja skanowania dokumentacji fotografi cznej pochodzącej z archiwum Głównej 

Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W grudniu 2011 r. zakończono skano-
wanie zawartości 116 skrzynek tematycznych oraz rozpoczęto digitalizację zbioru albumów Głów-
nej Komisji. Jednocześnie trwało planowe skanowanie zbioru fotografi i MSW (spis IPN BU 024). 
W sumie, wraz z nowymi nabytkami, w okresie sprawozdawczym zdigitalizowano 26 447 j.a. 
(990,18 GB);

2. elektroniczna inwentaryzacja zeskanowanych fotografi i w systemie ZEUS. Na dzień 31 grud-
nia 2011 r. liczba rekordów z opisami zdjęć wynosiła 16 654 (w okresie sprawozdawczym wpro-
wadzono 907 rekordów). Opracowano m.in. fotografi e dotyczące działalności opozycyjnej w latach 
osiemdziesiątych XX w. (ze spisu IPN BU 024) oraz kończono wprowadzanie zdjęć z kolekcji 
pozyskanej z Narodowej Agencji Archiwów i Nagrań w College Park (spis IPN BU 2196);

3. zabezpieczanie zeskanowanych zbiorów zdjęciowych Głównej Komisji obwolutami z papie-
ru bezkwasowego oraz rozpoczęcie porządkowania i inwentaryzacji luźnych zdjęć;

4. przygotowanie Przewodnika po zasobie fotografi cznym Głównej Komisji Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu;

Opracowywanie i digitalizacja dokumentacji fotografi cznej również w jednostkach terenowych 
pionu archiwalnego odbywa się za pośrednictwem systemu ZEUS. Efektem tych prac w 2011 r. jest 
16 476 zeskanowanych obrazów (357,65 GB).

Proces opracowywania dokumentacji fi lmowej w centrali IPN objął następujące zagadnienia:
1. digitalizacja 35 j.a., co stanowiło 366,6 GB;
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2. konserwacja 28 j.a. zapisanych na taśmie nitro, przysłanych w ramach umowy o współpracy 
z Instytutem im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce;

3. przenoszenie zdigitalizowanych materiałów fi lmowych z kaset DV-cam/HDV do systemu 
cyfrowej obróbki obrazu AVID. W 2011 r. na macierz dyskową zaimportowano 82 j.a. o łącznej 
pojemności 388,84 GB;

4. konserwacja i digitalizacja materiałów fi lmowych nadesłanych z oddziałów i delegatur IPN. 
Na dzień 31 grudnia 2011 r. do SODA przekazano 173 j.a.;

5. nagranie 79 płyt DVD z kopiami fi lmów z archiwum Biura na potrzeby udostępniania.
OBUiAD w Gdańsku, w wyniku systematycznej digitalizacji swojego zasobu, uzyskał kolej-

ne 11 kopii fi lmów. Większość wyodrębnionej dokumentacji w formie fi lmów i nagrań dźwięko-
wych w oddziałach i delegaturach została jednak poddana konserwacji i zdigitalizowana w latach 
poprzednich, głównie za pośrednictwem SODA w centrali BUiAD.

Proces opracowywania dokumentacji fonicznej prowadzony przez SODA objął zagadnienia:
1. kontynuacja wyodrębniania materiałów dźwiękowych z dokumentacji aktowej;
2. digitalizacja 111 j.a., co stanowiło 142,35 GB. Dodatkowo postać cyfrową nadano 24 mate-

riałom dźwiękowym (43,7 GB) wraz z wglądówkami z zasobu Archiwum Zakładowego.
W roku sprawozdawczym kopie cyfrowe nagrań dźwiękowych ze swojego zasobu wykonywały 

OBUiAD: w Gdańsku (106 j.a.), w Szczecinie (10 j.a. ze zbioru zawierającego nagrania z wydarzeń 
w Stoczni Szczecińskiej z początku lat siedemdziesiątych XX w.) i we Wrocławiu (81 taśm pozy-
skanych jako dar w 2011 r.).

4.2.5. Konserwacja
W okresie sprawozdawczym Sekcja Konserwacji Materiałów Archiwalnych BUiAD przeprowa-

dzała konserwację archiwaliów z zasobu centrali oraz oddziałów i delegatur IPN. Były to najczęściej 
obiekty na podłożu papierowym, w złym stanie zachowania spowodowanym zakwaszeniem papie-
ru, uszkodzeniami mechanicznymi, niewłaściwymi zabezpieczeniami i nieodpowiednimi warunka-
mi przechowywania. Spowodowało to zażółcenie i osłabienie podłoża, rozdarcia, czasem skażenie 
mikrobiologiczne. Wiele obiektów zostało wcześniej niewłaściwie zabezpieczonych przy użyciu 
taśm samoprzylepnych lub pasków papieru. Prace konserwatorskie na ogół obejmują rozszycie akt, 
oczyszczenie, prasowanie i reperacje podłoża, laminowanie bibułką pokrytą klejem termoaktyw-
nym. Tak przygotowane karty przekazywano do Pracowni Reprografi i WOB BUiAD w celu digita-
lizacji, a następnie akta zszywano i wykonywano oprawę introligatorską. Afi sze i plakaty z okresu 
II wojny światowej poddawano pełnej konserwacji obejmującej kąpiele wodne, odkwaszanie, pla-
naż i dublowanie na nowe podłoże z bezkwasowego papieru.

Czynności konserwatorskie są rejestrowane w dzienniku działań Sekcji Konserwacji Materia-
łów Archiwalnych, którego wpisy stanowią część składową opisu jednostki archiwalnej w aplikacji 
NEXUS.

W 2011 r. pełnej konserwacji poddano w sekcji 205 j.a. i 195 afi szy. Procesowi oczyszczania, 
który pozwolił na lepszą czytelność obrazu, poddano 665 negatywów z okresu II wojny. Do najcie-
kawszych prac w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć konserwację następujących materiałów 
archiwalnych:

• Raportu Katzmanna, dotyczącego przebiegu eksterminacji Żydów w czasie tzw. Aktion Rein-
hardt (GK 166/203);

• akt sprawy przeciwko gen. Fieldorfowi – Archiwum Kedywu KG AK (IPN BU 1769/13);
• akt dotyczących bp. Czesława Kaczmarka (IPN BU 0650/39 t. 2, 3 i 4);
• dokumentów w sprawie Hermanna Rupprechta, zawierających dokumentację aktową i afi sze 

(IPN GK 227/26 t. 1 i 2);
• albumów ilustrujących „Selbstchutz Westprussen” (GK Albumy 118, egz. 1, 2 i 3);
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• albumu Die Geschichte der Bewegung, Kresleitung Bromberg in Bilden (GK Albumy 8);
• księgi kryptonimów byłego Departamentu I MSW (IPN BU 02144/1);
• dzienników archiwalnych MSW – Sygnatura I „Stara sieć” (IPN BU 001519/1–14).

W ramach zadań Sekcji Konserwacji Materiałów Archiwalnych prowadzono systematyczną 
kontrolę warunków przechowywania archiwaliów w pomieszczeniach magazynowych i wybra-
nych miejscach pracy. Zlecono również wykonanie doraźnych badań mikrobiologicznych doku-
mentów podejrzanych o skażenie oraz badania czystości powietrza w wybranych pomieszczeniach 
i na stanowiskach pracy.

Od 2011 r. pracownicy Sekcji Konserwacji zajmują się również obsługą próżniowej komory 
fumigacyjnej. W okresie poprzedzającym jej pierwsze uruchomienie przez BUiAD prowadzone 
były intensywne czynności w zakresie przygotowania stanowiska pracy, w tym m.in. specjalistycz-
ne badania lekarskie pracowników oddelegowanych do obsługi komory, ich szkolenia stanowisko-
we, instruktaże przeprowadzone przez producenta urządzenia, pozyskanie specjalistycznych środ-
ków ochrony indywidualnej, zainicjowanie czynności w sprawie przeprowadzenia pomiarów gazu 
na stanowisku pracy, a także dostosowania go do obecnie obowiązujących wymogów. W 2011 r. 
przeprowadzono cztery procesy fumigacji: w sierpniu (dwukrotnie), w październiku i w grudniu.

W OBUiAD w Poznaniu została zatrudniona na okres dwóch miesięcy osoba o specjalnym przy-
gotowaniu kierunkowym w zakresie konserwacji papieru, która przeprowadziła całościową konser-
wację 7 j.a. (skorowidzów, repertoriów i inwentarzy). Począwszy od 2009 r. w OBUiAD w Rzeszo-
wie funkcjonuje mała pracownia konserwacji, wyposażona m.in. w dwa laminatory, co umożliwia 
zabezpieczanie materiałów archiwalnych metodą wtapiania fi lmoplastu R. W okresie sprawozdaw-
czym konserwacji poddano 3084 karty, z 14 j.a., które ze względu na zły stan techniczny zostały 
wyłączone z udostępniania. Ponadto OBUiAD we Wrocławiu w komorach fumigacyjnych fi rmy 
zewnętrznej przeprowadził dezynfekcję kolejnych 50 mb akt i 20 mb kartotek zainfekowanych 
koloniami grzybów. Z kolei w pracowni konserwacji w OBUiAD w Łodzi w okresie sprawozdaw-
czym procesowi konserwacji poddano 1212 kart z 23 j.a.

Większość oddziałów i delegatur Instytutu nie posiada jednak pracowni, w których byłoby moż-
liwe przeprowadzenie bardziej zaawansowanych działań konserwatorskich, dlatego we własnym 
zakresie wykonywane są przede wszystkim tylko podstawowe zabiegi zabezpieczające, takie jak 
podklejanie rozdarć, prasowanie oraz czyszczenie pojedynczych dokumentów czy wykonywanie 
opraw. Materiały wymagające bardziej specjalistycznych działań są przekazywane do Sekcji Kon-
serwacji BUiAD.

4.2.6. Magazyny archiwalne
Na dzień 31 grudnia 2011 r. Wydział Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów spra-

wował opiekę nad 22 pomieszczeniami magazynowymi w trzech różnych lokalizacjach w Warsza-
wie (obiekty na ul. Towarowej 28, ul. Kłobuckiej 21, pl. Krasińskich 2/4/6).

W okresie 1 stycznia–31 grudnia 2011 r. magazyny archiwalne BUiAD zrealizowały ogółem 
114 701 zamówień na wypożyczenie jednostek archiwalnych. Na stan magazynu przyjęto ponow-
nie 122 532 j.a.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w 2011 r. wykonywano prace porządkowe i reorga-
nizacyjne:

1. dyslokacja pomiędzy magazynami 470 mb akt WOP oraz Zarządu II Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego w związku z odtwarzaniem pierwotnego układu dokumentacji;

2. zabezpieczenie w pudłach bezkwasowych akt spraw lustracyjnych, dokumentacji KG MO, 
dokumentacji administracyjnej MSW, akt WSW (ogółem 855 mb) oraz przepakowanie w koperty 
bezkwasowe mikrofi lmów ze zbioru WSW i KG MO;
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3. osygnowanie dokumentacji Departamentu Kadr MSW oraz akt WSW (32 200 j.a.).
Pod kontrolą Sekcji Obsługi Magazynów grupa stażystów w październiku 2011 r. zakończyła 

prace nad odbudowywaniem układu pierwotnego sygnatur książeczek paszportowych. W okresie 
sprawozdawczym przyporządkowano do serii paszportowych 1 200 000 j.a.

Jednostki terenowe pionu archiwalnego wykorzystują łącznie 74 pomieszczenia magazynowe. 
W OBUiAD w Gdańsku znajdują się w 2 budynkach, natomiast zasób OBUiAD w Lublinie jest 
podzielony pomiędzy magazyny w trzech różnych lokalizacjach, ponadto część akt paszportowych 
została zdeponowana w Delegaturze w Radomiu. OBUiAD w Katowicach korzysta również dodat-
kowo z 2 magazynów wynajętych od Archiwum Państwowego.

Większa liczba spraw realizowanych przez pion archiwalny znalazła swoje odbicie również 
w zwiększonej liczbie wypożyczeń magazynowych w oddziałach i delegaturach – razem wypoży-
czono 219 795 j.a.

Spośród licznych prac porządkowych wspomnieć można m.in. o nadawaniu właściwego układu 
niektórym zespołom i zbiorom – głównie akt paszportowych (w części oddziałów prace te ukoń-
czono w latach ubiegłych):

1. OBUiAD w Białymstoku – porządkowano akta paszportowe WUSW w Białymstoku i Suwał-
kach zgodnie z układem pierwotnym sygnatur wytwórcy (495 mb);

2. OBUiAD w Gdańsku – uporządkowano 83 mb akt – wniosków o wydanie książeczek żeglar-
skich;

3. OBUiAD w Katowicach – porządkowano akta paszportowe WUSW Częstochowa – 288,5 mb, 
dokonano dyslokacji uporządkowanych akt paszportowych – 50 mb, przepakowano materiały z tzw. 
worów ewakuacyjnych w bezkwasowe pudła – 15 mb;

4. OBUiAD w Lublinie – kontynuowano porządkowanie akt paszportowych oraz zabezpiecza-
nie dokumentacji w pudłach bezkwasowych – ponad 300 mb;

5. OBUiAD w Łodzi – prowadzono elektroniczną inwentaryzację akt paszportowych, ułożonych 
już w 2010 r. według pierwotnych sygnatur (w obrębie wojewódzkich urzędów spraw wewnętrz-
nych było to 2855,57 mb). Edycji poddano 23 394 rekordy oraz wprowadzono do systemu 2219 
nowych rekordów;

6. OBUiAD w Rzeszowie – zakończono porządkowanie akt paszportowych według układu 
numerycznego (13 277 j.a., co stanowi ok. 40 mb);

7. OBUiAD w Szczecinie – porządkowano i ewidencjonowano materiały Wydziału Śledczego 
WUSW w Szczecinie oraz rozpoczęto scalanie akt osobowych funkcjonariuszy SB;

8. OBUiAD we Wrocławiu – porządkowano (poprzez scalanie) serie teczek akt paszportowych 
WUSW w Jeleniej Górze (dotychczas uporządkowano ponad 400 000 j.a., czyli 640 mb);

9. Delegatura w Bydgoszczy – wykonano prace porządkowe w zbiorze akt paszportowych 
WUSW Toruń i Bydgoszcz, zakończono też uporządkowanie magazynu z materiałami operacyjny-
mi i paszportowymi, polegające na ułożeniu akt zespołami i przełożeniu ich w pudła bezkwasowe;

10. Delegatura w Radomiu – zakończono prace w magazynie z materiałami operacyjnymi 
i paszportowymi (ułożenie akt zespołami i zabezpieczenie ich w pudłach bezkwasowych).

4.2.7. Archiwum Zakładowe
Na dzień 31 grudnia 2011 r. zasób Archiwum Zakładowego w centrali IPN liczył 36 338 j.a., co 

stanowiło 532,92 mb (z czego kategorii A 14 585 j.a., tj. 152,42 mb, a kategorii B 21 753 j.a., tj. 
380,50 mb), zarejestrowanych na 995 spisach zdawczo-odbiorczych i 34 aneksach do spisów.

W 2011 r. włączono do zasobu Archiwum Zakładowego 4980 j.a., co stanowiło 101,75 mb 
(z czego kategorii A 3772 j.a., tj. 12,39 mb, natomiast kategorii B 4208 j.a., tj. 89,36 mb) i zareje-
strowano je na 130 spisach zdawczo-odbiorczych i 10 aneksach do spisów.

W okresie sprawozdawczym archiwum wypożyczyło 1565 j.a.



Kontynuowano prace w zakresie realizacji Uchwały nr 5/09 Kolegium IPN–KŚZpNP z 8 wrze-
śnia 2009 r. w sprawie wyłączenia materiałów po byłej GKBZpNP znajdujących się w Archiwum 
Zakładowym i włączenia ich do zasobu historycznego IPN–KŚZpNP.

Zainicjowano prace komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B i BE (doku-
mentacja Biura Ochrony oraz Biura Budżetu i Finansów). Pracownicy Archiwum Zakładowego 
brali udział w pracach komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC. Wydano 
zgodę na wybrakowanie dokumentacji kategorii BC w BUiAD: 2923 j.a., tj. 40,23 mb, BL: 32 j.a., 
tj. 0,16 mb, Biurze Prezesa (b. Sekretariat Prezesa i b. Biuro Prawne): 32 j.a., tj. 0,94 mb, Sekre-
tariacie Zastępcy Prezesa: 5 j.a., tj. 0,02 mb, Biurze Dyrektora Generalnego: 19 j.a., tj. 0,54 mb, 
b. Biurze Organizacyjnym: 14 j.a., tj. 0,42 mb, b. Biurze Prawnym: 19 j.a., tj. 0,47 mb, b. Biurze 
Zamówień Publicznych, Mienia i Inwestycji: 27 j.a., tj. 0,68 mb. Łącznie zgoda na wybrakowanie 
dotyczyła 3071 j.a., co stanowiło 43,46 mb.

Do aplikacji AZAK, wspomagającej administrowanie zasobem Archiwum Zakładowego, wpro-
wadzono 2165 rekordów (łącznie aplikacja zawiera 20 896 rekordów, z których każdy odpowiada 
jednej pozycji w spisie), czyli całość dokumentacji ze spisów zdawczo-odbiorczych od nr 167 do 
995.

Pracownicy Archiwum Zakładowego przeprowadzali konsultacje oraz szkolenia w zakresie sto-
sowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Warunki przechowywania dokumentacji w magazynie archiwalnym są zgodne z Rozporządze-
niem Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumenta-
cji osobowej i płacowej pracodawców (DzU 2005 nr 32 poz. 284).

W archiwach zakładowych oddziałów i delegatur IPN znajduje się łącznie 554,48 mb doku-
mentacji, w tym kategorii A – 255,77 mb, kategorii B – 298,71 mb. W 2011 r. przejęto 135 mb, 
w większości dokumentacji kategorii B. Wśród oddziałów IPN największy metraż mają archiwa 
zakładowe prowadzone przez OBUiAD w Lublinie (ponad 90 mb) i we Wrocławiu oraz w Łodzi 
(po ok. 63 mb). Odnotowano łącznie 1851 wypożyczeń – z tego najwięcej w Archiwum Zakłado-
wym Oddziału IPN w Warszawie (434 j.a.).
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Tabela 3. System Informacji Archiwalnej NEXUS

Oddział

Łączna liczba rekordów
 (stan na dzień

31 grudnia 2011 r.)

W tym liczba rekordów 
wprowadzonych 

w 2011 r.
Liczba 

rekordów 
edytowanych 

w 2011 r.opisujących
jednostki archiwalne

indeksu 
osobowego

opisujących
jednostki 

archiwalne

indeksu 
osobowego

BUiAD 2622974 2863605 26719 363386 35553
Białystok 963439 963986 2433 9632 6159
Gdańsk 903132 930151 3123 59483 22461
Katowice 2604604 2614970 3702 55662 39740
Kraków 1191189 1279634 11110 32594 20329
Lublin 703337 773338 385 25235 8892
Łódź 1307285 1749128 2497 27350 36826
Poznań 1084755 1234609 5221 53366 14868
Rzeszów 880638 1015386 2553 15717 23412
Szczecin 835430 947241 4434 30251 5500
Wrocław 2089105 2088655 3193 23942 30016
Delegatura 
Bydgoszcz 527889 538140 2176 8428 12489

Delegatura Kielce 534326 540892 102 28264 2988
Delegatura Olsztyn 24997 25722 93 15556 2431
Delegatura Radom 344712 359151 1176 13683 4948
Razem 16617812 17924608 68917 762549 266612

Tabela 4. Bazy danych ZEUS i EZAN*

Oddział Nazwa bazy danych Liczba rekordów 
wprowadzonych

Łączna liczba rekordów 
w bazie

BUiAD
ZEUS 907 16654
EZAN 0 1068

Białystok
ZEUS 917 2174
EZAN 56 188

Gdańsk
ZEUS 1224 5174
EZAN 103 903

Katowice
ZEUS 1187 3999
EZAN 520 2434

Kraków
ZEUS 1355 5826
EZAN 1007 2904

Lublin
ZEUS 740 2866
EZAN 119 364

Łódź
ZEUS 1298 3834
EZAN 1207 2809



64

Poznań
ZEUS 680 2286
EZAN 416 802

Rzeszów
ZEUS 380 3892
EZAN 265 1014

Szczecin
ZEUS 755 4801
EZAN 257 1695

Wrocław
ZEUS 1168 4882
EZAN 428 1352

Delegatura Bydgoszcz
ZEUS 1243 4278
EZAN 94 456

Delegatura Kielce
ZEUS 0 871
EZAN 0 255

Delegatura Olsztyn
ZEUS 0 0
EZAN 0 0

Delegatura Radom
ZEUS 0 0
EZAN 0 0

Razem
ZEUS 11854 61537
EZAN 4472 16244

* ZEUS – system elektronicznej archiwizacji fotografi i. EZAN – Ewidencja Zarządzeń i innych Aktów Normatywnych 
byłych organów bezpieczeństwa państwa.

Tabela 5. Wypożyczenia magazynowe

Oddział Liczba j.a. wypożyczonych 
z magazynów

Liczba j.a. zwróconych do 
magazynów

BUiAD 114701 122532

Białystok 15914 16114

Gdańsk 14215 14598

Katowice 14325 14704

Kraków 47638 49193

Lublin 10761 10485

Łódź 24027 23929

Poznań 13365 13122

Rzeszów 16585 17048

Szczecin 17186 17397

Wrocław 17775 18804

Delegatura Bydgoszcz 14029 12840

Delegatura Kielce 5352 4804

Delegatura Olsztyn 5644 5266

Delegatura Radom 2979 3130

Razem 334496 343966
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Tabela 6. Opracowanie techniczne zasobu archiwalnego

Oddział Liczba j.a. opracowanych 
technicznie

BUiAD 23923

Białystok 3383

Gdańsk 2693

Katowice 4507

Kraków 2723

Lublin 2818

Łódź 2317

Poznań 6959

Rzeszów 3211

Szczecin 3205

Warszawa 1413

Wrocław 8959

Delegatura Bydgoszcz 3800

Delegatura Kielce 1996

Delegatura Olsztyn 212

Delegatura Radom 770

Razem 72889

4.3.  Digitalizacja
Do najważniejszych zadań realizowanych przez pion archiwalny IPN należy digitalizacja zgro-

madzonego zasobu. Proces cyfryzacji materiałów archiwalnych przebiega dwutorowo. Obejmuje 
on digitalizację planową, która dotyczy wybranych zespołów lub zbiorów zawierających materiały 
szczególnie cenne, znajdujące się w złym stanie technicznym, lub zagrożone uszkodzeniem ze 
względu na częste użytkowanie. Digitalizacji planowej poddawane są kartoteki, którymi dyspo-
nuje Wydział Ewidencji i odpowiadające mu referaty i sekcje na terenie kraju, jak również wybra-
ne zespoły dokumentacji aktowej, całość zbioru mikrofi lmów i mikrofi sz, a także dokumentacja 
audiowizualna. Skanowane są także wszystkie jednostki archiwalne poddawane specjalistycznym 
zabiegom konserwatorskim. Drugi kierunek prac to digitalizacja na bieżące zapotrzebowanie, czyli 
wykonywanie kopii materiałów archiwalnych zamawianych przez wnioskodawców. Wykonywane 
są wówczas pełne kopie jednostek, przeznaczone do trwałego przechowywania, co również ma 
wartość zabezpieczającą. Większość powstających obecnie kopii dokumentacji aktowej jest skano-
wana w związku z realizacją bieżących zamówień użytkowników.

Kopie cyfrowe służą przede wszystkim zabezpieczeniu dokumentacji przed fi zyczną degradacją, 
na jaką są narażone oryginały ze względu na częste użytkowanie i konieczność wykonywania wie-
lokrotnie kopii z tych samych akt lub transportu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Instytutu. 
Należy przy tym pamiętać, że duża część dokumentów została sporządzona na materiałach niskiej 
jakości, w tym na zakwaszonym papierze, co w połączeniu z niewłaściwymi warunkami przecho-
wywania u poprzednich dysponentów grozi uszkodzeniem lub zniszczeniem. Drugi istotny powód 
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digitalizacji to usprawnienie procesu udostępniania. Kopie cyfrowe mogą być szybciej przesyłane 
pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi archiwum, co powinno skrócić czas oczeki-
wania na zamówione dokumenty.

Digitalizacja w ramach pionu archiwalnego IPN obejmuje kilka odrębnych procesów wynika-
jących z różnorodności zgromadzonego zasobu. Poniżej odrębnie zostanie omówiona digitalizacja 
kartotek oraz dokumentacji aktowej i mikrofi lmowej. Wykonanie kopii cyfrowych fotografi i, fi l-
mów i nagrań dźwiękowych zostało opisane w części sprawozdania dotyczącej zbiorów audiowi-
zualnych w zasobie Instytutu.

4.3.1. Digitalizacja zasobu kartotecznego
W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęty w 2006 r. proces digitalizacji kartotek. 

Cyfrowe kopie kart stanowią część aplikacji KARTOTEKI. Baza powinna ułatwić przeprowadza-
nie sprawdzeń w zdigitalizowanym zbiorze kartotecznym i chronić tym samym materiały ewiden-
cyjne przed fi zyczną degradacją. W 2011 r. wykonano w Wydziale Ewidencji i odpowiadających 
mu komórkach organizacyjnych w oddziałach i delegaturach Instytutu kopie 411 829 kart, co odpo-
wiada ok. 168 mb kartotek.

W Wydziale Ewidencji BUiAD kontynuowano trwający od 2008 r. proces skanowania kartote-
ki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW. W okresie sprawozdawczym zespół liczący dwanaście 
osób zeskanował 62 840 kart, tj. ok. 30 mb z kartoteki ogólnoinformacyjnej b. Biura „C” MSW 
oraz z kartoteki WUSW w Płocku. W 2011 r. zakończono proces digitalizacji kartotek ogólnoin-
formacyjnych, a następnie przeprowadzono weryfi kację poprawności indeksacji zeskanowanych 
kart. W 2011 r. zweryfi kowano 938 104 karty, tj. ok. 470 mb. Wykonano również kopie cyfrowe 
603 kart włączonych do zbioru ogólnego na podstawie decyzji prezesa IPN. Podczas skanowania 
dokonywano anonimizacji zapisów niejawnych podlegających ochronie.

W jednostkach terenowych pionu archiwalnego IPN prace związane z digitalizacją dotyczyły 
w 2011 r. kartotek pomocniczych, dopływów do kartotek zeskanowanych wcześniej i pozyskanych 
w ostatnim czasie (razem 138 mb, czyli 348 989 kart). Poszczególne oddziały i delegatury Instytutu 
wykorzystywały od jednego do trzech stanowisk do digitalizacji. W okresie sprawozdawczym najwięcej 
kart zdigitalizowały: OBUiAD w Krakowie (łącznie 39,57 mb, czyli 112 884 karty), przy czym główną 
część zeskanowanego w 2011 r. metrażu stanowiła kartoteka paszportowa RUSW w Nowym Targu 
oraz OBUiAD w Katowicach, w którym zdigitalizowano 46,64 mb (85 730 kart), głównie z kartoteki 
paszportowej. Dotąd skopiowano w OBUiAD i delegaturach ok. 1500 mb ich zasobu kartotecznego.

Formę cyfrową nadano również innym pomocom ewidencyjnym, m.in. 7 j.a. w OBUiAD w Bia-
łymstoku, dziennikom archiwalnym b. WUSW oraz innym rejestrom i inwentarzom z zasobu OBU-
iAD w Łodzi (69 tomów), a także 50 j.a. z OBUiAD w Poznaniu, na które składały się inwentarze 
SB i WSW, protokoły brakowania akt byłej SB oraz pomoce ewidencyjne z lat 1955–1962. W OBU-
iAD w Krakowie kontynuowano digitalizację zmikrofi lmowanych materiałów ewidencyjnych na 
potrzeby Referatu Ewidencji. W Referacie Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów 
OBUiAD w Łodzi prowadzono prace związane z opracowywaniem materiałów ewidencyjnych zdi-
gitalizowanych przez Referat Ewidencji.

4.3.2. Digitalizacja dokumentacji aktowej oraz mikrofi lmowej
Zadanie wykonywania z akt wzorcowych kopii cyfrowych, przeznaczonych do trwałego przecho-

wywania, realizuje w centrali BUiAD Sekcja Reprografi i i Digitalizacji wchodząca w skład Wydziału 
Obsługi Bieżącej, natomiast w oddziałach – referaty gromadzenia, opracowywania i obsługi maga-
zynów. Szczegółowe zasady digitalizacji wzorcowej określa Stanowiskowa instrukcja skanowa-
nia materiałów archiwalnych z zasobu IPN–KŚZpNP. Wykonywanie kopii wzorcowych. W 2011 r. 
powstała jej nowa wersja, dostosowana m.in. do zmian w procedurach opracowywania dokumentacji 
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i precyzująca niektóre kwestie pominięte w poprzedniej wersji, w tym również uwzględniająca uwagi 
użytkowników kopii, takie jak np. rezygnacja ze znaku wodnego, zmniejszającego czytelność kopii.

Największą pracownię digitalizacji w IPN obsługuje wspomniana wyżej Sekcja Digitalizacji 
i Reprografi i. Wyposażona jest w 31 stanowisk komputerowych. Skanery posiada 25 stanowisk, 
z czego 18 z nich to urządzenia z podajnikiem automatycznym, 2 skanery książkowe, 5 do skano-
wania mikrofi lmów. Pozostałe 6 stanowisk służy do weryfi kacji i opracowywania kopii elektronicz-
nych. Pod koniec grudnia starsze komputery, niespełniające wymagań oprogramowania stosowane-
go w pracowni, zastąpiono nowszymi.

W pracowni BUiAD prowadzona jest digitalizacja materiałów archiwalnych zarówno bieżąca, 
mająca na celu wytworzenie kopii niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu udostępniania, jak 
również prewencyjna, mająca charakter planowy.

Digitalizację wzorcową prowadzi również dziesięć oddziałów i trzy delegatury dysponujące wła-
snym zasobem. Wykonują one kopie dokumentacji aktowej przede wszystkim w celu realizowania 
bieżących zamówień. Obecnie każda jednostka organizacyjna prowadząca digitalizację akt dysponuje 
skanerami przemysłowymi o wysokiej wydajności w liczbie od jednej do trzech sztuk. Wykorzysty-
wane są także inne, specjalistyczne skanery do kopiowania materiałów wielkoformatowych lub ksiąg.

Liczba kopii wzorcowych wykonanych z jednostek archiwalnych dokumentacji aktowej sys-
tematycznie rośnie. We wszystkich pracowniach reprografi cznych archiwum IPN zeskanowano 
w okresie sprawozdawczym łącznie 24 831 j.a., które zajmują 82 576 GB pamięci. Nadano również 
formę cyfrową 24 501 j.a. w postaci mikrofi sz i mikrofi lmów (15 785 GB). Podsumowując, w ciągu 
2011 r. w całym pionie archiwalnym zdigitalizowano 49 332 j.a. dokumentacji aktowej i mikrofi l-
mowej, zawierających blisko 6 mln stron.

W 2011 r. w Pracowni Reprografi i w centrali BUiAD wykonano i umieszczono na urządzeniach 
magazynujących 11 586 pełnych kopii elektronicznych akt, złożonych z 2 174 281 plików, zajmu-
jących łącznie 44 464 GB. Wykonano również kopie 3478 j.a. mikrofi lmów, czyli 682 400 plików 
i 5605 GB danych. Dla obydwu rodzajów dokumentacji oznacza to zwiększenie liczby wykona-
nych kopii w stosunku do 2010 r. Nagrano 9593 CD/DVD na potrzeby wypożyczeń magazyno-
wych. Ponadto pracownicy sekcji sporządzają kopie użytkowe akt (elektroniczne, papierowe, na 
nośnikach CD) oraz wykonują mikrofi lmy – obecnie jedynie w ramach realizacji umowy z amery-
kańskim Muzeum Holokaustu. W związku ze wspomnianą umową o współpracy zmikrofi lmowano 
w roku sprawozdawczym 300 j.a., czyli łącznie wytworzono 62 249 klatek mikrofi lmów.

W pracowniach reprografi cznych oddziałów i delegatur Instytutu w okresie sprawozdawczym 
wykonano kopie wzorcowe 13 245 j.a. zajmujących 38 112 GB pamięci w postaci 1 959 436 pli-
ków. Największą liczbę jednostek zdigitalizowały oddziały w Łodzi (1776), we Wrocławiu (1732) 
i w Poznaniu (1514).

Równolegle prowadzona jest w jednostkach terenowych IPN planowa digitalizacja dokumen-
tacji w formie mikrofi lmów szpulowych i mikrofi sz. Z wykorzystaniem wypożyczonych skane-
rów poszczególne oddziały digitalizują całość znajdującego się w ich zasobie zbioru mikrofi sz. 
Proces skanowania poprzedzają prace przygotowawcze polegające głównie na przeglądzie i ozna-
czaniu każdej mikrofi szy z osobna oraz na zabezpieczeniu poprzez włożenie do sygnowanych 
kopert. W ciągu trzech ostatnich lat udało się skopiować całość zbioru mikrofi sz z zasobu oddzia-
łów w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Delegatury w Bydgoszczy. 
W 2011 r. prace te prowadzono w OBUiAD w Poznaniu, Rzeszowie i we Wrocławiu, przy czym 
w tych dwóch ostatnich oddziałach są one kontynuowane.

Mikrofi lmy szpulowe zostały zeskanowane w większości w latach poprzednich za pomocą 
specjalistycznego urządzenia będącego na wyposażeniu OBUiAD w Lublinie. Następnie skaner 
wypożyczono do OBUiAD we Wrocławiu, a ostatnio do Delegatury w Bydgoszczy, która w roku 
sprawozdawczym ukończyła digitalizację tej formy dokumentacji.

Zbiór cyfrowych kopii mikrofi lmów i mikrofi sz w oddziałach i delegaturach Instytutu powięk-
szył się łącznie w 2011 r. o 21 023 j.a. (1 122 111 plików o pojemności 10 180 GB).
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Niezależnie od opisanych wyżej działań wykonywane są również kopie cyfrowe aktów norma-
tywnych b. organów bezpieczeństwa państwa, które w postaci plików PDF stanowią część bazy 
EZAN. Obecnie baza zawiera 16 244 rekordy.
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4.3.3. Digitalizacja – tabele statystyczne
Tabela 7. Digitalizacja kartotek

Oddział Liczba zdigitalizowanych 
kart

Wielkość 
zdigitalizowanego 
zasobu w metrach 

bieżących

Liczba zweryfi kowanych 
kart

BUiAD 62840 30 938104
Białystok 3825 1,88 2500
Gdańsk 39845 12,60 39845
Katowice 85730 46,64 59738
Kraków 112884 39,57 112884
Lublin 5876 2,89 0
Łódź 0 0 0
Poznań 3761 2,82 0
Rzeszów 21943 8,00 0
Szczecin 14214 5,45 0
Wrocław 18053 4,98 0
Delegatura Bydgoszcz 18158 6,87 11583
Delegatura Kielce 24700 6,66 37283
Delegatura Radom 0 0 0
Razem 411829 168,36 1201937
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Tabela 8. Digitalizacja – wykonanie kopii wzorcowych*

Oddziały i delegatury Rodzaj dokumentacji j.a./
obrazy** GB Pliki

BUiAD

dokumentacja aktowa 11586 44464,422 2174281
mikrofi lmy i mikrofi sze 3478 5605 682400
dokumentacja fotografi czna 26447 990,18 27141
dokumentacja fi lmowa 35 366,6 35
dokumentacja dźwiękowa 111 142,35 162

Białystok

dokumentacja aktowa 852 2548,91 119478
mikrofi lmy i mikrofi sze 0 0 0
dokumentacja fotografi czna 917 37,2 917
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 0 0 0

Gdańsk

dokumentacja aktowa 1149 3140,884 214192
mikrofi lmy i mikrofi sze 8 16,714 891
dokumentacja fotografi czna 5644 125,958 5640
dokumentacja fi lmowa 11 28,8 11
dokumentacja dźwiękowa 106 265,108 418

Katowice

dokumentacja aktowa 1154 2832,78 129606
mikrofi lmy i mikrofi sze 125 24,83 4502
dokumentacja fotografi czna 1404 17,44 1404
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 0 0 0

Kraków

dokumentacja aktowa 821 3211,045 163516
mikrofi lmy i mikrofi sze 60 101,711 8121
dokumentacja fotografi czna 1355 19,55 2891
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 0 0 0

Lublin

dokumentacja aktowa 441 1620,04 74548
mikrofi lmy i mikrofi sze 166 91,24 12752
dokumentacja fotografi czna 740 15,38 740
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 0 0 0

Łódź

dokumentacja aktowa 1776 4237,93 193722
mikrofi lmy i mikrofi sze 0 0 0
dokumentacja fotografi czna 1298 17,63 1300
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 0 0 0

Poznań

dokumentacja aktowa 1514 4325,94 235525
mikrofi lmy i mikrofi sze 3420 2832,29 318950
dokumentacja fotografi czna 680 37,93 680
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 0 0 0
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Oddziały i delegatury Rodzaj dokumentacji j.a./
obrazy** GB Pliki

Rzeszów

dokumentacja aktowa 1052 2856,787 151004
mikrofi lmy i mikrofi sze 13130 4089,707 471177
dokumentacja fotografi czna 560 18,655 560
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 0 0 0

Szczecin

dokumentacja aktowa 1237 3597,17 178551
mikrofi lmy i mikrofi sze 5 1,971 353
dokumentacja fotografi czna 1214 20,821 1214
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 10 3,824 19

Wrocław

dokumentacja aktowa 1732 4518,37 236760
mikrofi lmy i mikrofi sze 3878 1226,216 139143
dokumentacja fotografi czna 1168 16,22 1168
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 81 27 148

Delegatura Bydgoszcz

dokumentacja aktowa 963 3343,368 183534
mikrofi lmy i mikrofi sze 99 1730,52 157890
dokumentacja fotografi czna 1221 24,186 1230
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 0 0 0

Delegatura Kielce

dokumentacja aktowa 518 1712,334 71296
mikrofi lmy i mikrofi sze 122 60,55 7822
dokumentacja fotografi czna 0 0 0
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 0 0 0

Delegatura Radom

dokumentacja aktowa 36 166,1 7704
mikrofi lmy i mikrofi sze 10 4,4 510
dokumentacja fotografi czna 275 6,5 275
dokumentacja fi lmowa 0 0 0
dokumentacja dźwiękowa 0 0 0

Razem

dokumentacja aktowa 24831 82576,08 4133717
mikrofi lmy i mikrofi sze 24501 15785,149 1804511
dokumentacja fotografi czna 42923 1347,83 45160
dokumentacja fi lmowa 46 395,4 46
dokumentacja dźwiękowa 308 438,282 747

* Skanowana dokumentacja aktowa defi niowana jest trzema rodzajami plików, tj. plikami wzorcowymi tiff dla każdej 
skanowanej karty, strony lub klatki mikrofi lmu, plikiem użytkowym PDF wykonanym dla całej skanowanej jednostki 
archiwalnej oraz elektroniczną kartą inwentarzową w postaci pliku XML. Standard skanowania dokumentacji aktowej 
zakłada wykonywanie kopii wzorcowych przy zachowaniu rozdzielczości 300 dpi, 24-bitowej głębi kolorów oraz zapis 
danych w formacie tiff. Skanowanie dokumentacji fotografi cznej odbywa się przy zachowaniu formatu tiff, rozdzielczo-
ści 600 dpi oraz 24-bitowej głębi kolorów dla zdjęć kolorowych i 8-bitowej dla zdjęć czarno-białych. Obrazy cyfrowe 
fotografi i otrzymują rozmiar nie mniejszy niż 13 na 18 cm.
** W przypadku dokumentacji fotografi cznej liczba digitalizowanych jednostek podawana jest w obrazach.
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4.4. Udostępnianie dokumentów
Zasady udostępniania dokumentów określa ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej oraz ustawa 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów. Od momentu wejścia w życie ostatniej nowelizacji tych aktów prawnych (Ustawa 
z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – DzU z 2010 r. nr 79 poz. 522 
z późn. zm.) przepisy regulujące zasady udostępniania dokumentów nie uległy zmianie. Wpłynęło 
to na umocnienie i utrwalenie dotychczas przyjętych zasad praktycznych przy realizacji kierowa-
nych do IPN wniosków. Jedynym novum w 2011 r. w zakresie legislacyjnym było wejście w życie 
znowelizowanej Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (DzU z 2010 r. 
nr 155 poz. 1041), która nałożyła na IPN dodatkowe zadania polegające na opracowywaniu wnio-
sków o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności.

4.4.1. Główne kategorie wniosków
Większość kategorii wniosków przewidzianych w ustawie o IPN oraz w ustawie o ujawnianiu 

informacji jest realizowana przez referaty udostępniania i informacji naukowej w OBUiAD oraz 
delegatury IPN. Wydział Udostępniania i Informacji Naukowej natomiast, oprócz funkcji koordy-
nacyjnej wobec działalności odpowiednich komórek udostępniania w OBUiAD i delegaturach, pro-
wadzi kwerendy i udostępnia dokumenty do celów służbowych pracownikom IPN, uprawnionym 
podmiotom, a także realizuje proces wypożyczania akt z zasobu centrali BUiAD i wnioski z art. 
29a ustawy o IPN.

Komórki organizacyjne pionu archiwalnego Instytutu realizują następujące kategorie wniosków:
• informacja o tożsamości danych wnioskodawcy z danymi zawartymi w katalogu funkcjona-

riuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, 
o których mowa w art. 5, oraz innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci Narodowej od 
dnia 26 listopada 2004 r., tzw. lista Wildsteina (art. 29a ustawy o IPN);

• udostępnianie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy lub osoby nieżyjącej naj-
bliższej wnioskodawcy (art. 30 ust. 1 ustawy o IPN);

• wydanie kopii dokumentów udostępnionych wnioskodawcy (art. 34 ust. 1 ustawy o IPN);
• wydanie wnioskodawcy przedmiotów (art. 34 ust. 5 ustawy o IPN);
• podanie danych identyfi kujących tożsamość pracowników i funkcjonariuszy organów bez-

pieczeństwa oraz osób, które przekazywały o wnioskodawcy informacje organom bezpieczeństwa 
państwa (art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o IPN);

• udostępnienie do wglądu dokumentów osobowych funkcjonariusza organów bezpieczeństwa 
(art. 35c ust. 1 ustawy o IPN);

• wydanie kopii dokumentów z akt osobowych funkcjonariusza organów bezpieczeństwa (art. 
35c ust. 3 ustawy o IPN);

• udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych – w tym wnioski sądów, 
prokuratur, urzędów administracji publicznej, policji, służb ochrony państwa (art. 36 ust. 1 pkt 1 
ustawy o IPN);

• udostępnienie dokumentów w celu prowadzenia badań naukowych (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o IPN);

• udostępnienie dokumentów w celu publikacji materiału prasowego (art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o IPN);

• udzielenie badaczom i dziennikarzom informacji ze zbiorów danych, rejestrów i kartotek 
(art. 36 ust. 4b ustawy o IPN);

• zastrzeżenie danych osobowych i tzw. danych wrażliwych (art. 37 ustawy o IPN);
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• udostępnianie kopii akt spraw lustracyjnych (art. 18 ust. 5 ustawy o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa);

• udostępnienie dokumentów dotyczących osoby publicznej (art. 25 ustawy o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeństwa);

• wnioski służbowe pracowników IPN.
W 2011 r. komórki organizacyjne udostępniania przyjęły łącznie 58 570 wniosków w ww. kate-

goriach, a zrealizowały 59 573. Ponadto rozpoczęto realizację 1396 wniosków o nadanie odzna-
czenia Krzyż Wolności i Solidarności. Znaczny wzrost liczby spraw wynikał przede wszystkim 
z kilkakrotnie większej niż w latach ubiegłych liczby wniosków skierowanych do Instytutu przez 
sądy. Oprócz WUiIN, który przyjął łącznie 13 776 spraw, największą liczbę wniosków zareje-
strował OBUiAD w Warszawie (7363). OBUiAD w Krakowie przyjął 4720 wniosków, natomiast 
OBUiAD w Katowicach 4655. Powyżej 3000 spraw zarejestrowały oddziały we Wrocławiu, Lubli-
nie i Łodzi.

Do oddziałów i delegatur Instytutu nadal licznie wpływają wnioski o wgląd w dokumenty doty-
czące wnioskodawcy (art. 30 ust. 1 ustawy o IPN). W 2011 r. przyjęto łącznie 3671 takich wniosków, 
z tego 821 w OBUiAD w Warszawie. Dokumenty odnalezione w zasobie IPN, po pracochłonnych 
kwerendach, udostępniono 2463 osobom. Wnioskodawcy, którzy zapoznali się z dokumentami, 
mogli skorzystać z prawa do otrzymania ich kopii. Wydano łącznie 466 347 kart kopii uwierzytel-
nionych i nieuwierzytelnionych. Złożono także 236 wniosków o podanie nazwisk i dalszych danych 
identyfi kujących byłych pracowników, funkcjonariuszy i tajnych współpracowników. W wydanych 
notach ujawniono wnioskodawcom 740 funkcjonariuszy i 634 tajnych współpracowników. W dro-
dze decyzji administracyjnej udostępniane są wyłącznie kopie w przypadku dokumentów wytwo-
rzonych przez wnioskodawcę lub przy jego udziale w ramach czynności wykonywanych w związ-
ku z jego pracą lub służbą w organach bezpieczeństwa państwa albo w związku z czynnościami 
wykonywanymi w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu 
informacji. W 2011 r. wydano 420 takich decyzji.

W ostatnich latach na wysokim poziomie utrzymuje się liczba wpływających wniosków kiero-
wanych przez byłych pracowników i funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa o wydanie 
kopii dotyczących ich dokumentów osobowych. Jest to związane z realizacją tzw. ustawy „dezu-
bekizacyjnej”. W 2011 r. złożono 1120 takich wniosków, a zrealizowano 1385, przy czym wydano 
87 296 kart kopii dokumentów osobowych. Mniejsza liczba wnioskodawców ubiegała się o zapo-
znanie z aktami osobowymi byłych funkcjonariuszy. W roku sprawozdawczym pion archiwalny 
przyjął 271 wniosków i zrealizował 340, udostępniając 316 j.a.

W stosunku do ubiegłego roku zwiększyła się liczba wniosków składanych przez naukowców 
i dziennikarzy. Badacze złożyli 4505 wniosków o udostępnienie dokumentów, z czego 393 skie-
rowali naukowcy mieszkający za granicą. Zrealizowano 4621 tego typu wniosków i w czytelniach 
Instytutu udostępniono 75 578 j.a. oraz wydano 105 044 kopie, odpisy i wypisy zamówione przez 
wnioskodawców prowadzących badania. Jeszcze większy wzrost liczby nowych wniosków w sto-
sunku do 2010 r. odnotowano w kategorii spraw o udostępnienie dokumentów w celu publikacji 
materiału prasowego – dziennikarze złożyli 1461 wniosków (w tym 11 zagranicznych), natomiast 
zrealizowano 1180 spośród nich. Dziennikarze skorzystali z 13 169 j.a. oraz otrzymali 14 246 
zamówionych kopii. Wśród oddziałów IPN największą liczbę akt udostępniły naukowcom i dzien-
nikarzom OBUiAD w Warszawie (17 857 j.a.) oraz OBUiAD w Krakowie (6255 j.a.).

Wydział Udostępniania w centrali BUiAD współpracował z oddziałowymi biurami udostępnia-
nia i archiwizacji dokumentów poprzez przeprowadzanie lub koordynację na ich zlecenie kwerend 
do wniosków naukowo-badawczych oraz dziennikarskich. Spośród nich można wyszczególnić 
kwerendę przeprowadzoną dla Szkoły Głównej Pożarniczej, mającą na celu odnalezienie wszel-
kich materiałów archiwalnych dot. strajku w Wyższej Ofi cerskiej Szkole Pożarniczej w 1981 r. oraz 
kwerendę na potrzeby Stowarzyszenia „Pokolenie” w związku z przygotowywanym widowiskiem 
audiowizualnym na temat tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek” w 1981 r.
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Badacze i dziennikarze znacznie częściej korzystali w 2011 r. z możliwości uzyskania informa-
cji ze znajdujących się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej zbiorów danych, reje-
strów i kartotek organów bezpieczeństwa państwa, w tym także dotyczących tożsamości tajnych 
informatorów lub pomocników przy operacyjnym zdobywaniu informacji. Naukowcy złożyli 541 
takich wniosków, natomiast dziennikarze 132. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację 
465 spraw tego typu dla badaczy i 100 dla dziennikarzy.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych kategorii wniosków zostały przed-
stawione w tabelach zamieszczonych w niniejszym sprawozdaniu.

4.4.2. Wnioski uprawnionych podmiotów
W ramach działalności archiwalnej WUiIN oraz odpowiadające mu komórki organizacyjne 

w oddziałach i delegaturach Instytutu realizowały swoje zadania ustawowe poprzez prowadzenie 
kwerend oraz udostępnianie materiałów organom wymiaru sprawiedliwości i ścigania, organom 
administracji publicznej oraz osobom fi zycznym.

W skali kraju nastąpił znaczny wzrost liczby spraw realizowanych dla organów wymiaru 
sprawiedliwości i ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami karnymi, cywil-
nymi i administracyjnymi. Najliczniej były reprezentowane w tej grupie sprawy wynikające z roz-
patrywania przez sądy odwołań od decyzji wydawanych przez dyrektora Zakładu Emerytalno-Ren-
towego MSWiA oraz dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej. Szerzej ta kwestia zostanie 
omówiona w części dotyczącej realizacji tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”.

W kategorii spraw realizowanych na rzecz uprawnionych podmiotów szczególnie czasochłonny oka-
zał się wniosek ministra sprawiedliwości dotyczący sporządzenia wykazu osób skazanych wyroka-
mi wojskowych sądów rejonowych (WSR) na podstawie art. 8 dekretu o przestępstwach szczególnie 
niebezpiecznych w okresie odbudowy bytu państwa polskiego z dnia 16 listopada 1945 r. (DzU nr 53 
poz. 300) oraz na podstawie innych aktów, na mocy których została orzeczona kara śmierci lub więzie-
nia, a wobec których nie toczyło się postępowanie na mocy Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu 
za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego (DzU z 1991 r. nr 34 poz. 149 z późn. zm.). Informacje przekazane przez IPN są 
następnie wykorzystywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości do przygotowania wniosków do sądów 
o unieważnienie orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych z powodów politycznych w PRL.

Wykonanie tego zadania wymagało zaangażowania kilkudziesięciu archiwistów z BUiAD 
w Warszawie, wszystkich oddziałów oraz delegatur posiadających w swoim zasobie akta byłych 
WSR. W ramach realizacji przedmiotowego wniosku pracownicy wydziału i jednostek terenowych 
dokonywali przeglądu zbioru liczącego kilkadziesiąt tysięcy akt spraw karnych b. wojskowych 
sądów rejonowych. WUiIN koordynował kwerendy prowadzone w tej sprawie w poszczególnych 
oddziałach i delegaturach Instytutu Pamięci Narodowej. Do końca 2011 r. udostępniono minister-
stwu wykaz obejmujący 45 046 nazwisk, stanowiący wynik kwerendy przeprowadzonej w całym 
zasobie archiwalnym IPN, prace będą jednak kontynuowane w 2012 r.

Z inicjatywą ministra sprawiedliwości związane są również licznie napływające wnioski o udo-
stępnienie akt WSR, kierowane do IPN przez sądy okręgowe prowadzące postępowania w sprawie 
unieważnień wyroków. Na przebieg ich realizacji ma wpływ konieczność opracowania zamówio-
nych jednostek, ich digitalizacji oraz, w większości przypadków, poddania tych akt zabiegom kon-
serwatorskim (akta pochodzą głównie z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w.).

Łącznie na 11 086 spraw zrealizowanych dla organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania 6009 
przypada na OBUiAD oraz delegatury IPN, które przy tym wypożyczyły lub udostępniły 4010 
j.a., a także wydały 124 446 kopii, odpisów, wypisów i wyciągów. W WUiIN na potrzeby orga-
nów wymiaru sprawiedliwości zrealizowano 312 spraw (nie licząc spraw wynikających z realizacji 
tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”) poprzez udostępnienie lub wypożyczenie 114 j.a. oraz wydanie 
109 278 kart kopii, odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentacji aktowej.
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W 2011 r. zwiększyła się także w stosunku do 2010 r. liczba spraw zrealizowanych dla organów 
administracji publicznej (razem 4119). Z tej liczby w oddziałach i delegaturach IPN zrealizowano 
3685 spraw, przy czym udostępniono lub wypożyczono 1975 j.a. i wydano 62 684 kopie, odpisy, 
wypisy i wyciągi. WUiIN w centrali BUiAD zakończył 383 sprawy (oprócz kilkudziesięciu reali-
zowanych w związku z tzw. ustawą „dezubekizacyjną”), udostępnił lub wypożyczył 385 j.a. oraz 
wydał 5075 kart kopii, odpisów, wypisów i wyciągów z dokumentacji aktowej.

W przypadku osób fi zycznych znaczna część spośród 3143 zakończonych wniosków dotyczy-
ła tematyki wschodniej, tj. repatriacji i „mienia zabużańskiego” oraz represji stosowanych wobec 
obywateli polskich przebywających na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej i byłych 
terenach ZSRR. Specyfi ką Oddziału w Katowicach jest składanie przez osoby fi zyczne wniosków 
o potwierdzenie posiadania przez ich rodziny zaszeregowania do niemieckiej listy narodowościo-
wej (Deutsche Volksliste) w okresie II wojny światowej. Oddziały i delegatury Instytutu zakoń-
czyły w 2011 r. realizację 2461 wniosków dla osób fi zycznych. Ponadto w WUiIN w Warszawie 
zrealizowano 360 wniosków tego rodzaju (z wyjątkiem spraw związanych z tzw. ustawą „dezube-
kizacyjną”).

Pracownicy WUiIN realizowali także kwerendy archiwalne na potrzeby osób występujących 
do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej z następującymi wnioskami:

– z art. 29a ustawy o IPN, na mocy którego prezes Instytutu Pamięci Narodowej informuje 
w ciągu 14 dni w formie zaświadczenia, czy dane osobowe wnioskodawcy są tożsame z danymi 
osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na 
współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5, oraz innych osób, 
udostępnionym w Instytucie Pamięci od dnia 26 listopada 2004 r. W tym trybie w 2011 r. zrealizo-
wano 47 wniosków (w OBUiAD i delegaturach IPN – 96 wniosków);

– o wydanie decyzji potwierdzających uwięzienie w latach 1944–1956 bez wyroku za działal-
ność polityczną lub religijną, związaną z walką o suwerenność i niepodległość Polski, oraz z wnio-
skami o potwierdzenie faktu eksterminacji lub przymusowego wynarodowienia, realizowanymi 
w związku z art. 8 ust. 2 lit. a i b Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofi arami represji wojennych i okresu powojennego (DzU z 2002 r. nr 42 poz. 
371 z późn. zm.);

– o wydanie decyzji potwierdzających okres osadzenia w więzieniach lub innych miejscach 
odosobnienia na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 1956 r. za działalność polityczną, w związku 
z realizacją art. 117 ust. 3 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39 poz. 353 z późn. zm.).

Warte odnotowania są również niezwykle pracochłonne kwerendy dot. m.in. potwierdzania 
okresu zatrudnienia i wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników b. organów bezpie-
czeństwa państwa. Przy realizacji tego rodzaju spraw w roku sprawozdawczym dokonano w WUiIN 
przeglądu 2681 jednostek aktowych oraz wydano 3240 kopii kart oraz wyciągów z akt.

Inna, równie czasochłonna, kategoria spraw realizowanych przez pracowników Wydziału Udo-
stępniania w centrali Instytutu to kwerendy prowadzone w zespole aktowym KBW, w zakresie 
ustalenia przebiegu służby żołnierzy Korpusu oraz ich udziału w walkach z formacjami zbrojnego 
podziemia. W 2011 r. przeprowadzono 209 tego rodzaju kwerend. Podczas realizacji przedmioto-
wych spraw na bieżąco tworzona jest baza elektroniczna zawierająca informacje na temat poszcze-
gólnych jednostek KBW oraz organizacji zbrojnego podziemia, przeciwko którym formacje te pro-
wadziły walki. W chwili obecnej baza zawiera opisy z przeglądu ok. 4500 j.a. i jest kompletna za 
lata 1945–1949.

W ramach szeroko zakrojonej działalności naukowej Wydział Udostępniania i Informacji 
Naukowej realizował i koordynował projekty związane z umowami zawartymi przez IPN z instytu-
cjami oraz stowarzyszeniami z kraju i z zagranicy:

– w związku z umową o współpracy z dnia 25 maja 2011 r. zawartą z Komendantem Głównym 
Straży Granicznej przeprowadzono kwerendę dotyczącą formacji granicznych w Polsce. Odnale-
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zioną dokumentację przekazano Wydziałowi Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł w celu publika-
cji materiałów źródłowych, a także Komendzie Głównej Straży Granicznej w celu budowy strony 
internetowej. Łącznie przekazano 246 j.a. oraz udostępniono w Czytelni Akt Jawnych 400 j.a. i 36 
wypisów ewidencyjnych;

– w związku z umową z dnia 20 sierpnia 2010 r. z Muzeum Wsi Kieleckiej o współpracy przy 
tworzeniu Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie wraz z Wirtualnym Muzeum Mar-
tyrologii Wsi Polskiej w roku sprawozdawczym kontynuowano projekt mający na celu poszukiwa-
nie dokumentacji związanej z powyższą tematyką. Łącznie przekazano w formie cyfrowej skany 
z 134 j.a. oraz 54 fotografi e;

– w związku z umową z dnia 14 października 2010 r. z Fundacją Kresy-Syberia, mającą na celu 
pomoc przy tworzeniu Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia, wytypowano materiały archiwalne 
odnoszące się do represjonowania i deportacji Polaków zamieszkałych na terenach II Rzeczpospo-
litej Polskiej. Łącznie udostępniono 153 j.a. oraz 236 fotografi i;

– w związku z protokołem dodatkowym z dnia 22 lutego 2011 r. do umowy z dnia 30 stycznia 
2008 r. ze Studium Polski Podziemnej, dotyczącym projektu mającego na celu reedycję publikacji 
źródłowej Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, prowadzono i koordynowano ogólnopol-
ską kwerendę dotyczącą ww. formacji. Wyniki kwerendy w postaci pliku cyfrowego zawierające-
go sygnatury oraz opis ok. 5000 j.a. dotyczących Armii Krajowej przekazano członkom zespołu 
redakcyjnego;

– w związku z umową z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (The United States Holocaust 
Memorial Museum) kontynuowano udostępnianie materiałów dotyczących osób podejrzanych 
o przestępstwa z dekretu PKWN o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy 
winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną, jeńcami oraz zdrajców narodu polskiego 
z dnia 31 sierpnia 1944 r. Ogółem Wydział udostępnił 2295 j.a.;

– w związku ze współpracą z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Wydział udo-
stępnił 280 fotografi i oraz ok. 200 skanów dokumentów na potrzeby zaprojektowania głównej eks-
pozycji muzeum.

 Obchody trzydziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce poprzedzone 
były wzmożonymi pracami nad uzupełnieniem powstałego w 2008 r. elektronicznego inwentarza 
archiwalnego akt spraw karnych z okresu stanu wojennego. W efekcie tych prac, zweryfi kowano 
i opublikowano na stronie internetowej 770 spraw głównych (nowych, jak również uzupełnionych 
i zweryfi kowanych z lat poprzednich). Obecnie na portalu znajduje się ponad 2000 spraw karnych.

 Ponadto Wydział zajmował się kontynuacją prac nad tworzeniem portalu informacyjnego 
„Praca przymusowa na rzecz III Rzeszy”, realizowanego we współpracy z Archiwum Federalnym 
Niemiec (Das Bundesarchiv Deutschland). W 2011 r. wpisano ogółem do niniejszego portalu 60 
zespołów archiwalnych.

Sekcja Informacji Naukowej, działająca w wydziale, jest również odpowiedzialna za informo-
wanie zainteresowanych o zasobie IPN, jak też o możliwościach skorzystania z archiwaliów.

4.4.3. Wnioski służbowe
Pracownicy pionu archiwalnego opracowywali także kwerendy archiwalne oraz udostępniali 

materiały archiwalne w związku z realizacją wniosków służbowych zgodnie z regulaminem udo-
stępniania dokumentów dla celów służbowych w następujących kategoriach:

– wnioski prokuratorów GKŚZpNP oraz OKŚZpNP;
– wnioski prowadzących badania naukowe pracowników Biura Edukacji Publicznej oraz 

oddziałowych biur edukacji publicznej;
– wnioski pracowników Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, oddziałowych biur 

i delegatur IPN oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej;
– wnioski pozostałych uprawnionych pracowników IPN.
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Spośród ważniejszych kwerend realizowanych w tej kategorii spraw należy wymienić te zwią-
zane z projektami publikacji Słownika biografi cznego Polskiego Państwa Podziemnego oraz Ency-
klopedii Solidarności.

W toku rozpatrywania wniosków dla pracowników pionu śledczego i badawczego IPN oraz innych 
uprawnionych pracowników Instytutu zakończono 8027 spraw. W Wydziale Udostępniania zreali-
zowano 1582 sprawy. Udostępniono przy tym 12 516 j.a., natomiast do służbowego wykorzystania 
wypożyczono 8301 j.a. W oddziałach i delegaturach zakończono realizację 6445 spraw tego typu, przy 
czym pracownikom innych pionów Instytutu udostępniono 31 731 j.a. i wypożyczono 15 137 j.a.

Liczną grupę spraw służbowych stanowią wnioski o wypożyczenie akt potrzebnych w prowa-
dzonych kwerendach, które są kierowane do innych jednostek organizacyjnych pionu archiwalne-
go. Najwięcej takich wniosków – z ogólnej liczby 14 895 w skali kraju – zrealizowano w Wydziale 
Udostępniania w centrali BUiAD. W 2011 r. zakończono realizację 5939 spraw, w ramach których 
udostępniono i wypożyczono oddziałowym biurom oraz delegaturom Instytutu 24 059 j.a., w tym 
8789 na nośnikach cyfrowych – 721 jednostek na płytach CD oraz 8068 jednostek wysłano za 
pomocą serwera FTP. Z kolei OBUiAD i delegatury wypożyczyły lub udostępniły innym komór-
kom organizacyjnym pionu archiwalnego 22 710 j.a., realizując 8956 spraw.

Coraz większe znaczenie w wymianie materiałów archiwalnych pomiędzy jednostkami organi-
zacyjnymi Instytutu zyskuje aplikacja FTP, pozwalająca na przesyłanie cyfrowych kopii dokumen-
tów, w tym przede wszystkim skanów akt i mikrofi lmów (głównie w formacie PDF) oraz plików 
fotografi i i fi lmów w stosownych dla nich formatach.

W okresie sprawozdawczym wysłano w ten sposób z centrali do oddziałów i delegatur ogółem 
15 295 zdigitalizowanych jednostek archiwalnych. Dla porównania, rok wcześniej było ich 7972.

Serwery i aplikacja FTP działają w pionie archiwalnym od lutego 2009 r. Obecnie serwer FTP 
w centrali BUiAD połączony jest z jedenastoma serwerami oddziałowymi oraz z serwerami Dele-
gatur w Bydgoszczy i Radomiu. Pozostałe delegatury czekają na przyłączenie do systemu przesy-
łania plików. Serwery oddziałów i delegatur nie są też połączone między sobą. Stąd wśród wysła-
nych jednostek archiwalnych 3063 przesyłano na zasadzie tzw. przesyłki wahadłowej, polegającej 
na tym, że pliki z jednego z oddziałów lub delegatur są przesyłane do centrali, a stamtąd, zgodnie 
z dyspozycją przysyłającego, są transferowane do innego oddziału lub delegatury. Ponadto operator 
FTP odebrał w 2011 r. 6664 j.a. przesłanych do centrali IPN, w tym skany kierowane z oddziałów 
i delegatur w ramach wspomnianej wyżej przesyłki wahadłowej. W centrali IPN odebrano także 
9217 plików fotografi i przysłanych z oddziałów IPN, które następnie zostały przeniesione na ser-
wer, gromadzący dane na potrzeby aplikacji ZEUS.

4.4.4. Zespół ds. obsługi zbioru akt okupacyjnych
Zespół ten, wchodzący w skład Wydziału Udostępniania i Informacji Naukowej, kontynuował roz-

poczęte w poprzednim okresie sprawozdawczym prace polegające na porządkowaniu kartotek histo-
rycznych wytworzonych w latach II wojny światowej, głównie przez organy administracji III Rzeszy, 
a także kartotek pomocniczych zawierających informacje o zasobie archiwalnym byłej GKBZpNP.

W 2011 r. przejęto z Wydziału Ewidencji 2,4 mb kart kartotecznych wytworzonych przez 
b. Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, dotyczących zbrodniarzy nazistow-
skich, celem włączenia ich do kartoteki osobowej zbrodniarzy hitlerowskich. Do chwili obecnej 
uporządkowano ogółem 50 mb tej kartoteki. Ponadto przejęto ok. 4,5 mb kartoteki osób zatrudnio-
nych na terenie b. Dystryktu Warszawskiego (głównie volksdeutschów), z czego uporządkowano 
2,5 mb zgromadzonych kart.

Pracownicy zespołu brali również udział w procesie digitalizacji. Postać cyfrową otrzymało 
9,1 mb kart z kartotek zespołu Niemiecka Tajna Policja Państwowa w Ciechanowie i Płocku, kar-
toteki Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy oraz kartoteki osób aresztowanych i osadzonych 
m.in. w więzieniu na Pawiaku.
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Na potrzeby prowadzonych kwerend stworzone zostały bazy elektroniczne obejmujące w głów-
nej mierze nazwiska osób prześladowanych przez organy represji III Rzeszy. Podstawę owych baz 
stanowiły poszczególne zespoły, zbiory archiwalne bądź pojedyncze jednostki aktowe. Ogółem 
wpisano 73 706 rekordów.

Również na wewnętrzne potrzeby zespołu ds. obsługi zbioru akt okupacyjnych sporządzono 
elektroniczny wykaz ofi ar zbrodni nazistowskich wyszczególnionych w publikacji b. GKBZHwP 
Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich 
w latach 1939–1945 z b. województw poznańskiego, ostrołęckiego, siedleckiego, katowickiego, 
gdańskiego, bielskiego, łomżyńskiego, pilskiego, bydgoskiego, toruńskiego, kaliskiego, płockiego 
i ciechanowskiego, który liczy łącznie 17 036 rekordów.

Przy realizacji bieżących zadań zespół ten korzysta także z elektronicznej bazy danych Między-
narodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen (aplikacja OuSArchiv) zawierającej kopie cyfrowe 
dokumentów oraz informacje dotyczące więźniów obozów koncentracyjnych, gett, więzień hitle-
rowskich oraz robotników będących na pracach przymusowych na terenie III Rzeszy, a także tere-
nach przyłączonych.

4.4.5. Realizacja tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”
W ramach struktury organizacyjnej Wydziału Udostępniania i Informacji Naukowej działa rów-

nież Samodzielny Zespół ds. realizacji Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy policji [...] (DzU z 2009 r. nr 24 poz. 145), zwanej „dezubekizacyj-
ną”, który w prezentowanym okresie sprawozdawczym kontynuował rozpoczęte w 2009 r. zadania.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że wnioski uprawnionych organów emerytalnych realizowane 
są zarówno w centrali, jak i oddziałach oraz delegaturach IPN. Zespół działający w centrali BUiAD 
przyjmuje, rejestruje i dystrybuuje korespondencję nadsyłaną przez organy emerytalno-rentowe 
oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań we wszystkich jednostkach organizacyjnych Instytutu.

Obecnie Zespół zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem odpowiedzi na pisma 
XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Apelacyjnego 
Warszawie, gdzie rozpatrywane są odwołania od decyzji wydawanych przez dyrektora Zakładu 
Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej.

W 2011 r. wpłynęło łącznie do zespołu w centrali BUiAD 4751 pism sądowych w sprawie 
wystawienia w terminie siedmiu lub czternastu dni szczegółowej informacji o przebiegu służby 
funkcjonariuszy z uwzględnieniem zajmowanych stanowisk i jednostek organizacyjnych, w któ-
rych służyli. W podanej liczbie zawarte są także pisma sądu skierowane do Instytutu w sprawie uza-
sadnienia zakwalifi kowania konkretnej jednostki organizacyjnej MSW do organów bezpieczeństwa 
państwa wraz z przedstawieniem dokumentów normatywnych, merytorycznego odnoszenia się do 
podnoszonych podczas rozprawy przez stronę skarżącą zarzutów i składanych wniosków.

W okresie sprawozdawczym zespół zrealizował 4765 pism sądowych, z czego 529 skierowano 
do realizacji do jednostek organizacyjnych Instytutu, które wystawiały zakwestionowane Informa-
cje o przebiegu służby. Na potrzeby realizacji ww. kategorii pism wykonano kwerendę w ok. 2500 
j.a. znajdujących się w zasobie BUiAD. Wypożyczono (w wersji elektronicznej) 450 j.a. z zasobu 
innych oddziałów IPN. Do Sądu Okręgowego lub Sądu Apelacyjnego przesłano ponad 13 000 kopii 
kart (wyciągi, kopie akt, kopie akt normatywnych).

Bardzo duża liczba tego typu spraw angażowała również pracowników referatów i sekcji udo-
stępniania w oddziałach oraz delegaturach IPN. Spośród ponad 6000 wniosków skierowanych 
przez sądy do oddziałów i delegatur 3739 dotyczyło odwołań od decyzji organów emerytalnych 
złożonych przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. W stosunku do 2010 r. 
oznacza to przeszło sześciokrotny wzrost liczby spraw realizowanych w jednostkach terenowych 
i czterokrotny w centrali BUiAD.
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Do zadań zespołu należy także udzielanie odpowiedzi na pisma indywidualne byłych funk-
cjonariuszy, objętych skutkami tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”. W 2011 r. wpłynęły do zespołu 
333 pisma tego typu, natomiast zrealizowano 322. Ponadto w oddziałach i delegaturach Instytutu 
zakończono 279 spraw skierowanych w związku z tzw. ustawą „dezubekizacyjną” przez osoby 
fi zyczne bądź organy administracji.

Zespół przyjął również 25 wniosków o wydanie kopii akt osobowych w trybie art. 35c ust. 3 
ustawy o IPN złożonych przez byłych funkcjonariuszy. Wszystkie takie wnioski zostały przesłane 
do odpowiednich oddziałów oraz delegatur IPN zgodnie z właściwością miejscową.

Do Instytutu Pamięci Narodowej w dalszym ciągu wpływają wnioski Zakładu Emerytalno-Ren-
towego MSWiA oraz Biura Emerytalnego SW, składane w trybie art. 13a ust. 1 Ustawy z dnia 
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwo-
wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (DzU z 2004 r. nr 8 poz. 67 z późn. zm.). 
W 2011 r. ww. uprawnione podmioty złożyły 16 wniosków obejmujących zapytania dotyczące 4218 
świadczeniobiorców. Do 31 grudnia 2011 r. na podstawie kwerend przeprowadzonych w zasobie 
centrali BUiAD, a także oddziałów i delegatur Instytutu udzielono odpowiedzi w sprawie 4131 
byłych funkcjonariuszy, z czego wystawiono 294 Informacje o przebiegu służby, w przypadku 252 
osób uznano, że zgromadzone w IPN dokumenty nie pozwalają na stwierdzenie, że osoby te pełniły 
służbę w organach bezpieczeństwa państwa. W pozostałych przypadkach nie odnaleziono żadnych 
dokumentów osobowych. W trakcie realizacji pozostaje 81 zapytań.

4.4.6. Wnioski o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
Nowym zadaniem nałożonym na pion archiwalny IPN jest realizacja wniosków o nadanie odzna-

czenia Krzyż Wolności i Solidarności. Zgodnie z ogłoszoną w dniu 5 sierpnia 2010 r. nowelizacją usta-
wy o orderach i odznaczeniach (DzU z 2010 r. nr 155 poz. 1041) prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
został upoważniony do występowania do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z wnioskami o nadanie 
wspomnianego odznaczenia działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989. W tym celu 
10 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 52/11 prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, powołano w ramach WUiIN samodzielny zespół do spraw 
realizacji wniosków o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności.

Zakres zadań zespołu, skupiającego pracowników BUiAD, obejmuje wszelkie czynności zwią-
zane z merytorycznym i formalnym opracowywaniem wniosków o nadanie odznaczenia Krzyż 
Wolności i Solidarności. Należą do nich: przeprowadzanie i koordynacja kwerend archiwalnych, 
ocena formalna wniosków przed przedłożeniem do podpisu prezesowi IPN, a także wszelka kore-
spondencja z kandydatami do nadania odznaczenia, organami samorządowymi, organizacjami 
społecznymi i zawodowymi. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach 
nakłada obowiązek współpracy z Kancelarią Prezydenta, a w przypadku wniosków cudzoziemców 
i obywateli polskich zamieszkałych za granicą – także z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Prace polegające na opracowaniu zasad realizacji wniosków rozpoczęto w momencie wejścia 
w życie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz 
wzorów odpowiednich dokumentów (DzU z 2011 r. nr 30 poz. 152), które wprowadziło formularz 
wniosku o nadanie odznaczenia Krzyża Wolności i Solidarności. Od 21 września 2011 r. obowiązu-
je nowy formularz wniosku ustanowiony rozporządzeniem prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2011 r. 
(DzU z 2011 r. nr 186 poz. 1102).

W związku z przysługującym prezesowi IPN ustawowym uprawnieniem do przedstawiania pre-
zydentowi RP osób zasłużonych na rzecz niepodległości i suwerenności w latach 1956–1989, przy-
stąpiono do prac w zakresie typowania kandydatów spełniających przesłanki ustawy o orderach 
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i odznaczeniach. W powyższy proces zostały zaangażowane wszystkie jednostki organizacyjne 
Instytutu na terenie całego kraju.

Specyfi ka procedury postępowania wymaga wyrażenia zgody przez kandydata wytypowanego 
do odznaczenia, zanim pracownicy pionu archiwalnego przystąpią do dalszego opracowywania 
wniosku. Podjęte przez Instytut przedsięwzięcie rozsyłania formularzy oraz towarzysząca temu 
medialna akcja informacyjna dotycząca odznaczenia zaowocowały nadsyłaniem pierwszych 
wniosków z wyrażoną zgodą kandydatów już w maju 2011 r., aby przybrać na sile w kolejnych 
miesiącach.

Założeniem projektodawców odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności było szczególne uho-
norowanie działaczy niepodległościowych – zwłaszcza zapomnianych bądź anonimowych. Ustano-
wienie powyższego odznaczenia i przypadające na 2011 r. kolejne rocznice przełomowych wyda-
rzeń stały się doskonałą okazją do przypomnienia i uczczenia pamięci zasłużonych. Już w czerwcu 
2011 r. z okazji 35. rocznicy Czerwca ’76 Krzyż Wolności i Solidarności otrzymało czternaście 
osób. Kolejne odznaczenia przyznawano sukcesywnie w następnych miesiącach, z czego najwięcej 
(ponad 30) w grudniu w związku z 30. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, głównie dla dzia-
łaczy „Solidarności”, internowanych, represjonowanych czy zmuszonych do emigracji politycznej 
z kraju. Kilku osobom przyznano Krzyż Wolności i Solidarności pośmiertnie.

Do końca 2011 r. z inicjatywy prezesa IPN i organów uprawnionych wpłynęło łącznie do zespołu 
486 wniosków z wyrażoną zgodą na przedstawienie do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidar-
ności. Do Kancelarii Prezydenta przesłano 199 wniosków spełniających wymogi formalne i sygno-
wanych podpisem prezesa IPN. Ogółem zrealizowano 353 wnioski, a prace nad pozostałymi trwają.

4.4.7. Udostępnianie dokumentów w czytelniach
Materiały archiwalne udostępniane są użytkownikom w czytelniach Instytutu lub wypożyczane 

jednostkom organizacyjnym IPN i uprawnionym instytucjom, takim jak: służby specjalne, organy 
wymiaru sprawiedliwości i ścigania oraz organy administracji publicznej. Użytkownicy czytelni 
mają możliwość skorzystania z pomocy ewidencyjnych, w tym Systemu Informacji Archiwalnej 
NEXUS, aplikacji ZEUS, a także podręcznego księgozbioru. Dostępne w czytelniach stanowiska 
komputerowe pozwalają na korzystanie z cyfrowych kopii zamówionych materiałów. W centrali 
BUiAD i w niektórych oddziałach funkcjonują również aplikacje informatyczne przeznaczone do 
udostępniania zdigitalizowanych kopii dokumentów.

W 2011 r. czytelnie IPN odwiedziło 10 057 osób. W czasie 21 768 wizyt skorzystały one ze 
145 231 j.a. Liczba osób i wizyt jest zbliżona do wielkości z poprzedniego roku, jednak zwiększyła 
się liczba jednostek, z którymi użytkownicy zapoznali się w czytelniach. Systematycznie rośnie 
również liczba jednostek udostępnianych w czytelniach w formie elektronicznych kopii.

Najczęściej wnioskodawcy korzystali z Czytelni Akt Jawnych w BUiAD zarządzanej przez 
Wydział Udostępniania. Udostępnia się tutaj dokumenty na potrzeby wniosków służbowych, 
naukowych i dziennikarskich, w tym również realizowane przez OBUiAD w Warszawie. W okre-
sie sprawozdawczym z czytelni tej skorzystało 2212 osób, w tym: 1215 osób, które złożyły wnioski 
naukowo-badawcze, 380 osób w związku z realizacją wniosków dziennikarskich oraz 617 osób 
w ramach wniosków służbowych. Łącznie udostępniono tym wnioskodawcom 37 574 j.a., w tym 
15 418 w formie elektronicznej, z czego za pomocą aplikacji digi-arch, wspomagającej udostęp-
nianie cyfrowych kopii akt – 8338 j.a. Użytkownicy czytelni korzystali również z zainstalowanych 
elektronicznych baz komputerowych pozwalających na samodzielne przeprowadzanie kwerend: 
z bazy NEXUS – 312 razy, z bazy ZEUS – 48 razy, natomiast z bazy OuSArchiv – 39 razy.

W 2011 r. wspólnie z Biurem Informatyki rozpoczęto prace nad wdrożeniem aplikacji digi-arch w wybra-
nych oddziałowych biurach udostępniania i archiwizacji dokumentów oraz w Biurze Edukacji Publicznej 
i jego oddziałach. Prowadzone działania mają w przyszłości przyczynić się do szerokiego, „wirtualnego” 
udostępniania dokumentacji archiwalnej pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi IPN.
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Do najczęściej odwiedzanych należy również czytelnia OBUiAD w Warszawie, w której 1786 
osób zapoznało się z 25 512 j.a. w trakcie 3729 wizyt. Dużą liczbę wizyt odnotowały czytelnie 
w OBUiAD w Krakowie (1651), Poznaniu (1638) i Lublinie (1456). Pod względem liczby udo-
stępnionych jednostek wyróżnia się czytelnia gdańskiego oddziału – czytelnicy zapoznali się tutaj 
z 12 866 j.a. Duży udział wśród udostępnionych dokumentów – przekraczający średnią w skali 
kraju – mają kopie elektroniczne w czytelniach BUiAD w Warszawie, OBUiAD w Lublinie, Gdań-
sku, Szczecinie i Poznaniu.

Wykres 8. Udostępnianie dokumentów – dane ogólne
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Wykres 9. Realizacja spraw w poszczególnych jednostkach pionu archiwalnego
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Wykres 10. Liczba jednostek archiwalnych udostępnionych w czytelniach
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4.4.8. Udostępnianie i informacja naukowa – dane statystyczne
Tabela 9. Dane ogólne

Oddziały Liczba spraw 
wpływających

Liczba spraw w trakcie 
realizacji

Liczba spraw 
zrealizowanych 

ostatecznie

BUiAD 13776 976 13951
Białystok 2635 317 2663
Gdańsk 2375 312 2404
Katowice 4655 604 4569
Kraków 4720 674 4747
Lublin 3480 681 3548
Łódź 3200 177 3249
Poznań 2902 693 2847
Rzeszów 2363 209 2378
Szczecin 2044 483 2069
Warszawa 7363 1885 7489
Wrocław 3683 273 4115
Delegatura Bydgoszcz 2141 294 2155
Delegatura Kielce 1566 131 1635
Delegatura Olsztyn 375 69 386
Delegatura Opole 274 141 306
Delegatura Radom 1018 197 1062
Razem 58570 8116 59573
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Tabela 11. Realizacja art. 29a ustawy o IPN

Oddział Liczba wniosków 
wpływających

Liczba wniosków 
w trakcie realizacji

Liczba wniosków zrealizowanych 
ostatecznie

Dane są tożsame Dane nie są 
tożsame

BUiAD 47 0 10 37
Białystok 6 1 1 4
Gdańsk 3 0 0 5
Katowice 19 0 0 19
Kraków 15 0 0 17
Lublin 3 0 0 3
Łódź 11 0 0 11
Poznań 9 1 1 7
Rzeszów 5 2 0 4
Szczecin 5 0 0 6
Warszawa 8 1 1 6
Wrocław 5 1 0 6
Delegatura 
Bydgoszcz 0 0 0 0

Delegatura Kielce 2 0 2 1
Delegatura Olsztyn 2 0 0 0
Delegatura Opole 0 0 0 0
Delegatura Radom 2 0 0 2
Razem 142 6 15 128

Tabela 12. Realizacja art. 35b ustawy o IPN (uzupełnienia do zbioru dokumentów dotyczących wnio-
skodawcy)

Oddział
Liczba 

wniosków 
wpływających

Liczba 
wniosków 
w trakcie 
realizacji

Liczba 
wniosków 

zrealizowanych 
ostatecznie

Liczba jednostek 
archiwalnych, do 

których dołączono 
uzupełnienia

Liczba pomocy 
ewidencyjnych, do 
których dołączono 

uzupełnienia
Białystok 7 0 7 29 59
Gdańsk 2 0 3 0 3
Katowice 0 0 0 0 0
Kraków 2 0 2 11 16
Lublin 1 0 2 0 0
Łódź 7 0 7 17 7
Poznań 6 1 6 108 53
Rzeszów 3 0 3 3 0
Szczecin 2 0 2 1 0
Warszawa 19 0 19 33 6
Wrocław 0 0 0 0 0
Delegatura 
Bydgoszcz 0 0 0 0 0
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Oddział
Liczba 

wniosków 
wpływających

Liczba 
wniosków 
w trakcie 
realizacji

Liczba 
wniosków 

zrealizowanych 
ostatecznie

Liczba jednostek 
archiwalnych, do 

których dołączono 
uzupełnienia

Liczba pomocy 
ewidencyjnych, do 
których dołączono 

uzupełnienia
Delegatura 
Kielce 6 0 6 13 14

Delegatura 
Olsztyn 0 0 0 0 0

Delegatura 
Opole 0 0 0 0 0

Delegatura 
Radom 0 0 0 0 0

Razem 55 1 57 215 158

Tabela 13. Realizacja art. 35c ustawy o IPN (udostępnianie dokumentów osobowych pracowników lub 
funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa)*

Oddział
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Li
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 u

do
st
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dn
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te
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ch

iw
al

ny
ch Liczba wniosków 

funkcjonariuszy 
i pracowników 

organów 
bezpieczeństwa 
o wydanie kopii 

dokumentów

Liczba kopii 
dokumentów 

wydanych 
pracownikom 

i funkcjonariuszom 
organów 

bezpieczeństwa 
(karty)

BUiAD** 73 1 78 0 73 181
Białystok 102 4 116 5 92 10358
Gdańsk 86 2 98 23 60 761
Katowice 65 2 92 17 54 6718
Kraków 70 13 72 31 31 3940
Lublin 56 9 65 13 44 2859
Łódź 94 3 107 10 72 5463
Poznań 44 3 53 6 42 2660
Rzeszów 34 3 51 15 28 1883
Szczecin 62 4 67 21 30 2489
Warszawa 487 52 684 131 416 40274
Wrocław 67 1 77 0 67 2301
Delegatura Bydgoszcz 65 4 68 24 38 3281
Delegatura Kielce 27 1 28 0 24 1744
Delegatura Olsztyn 17 0 17 0 16 135
Delegatura Opole 12 0 19 12 5 262
Delegatura Radom 30 1 33 8 28 1987
Razem 1391 103 1725 316 1120 87296

* Liczba wniosków wpływających, w trakcie realizacji i zrealizowanych łącznie dla wniosków o udostępnienie doku-
mentów osobowych pracowników lub funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa oraz wniosków b. funkcjona-
riuszy i pracowników o wydanie kopii dotyczących ich dokumentów osobowych.
** Podane wielkości odnoszą się do spraw przekazanych zgodnie z właściwością miejscową.



85

Tabela 14. Realizacja art. 37 ustawy o IPN (zastrzeżenie danych osobowych oraz innych informacji 
i danych)
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(art. 37 ust.2)
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Białystok 0 0 0 0 0 0 0
Gdańsk 1 1 0 0 0 0 0
Katowice 0 0 0 0 0 0 0
Kraków 4 0 4 1 4 1 0
Lublin 0 0 0 0 0 0 0
Łódź 0 0 0 0 0 0 0
Poznań 3 3 0 0 0 0 0
Rzeszów 0 0 0 0 0 0 0
Szczecin 0 0 0 0 0 0 0
Warszawa 2 0 3 8 0 6 0
Wrocław 0 0 0 0 0 0 0
Delegatura Bydgoszcz 0 0 0 0 0 0 0
Delegatura Kielce 1 0 1 0 0 0 0
Delegatura Olsztyn 0 0 0 0 0 0 0
Delegatura Opole 0 0 0 0 0 0 0
Delegatura Radom 0 0 0 0 0 0 0
Razem 11 4 8 9 4 7 0

Tabela 15. Realizacja wniosków w trybie art. 18 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa (udostępnianie do wglądu kopii akt sprawy lustracyjnej)

Oddział Liczba wniosków 
wpływających

Liczba wniosków 
w trakcie realizacji

Liczba wniosków 
zrealizowanych 

ostatecznie

Liczba 
udostępnionych 

kopii (karty)

Białystok 0 0 0 0
Gdańsk 1 1 0 0
Katowice 1 1 0 0
Kraków 0 0 0 0
Lublin 0 0 0 0
Łódź 0 0 0 0
Poznań 0 0 0 0
Rzeszów 0 0 1 0
Szczecin 0 0 0 0
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Oddział Liczba wniosków 
wpływających

Liczba wniosków 
w trakcie realizacji

Liczba wniosków 
zrealizowanych 

ostatecznie

Liczba 
udostępnionych 

kopii (karty)

Warszawa 7 40 141 45672
Wrocław 0 0 0 0
Delegatura 
Bydgoszcz 2 1 1 211

Delegatura Kielce 1 0 1 655
Delegatura 
Olsztyn 0 0 0 0

Delegatura Opole 0 0 1 200
Delegatura Radom 0 0 0 0
Razem 12 43 145 46738

Tabela 16. Realizacja wniosków w trybie art. 25–28 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa (udostępnianie informacji o osobach publicznych)
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Białystok 6 0 17 24 1
Gdańsk 2 0 2 1 0
Katowice 1 0 2 3 0
Kraków 12 0 12 93 3
Lublin 0 0 1 2 0
Łódź 6 0 6 0 0
Poznań 0 0 0 0 0
Rzeszów 6 0 6 19 2
Szczecin 1 0 4 8 0
Warszawa 16 7 35 1904 0
Wrocław 9 1 27 293 4
Delegatura Bydgoszcz 0 0 0 0 0
Delegatura Kielce 5 0 5 2 1
Delegatura Olsztyn 2 0 2 0 0
Delegatura Opole 0 0 0 0 0
Delegatura Radom 1 0 2 0 0
Razem 67 8 121 2349 11
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Tabela 17. Wnioski naukowo-badawcze

Oddział

Liczba wniosków 
wpływających

Liczba wniosków 
w trakcie 
realizacji

Liczba 
wniosków 

zrealizowanych 
ostatecznie
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BUiAD* 67 28 1 0 69 29 1215 14030 0
Białystok 50 0 59 0 51 0 146 2246 8247
Gdańsk 161 3 66 1 183 2 284 4287 17258
Katowice 130 2 41 1 155 1 288 2505 78
Kraków 764 19 86 1 758 18 514 5661 23194
Lublin 462 14 125 0 507 15 487 4399 4625
Łódź 130 0 22 0 132 0 183 2724 1475
Poznań 57 6 86 0 72 6 356 4526 9505
Rzeszów 167 0 38 0 160 0 291 2589 3364
Szczecin 64 0 65 0 102 0 300 5280 7729
Warszawa 1598 321 477 108 1559 294 712 13543 6633
Wrocław 117 0 16 0 186 0 281 4919 2266
Delegatura Bydgoszcz 249 0 82 0 227 0 205 2078 14574
Delegatura Kielce 31 0 38 0 24 0 140 1371 250
Delegatura Olsztyn 35 0 26 0 25 0 62 1174 461
Delegatura Opole 15 0 5 0 36 0 64 2371 2179
Delegatura Radom 15 0 32 0 10 0 148 1875 3206
Razem 4112 393 1265 111 4256 365 5676 75578 105044

*Podane wielkości odnoszą się do spraw przekazanych zgodnie z właściwością miejscową do oddziałów IPN.

Tabela 18. Wnioski dziennikarskie

Oddział

Liczba 
wniosków 

wpływających

Liczba wniosków 
w trakcie 
realizacji

Liczba wniosków 
zrealizowanych 

ostatecznie

Li
cz

ba
 d

zi
en

ni
ka

rz
y,

 
kt

ór
ym

 u
do

st
ęp

ni
on

o 
do

ku
m

en
ty

Li
cz

ba
 u

do
st

ęp
ni

on
yc

h 
je

dn
os

te
k 

ar
ch

iw
al

ny
ch

Li
cz

ba
 w

yd
an

yc
h 

ko
pi

i, 
od

pi
só

w
, w

yp
is

ów
 

i w
yc

ią
gó

w
 (k

ar
ty

)

kr
aj

ow
yc

h

za
gr

an
ic

zn
yc

h

kr
aj

ow
yc

h

za
gr

an
ic

zn
yc

h

kr
aj

ow
yc

h

za
gr

an
ic

zn
yc

h

BUiAD* 9 5 0 0 9 5 380 5502 0
Białystok 8 0 17 0 4 0 3 15 224
Gdańsk 24 1 6 1 20 0 23 104 504
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Oddział

Liczba 
wniosków 

wpływających

Liczba wniosków 
w trakcie 
realizacji

Liczba wniosków 
zrealizowanych 

ostatecznie
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Katowice 44 2 10 0 41 2 40 187 1
Kraków 157 3 18 0 151 3 80 594 3961
Lublin 25 0 5 0 23 0 29 184 296
Łódź 46 0 9 0 47 0 31 635 3
Poznań 28 0 22 0 29 0 53 675 3563
Rzeszów 11 0 0 0 15 0 23 151 991
Szczecin 14 0 5 0 15 0 16 139 243
Warszawa 1033 0 486 0 747 0 278 4314 3761
Wrocław 22 0 3 0 34 0 22 107 233

Delegatura 
Bydgoszcz 13 0 8 0 14 0 8 67 204

Delegatura Kielce 5 0 6 0 8 0 22 132 0
Delegatura Olsztyn 6 0 2 0 4 0 4 11 0
Delegatura Opole 1 0 0 0 3 0 10 297 203
Delegatura Radom 4 0 3 0 6 0 10 55 59
Razem 1450 11 600 1 1170 10 1032 13169 14246

*Podane wielkości odnoszą się do spraw przekazanych zgodnie z właściwością miejscową do oddziałów IPN.

Tabela 19. Wnioski o udzielenie informacji (art. 36 ust. 4b)*
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Białystok 40 0 15 0 27 0 99 26
Gdańsk 8 1 1 1 8 0 105 52
Katowice 23 0 0 0 25 0 0 10
Kraków 289 0 89 0 230 0 874 159
Lublin 79 3 23 0 62 2 112 0
Łódź 40 0 0 0 42 0 391 20
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Poznań 37 0 10 0 32 0 873 48
Rzeszów 5 0 0 0 9 0 97 77
Szczecin 12 0 1 0 11 0 54 36
Warszawa 46 0 32 0 28 0 0 0
Wrocław 4 0 0 0 4 0 0 0
Delegatura Bydgoszcz 23 0 10 0 16 0 2 0
Delegatura Kielce 62 0 5 0 68 0 8 9
Delegatura Olsztyn 0 0 0 0 0 0 0 0
Delegatura Opole 1 0 0 0 1 0 5 2
Delegatura Radom 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 669 4 186 1 563 2 2620 439

* Dotyczy wniosków badaczy i dziennikarzy o uzyskanie informacji ze znajdujących się w zasobie archiwalnym IPN 
zbiorów danych, rejestrów i kartotek organów bezpieczeństwa państwa, w tym dotyczących tożsamości tajnych infor-
matorów lub pomocników przy operacyjnym zdobywaniu informacji. W tabeli podano dane łącznie dla naukowców 
i dziennikarzy.

Tabela 20. Realizacja spraw dla organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania
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BUiAD 5072 52 5077 13 101 122693 5351
Białystok 444 4 453 0 33 26062 722
Gdańsk 487 18 497 34 277 5013 1486
Katowice 833 117 722 0 652 51779 1134
Kraków 462 31 455 708 321 5292 1605
Lublin 438 9 472 0 200 4940 1848
Łódź 661 4 669 0 162 364 1017
Poznań 447 23 435 0 310 1728 652
Rzeszów 299 9 291 2 208 1011 491
Szczecin 226 10 233 1 151 365 412
Warszawa 67 3 81 80 66 15633 328
Wrocław 818 18 850 4 419 4120 793
Delegatura 
Bydgoszcz 458 8 458 13 162 4510 663

Delegatura Kielce 173 2 183 0 33 1032 128
Delegatura Olsztyn 31 6 25 0 35 0 48
Delegatura Opole 0 0 0 0 0 0 0
Delegatura Radom 192 14 185 109 30 2597 261
Razem 11108 328 11086 964 3160 247139 16939
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Tabela 21. Realizacja spraw dla organów administracji publicznej
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BUiAD 423 29 434 191 194 5075 3836
Białystok 196 5 200 0 20 5816 364
Gdańsk 128 8 127 0 17 2028 147
Katowice 295 28 298 77 0 590 413
Kraków 560 107 507 21 376 3825 777
Lublin 80 34 84 0 40 464 297
Łódź 248 18 248 0 213 4809 591
Poznań 72 8 72 100 15 2580 116
Rzeszów 143 10 137 15 4 7113 496
Szczecin 88 18 84 22 60 662 149
Warszawa 1038 204 989 336 8 28984 991
Wrocław 778 62 809 344 278 4209 1175
Delegatura Bydgoszcz 53 8 48 0 8 871 146
Delegatura Kielce 57 0 57 2 1 92 102
Delegatura Olsztyn 5 0 17 0 11 0 46
Delegatura Opole 0 0 0 0 0 0 0
Delegatura Radom 7 1 8 4 3 641 10
Razem 4171 540 4119 1112 1248 67759 9656

Tabela 22. Realizacja spraw dla osób fi zycznych

Oddział Liczba spraw 
wpływających

Liczba spraw 
w trakcie 
realizacji

Liczba spraw 
zrealizowanych 

ostatecznie

Liczba wydanych 
kopii, odpisów, 

wypisów 
i wyciągów (karty)

Liczba j.a. 
przejrzanych 

w ramach 
kwerendy

BUiAD 679 12 682 408 1280
Białystok 157 19 152 409 416
Gdańsk 134 14 132 1383 490
Katowice 329 47 338 860 485
Kraków 187 23 191 965 200
Lublin 148 35 153 169 799
Łódź 249 21 239 293 722
Poznań 157 26 148 469 124
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Rzeszów 99 12 97 655 382
Szczecin 106 16 105 42 65
Warszawa 524 61 562 4409 676
Wrocław 158 3 184 449 220
Delegatura 
Bydgoszcz 68 10 70 690 137

Delegatura 
Kielce 40 7 35 238 12

Delegatura 
Olsztyn 15 0 26 0 23

Delegatura 
Opole 8 0 8 0 0

Delegatura 
Radom 21 0 21 15 7

Razem 3079 306 3143 11454 6038

Tabela 23. Realizacja spraw dla pionu śledczego IPN
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BUiAD 277 81 314 286 2280 25840 6165
Białystok 90 12 93 548 71 2897 623
Gdańsk 121 20 127 146 313 1965 1198
Katowice 225 29 221 84 1785 321 174
Kraków 203 83 234 2 794 16664 1145
Lublin 303 27 343 102 790 2529 1069
Łódź 201 2 220 157 17 6351 262
Poznań 136 28 150 277 158 2350 550
Rzeszów 467 23 498 890 39 5082 3483
Szczecin 216 77 238 8 939 2220 911
Warszawa 0 0 0 0 0 0 0
Wrocław 271 18 317 197 504 1116 551
Delegatura Bydgoszcz 164 35 183 0 730 4825 730
Delegatura Kielce 58 6 53 33 107 190 219
Delegatura Olsztyn 20 3 24 13 8 187 14
Delegatura Opole 74 0 64 150 0 3148 139
Delegatura Radom 230 41 211 197 193 3705 48
Razem 3056 485 3290 3090 8728 79390 17281
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Tabela 24. Realizacja spraw dla pionu edukacyjnego IPN
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BUiAD 1059 140 1188 11699 5725 1681 12872
Białystok 119 14 124 969 349 9750 1569
Gdańsk 174 58 140 3799 164 41160 3710
Katowice 141 31 150 1886 419 1295 1865
Kraków 514 2 514 1122 2592 272 3823
Lublin 238 28 269 1027 203 3026 1238
Łódź 177 1 180 889 326 1451 371
Poznań 115 68 96 1104 279 11908 823
Rzeszów 313 27 298 1582 134 3603 757
Szczecin 150 67 168 1560 2293 6476 1920
Warszawa 248 60 353 4269 0 803 4247
Wrocław 258 2 272 788 837 2331 1474
Delegatura Bydgoszcz 274 35 291 3153 85 35572 3270
Delegatura Kielce 76 6 71 198 196 264 482
Delegatura Olsztyn 33 9 40 153 52 565 108
Delegatura Opole 80 0 80 1490 0 877 1490
Delegatura Radom 16 4 14 278 9 1623 11
Razem 3985 552 4248 35966 13663 122657 40030

Tabela 25. Realizacja spraw dla BUiAD, OBUiAD i WUiAD
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BUiAD 5958 643 5939 6544 17515 72836 45769
Białystok 741 71 724 266 1209 101978 2855
Gdańsk 649 31 658 255 1291 8559 1151
Katowice 881 54 877 15 2299 2493 2530
Kraków 749 88 756 352 1829 484 2757
Lublin 614 31 656 0 1604 7575 2519
Łódź 533 8 555 0 1088 751 742
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Poznań 765 85 770 31 2265 1399 1566
Rzeszów 413 28 420 637 815 560 1641
Szczecin 569 103 531 10 645 2625 787
Warszawa 540 174 520 1233 1 17272 1188
Wrocław 819 32 879 0 2097 12187 2992
Delegatura Bydgoszcz 534 40 543 0 1814 2517 2194
Delegatura Kielce 525 38 535 26 1875 23920 1641
Delegatura Olsztyn 109 22 105 78 172 284 2674
Delegatura Opole 0 0 0 0 0 0 0
Delegatura Radom 406 3 427 403 400 3763 611
Razem 14805 1451 14895 9850 36919 259203 73617

Tabela 26. Realizacja pozostałych wniosków służbowych (dotyczy spraw realizowanych dla innych 
jednostek i komórek organizacyjnych IPN)*
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BUiAD 79 17 80 531 296 99 1760
Białystok 1 0 3 0 0 29 0
Gdańsk 21 10 21 2127 11 11867 1952
Katowice 10 2 9 20 1 12 16609
Kraków 61 2 62 434 431 25 533
Lublin 36 15 41 159 23 319 182
Łódź 12 1 14 380 24 263 447
Poznań 17 16 17 813 22 241 535
Rzeszów 3 3 2 239 0 759 20
Szczecin 146 14 140 16 174 415 66
Warszawa 18 0 19 44 0 35 44
Wrocław 1 0 1 0 0 0 0
Delegatura Bydgoszcz 42 3 47 410 51 11163 1068
Delegatura Kielce 6 1 5 18 0 0 50
Delegatura Olsztyn 28 0 28 0 14 13 29
Delegatura Opole 0 0 0 0 0 0 0
Delegatura Radom 0 0 0 0 0 0 0
Razem 481 84 489 5191 1047 25240 23295

* Nie obejmuje spraw realizowanych dla OBL (w związku z zadaniami ustawowymi) przez pion udostępniania w nie-
których OBUiAD i delegaturach.
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Tabela 27. Działalność Czytelni Akt Jawnych

Oddział Liczba osób Liczba wizyt Liczba 
udostępnionych j.a.

w tym j.a. udostępnione 
w formie elektronicznej

BUiAD 2212 3783 37574 15418
Białystok 351 1119 7432 298
Gdańsk 517 1292 12866 4435
Katowice 445 919 4096 413
Kraków 618 1651 7678 1253
Lublin 554 1456 5439 2242
Łódź 453 801 5533 558
Poznań 591 1638 7576 1968
Rzeszów 518 908 3907 645
Szczecin 461 794 4988 1586
Warszawa 1786 3729 25512 4888
Wrocław 414 771 5520 1035
Delegatura Bydgoszcz 375 1268 7009 975
Delegatura Kielce 306 541 2774 180
Delegatura Olsztyn 139 259 1729 160
Delegatura Opole 67 170 2734 351
Delegatura Radom 250 669 2864 298
Razem 10057 21768 145231 36703

Tabela 28. Skargi na sposób realizacji wniosków, na które odpowiedzi udziela dyrektor Oddziału IPN

Oddział
Skargi

wpływające w trakcie realizacji załatwione

Białystok 0 0 0
Gdańsk 0 0 0
Katowice 2 0 2
Kraków 1 0 2
Lublin 2 0 2
Łódź 0 0 0
Poznań 1 0 1
Rzeszów 0 0 0
Szczecin 4 0 4
Warszawa 0 0 0
Wrocław 1 0 1
Delegatura Bydgoszcz 1 0 1
Delegatura Kielce 0 0 0
Delegatura Olsztyn 0 0 0
Delegatura Opole 0 0 0
Delegatura Radom 0 0 0
Razem 12 0 13
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4.5. Obsługa bieżąca
Zadania zapewniające bieżącą obsługę działalności BUiAD realizuje w centrali Wydział Obsługi 

Bieżącej, natomiast w OBUiAD – stanowiska obsługi kancelaryjnej. W ramach Wydziału Obsługi 
Bieżącej funkcjonują: Sekcja Digitalizacji i Reprografi i, Sekcja Obsługi Kancelaryjnej oraz Sekcja 
Analiz i Sprawozdań, która została włączona w jego strukturę na mocy Zarządzenia Prezesa IPN 
nr 36/11 z 13 września 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego IPN–KŚZpNP.

Sekcja Digitalizacji i Reprografi i oprócz cyfryzacji zasobu BUiAD zajmuje się również repro-
grafi ą na bieżące potrzeby wynikające z realizacji wniosków o udostępnienie dokumentów. Ponie-
waż w sekcji większość materiałów digitalizowana jest według zasad sporządzania kopii wzor-
cowych, stopniowo ograniczana jest ilość wydruków i odbitek kserografi cznych jako najmniej 
ekonomicznych rodzajów kopii. W 2011 r. liczba kserokopii wynosiła 14 633, a wydruków – 111 
006 sztuk. Nagrano także 2137 nośników optycznych zamówionych w czytelni.

W oddziałach i delegaturach reprografi ą dla użytkowników zasobu, w tym wykonaniem kopii 
zgodnie z przepisami ustawy o IPN, zajmują się przede wszystkim pracownicy referatów oraz sek-
cji gromadzenia, opracowywania i obsługi magazynów. W 2011 r. wykonano we wszystkich tere-
nowych jednostkach organizacyjnych Instytutu 727 115 kserokopii i 418 918 wydruków, a także 
765 201 skanów. Należy zaznaczyć, że większa liczba kopii papierowych sporządzonych w oddzia-
łach i delegaturach IPN wynika z innego zakresu ich zadań związanych z udostępnianiem doku-
mentów (m.in. w ramach realizacji wniosków z art. 30 ustawy o IPN).

Obsługa kancelaryjna BUiAD była prowadzona kompetentnie i terminowo. Do Sekcji Obsługi 
Kancelaryjnej WOB w okresie sprawozdawczym wpłynęło 84 440 pism (w tym 67 494 to poczta 
zewnętrzna, a 16 946 to poczta wewnętrzna), natomiast wysłano 69 867 pism (w tym 35 437 to 
wysyłka zewnętrzna, a 34 430 to wysyłka wewnętrzna). Kancelaria BUiAD została wyposażona 
w dwa skanery, które przyspieszą i usprawnią obieg korespondencji bieżącej w pionie archiwal-
nym, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W oddziałach i delegaturach kancelarie przyjęły 207 976 pism, natomiast za ich pośrednictwem 
wysłano 192 003 pisma.

Ponadto Sekcja Obsługi Kancelaryjnej WOB organizuje zaopatrzenie w sprzęt komputerowy, 
techniczny, materiały informatyczne, kancelaryjno-biurowe, środki czystości i odzież ochronną 
pracowników BUiAD. Efektywne wykonywanie tych obowiązków pozwoliło na sprawną realiza-
cję zadań przez wszystkie wydziały BUiAD w 2011 r.

W strukturze Wydziału Obsługi Bieżącej funkcjonuje od września 2011 r. Sekcja Analiz i Spra-
wozdań, która kontynuuje działalność wcześniejszej Samodzielnej Sekcji Realizacji Skarg, Kon-
troli i Analiz. Do jej zadań należy obecnie:

– koordynowanie wpływu do Biura Prawnego IPN odwołań od decyzji administracyjnych 
i zażaleń na postanowienia wydawane w I instancji w oddziałach i delegaturach Instytutu Pamię-
ci Narodowej poprzez analizę i udostępnianie pracownikom Biura Prawnego dokumentacji archi-
walnej spraw, a w przypadku zaskarżenia decyzji prezesa IPN do sądu administracyjnego, przy-
gotowywanie kopii dokumentów archiwalnych i przesyłanie ich do dyspozycji sądu. W 2011 r. 
koordynowano przekazanie dokumentacji do 62 postępowań odwoławczych. Ponadto prowadzono 
korespondencję manipulacyjną z Biurem Prawnym IPN oraz sądami administracyjnymi – łącznie 
159 pism. Pracownicy sekcji na potrzeby postępowań w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 
wykonali 325 kart kopii materiałów archiwalnych. Pracownikom Biura Prawnego IPN (obecnie 
Biura Prezesa) udostępniono 234 j.a.;

– prowadzenie bieżących kontroli w komórkach organizacyjnych pionu archiwalnego Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Kontynuowano cykl kontroli prowadzonych zgodnie z opracowanymi 
w 2010 r. Procedurami kontroli wewnętrznej. Przeprowadzono jedenaście kontroli w OBUiAD 
w: Katowicach, Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Białym-
stoku oraz w Delegaturach IPN w Radomiu i Kielcach;



– sporządzanie na potrzeby dyrektora BUiAD analiz dotyczących realizacji spraw. Przygoto-
wano 22 analizy, w tym szczegółowe zestawienia dotyczące realizacji zadań ustawowych przez 
BUiAD, OBUiAD i delegatury IPN;

– opracowywanie i analizowanie okresowych informacji sprawozdawczo-statystycznych;
– udzielanie informacji dotyczących zasad udostępniania zasobu archiwalnego IPN. Od począt-

ku roku udzielono odpowiedzi na 467 pism. Zadanie udzielania odpowiedzi na skargi dotyczące 
spraw rozpatrywanych w BUiAD, OBUiAD i delegaturach IPN po zmianie regulaminu organiza-
cyjnego przejęło Biuro Dyrektora Generalnego. Do tego momentu pracownicy sekcji przygotowali 
28 odpowiedzi na skargi.

741748

800081

529924

kserokopie (karty) pliki wydruki (karty)

Wykres 11. Liczba kopii wykonanych na potrzeby bieżące
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4.5.1. Obsługa bieżąca – dane statystyczne
Tabela 29. Reprografi a

Oddział Kserokopie 
(karty)

Skany dokumentacji aktowej*
Wydruki 
(karty)j.a. pliki Liczba CD 

i DVD
BUiAD 14633 1013 34880 2222 111006
Białystok 28023 190 22959 92 6376
Gdańsk 73331 105 5753 20 52714
Katowice 195488 1901 24078 1779 110809
Kraków 169433 854 17058 417 774
Lublin 2460 565 76784 182 425
Łódź 34005 74 1685 7 5549
Poznań 43049 715 6330 215 6288
Rzeszów 13410 54 362 14 32
Szczecin 30313 103 3908 61 7915
Warszawa 54056 3201 328878 115 152962
Wrocław 25853 1893 244977 2016 46712
Delegatura Bydgoszcz 13569 1792 30866 1064 10638
Delegatura Kielce 13559 26 486 510 12956
Delegatura Olsztyn 1419 4 50 0 554
Delegatura Opole 6593 0 0 0 1315
Delegatura Radom 22554 176 1027 53 2899
Razem 741748 12666 800081 8767 529924

* Dotyczy kopii wykonanych wyłącznie na bieżące potrzeby, w celu udostępnienia użytkownikom (wykonane wg in-
nych standardów niż przewidziane w Stanowiskowej instrukcji skanowania oraz zamówienia nieobejmujące całych jed-
nostek archiwalnych).

Tabela 30. Obsługa korespondencji

Oddział Korespondencja wpływająca Korespondencja wysyłana

BUiAD 84440 69867
Białystok 7399 7111
Gdańsk 20681 20342
Katowice 21621 23090
Kraków 19645 13959
Lublin 12485 9851
Łódź 11866 14035
Poznań 10326 9278
Rzeszów 11107 8059
Szczecin 12466 8720
Warszawa 24479 28936



Oddział Korespondencja wpływająca Korespondencja wysyłana

Wrocław 11850 6883
Delegatura Bydgoszcz 22405 20725
Delegatura Kielce 7585 6944
Delegatura Olsztyn 375 386
Delegatura Opole 820 503
Delegatura Radom 12866 13181
Razem 292416 261870

Tabela 31. Działalność Sekcji Analiz i Sprawozdań
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5. Edukacja i badania naukowe

Biuro Edukacji Publicznej (BEP) jako jeden z podstawowych pionów Instytutu Pamięci Narodo-
wej (IPN), zgodnie z brzmieniem art. 53 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wykonuje zadanie informowania społeczeństwa pol-
skiego o strukturach i metodach działania instytucji, w ramach których zostały popełnione zbrodnie 
nazistowskie i komunistyczne oraz o strukturach, obsadzie personalnej i sposobach działania orga-
nów aparatu represji epoki komunistycznej. Do kompetencji BEP IPN należy również prowadzenie 
badań z zakresu najnowszej historii Polski i upowszechnianie ich wyników w postaci wydawnictw 
naukowych, popularnonaukowych, zbiorów dokumentów, publikacji internetowych oraz za spra-
wą działalności wystawienniczej i szeroko rozumianej edukacji historycznej. Nową formą pracy 
są organizowane przez BEP działania publiczne (połączone z prezentacją wyników badań nauko-
wych) związane z kolejnymi znaczącymi rocznicami w najnowszej historii Polski. W roku spra-
wozdawczym była to przede wszystkim 30. rocznica wprowadzenia przez władze komunistyczne 
w Polsce stanu wojennego.

Biuro Edukacji Publicznej prowadzi działalność naukowo-ekspercką, edukacyjno-wystawienni-
czą i wydawniczą. Znajduje to odzwierciedlenie w jego strukturze organizacyjnej. W centrali BEP 
wspomniane zadania realizują:

• Wydział Badań Naukowych;
• Wydział Edukacji Historycznej;
• Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki;
• Wydział Wydawnictw;
• Wydział Obsługi Bieżącej.

W oddziałach cele te leżą w kompetencjach odpowiednich referatów (w wypadku zadań nauko-
wych i edukacyjno-wystawienniczych) oraz delegowanych pracowników (w wypadku działalności 
wydawniczej).

5.1. Badania naukowe

Badaniami naukowymi w IPN zajmują się przede wszystkim historycy zatrudnieni w Wydziale 
Badań Naukowych w centrali BEP w Warszawie oraz referatach badań naukowych działających 
w jedenastu oddziałowych biurach edukacji publicznej (OBEP). Ich zadania obejmują również 
działalność informacyjną i ekspercką, czyli opracowywanie szczegółowych notatek służbowych 
(ekspertyz) na potrzeby wewnętrzne IPN (tj. pionów prokuratorskiego, lustracyjnego i archiwalne-
go), instytucji państwowych i społecznych oraz osób prywatnych.

5.1.1. Ogólnopolskie projekty badawcze
Obecnie realizowane zadania BEP IPN w dziedzinie badań nad historią najnowszą Polski oraz 

niektórych zagadnień związanych z jej relacjami z sąsiednimi państwami i narodami stanowią kon-
tynuację projektów zatwierdzonych przez władze IPN, Kolegium IPN oraz powołaną w 2011 r. 
w miejsce Kolegium Radę IPN. W pierwszych latach istnienia IPN (2000–2005) dominowały bada-
nia nad dziejami podziemia niepodległościowego, natomiast w latach 2006–2010 – prace nad dzie-
jami opozycji w PRL, przede wszystkim NSZZ „Solidarność”. W ubiegłym roku prowadzono prace 
nad planem działań naukowo-badawczych BEP na lata 2011–2016. Rada IPN, realizując swoje 
ustawowe zadania, wskazała cztery priorytetowe projekty badawcze. Są to: kompleksowe badania 
ziem polskich pod okupacją w latach 1939–1945, badania nad dziejami polskiego uchodźstwa po 
1939 r., nad dziejami PZPR i jej poprzedniczki PPR – metodami sprawowania totalitarnej władzy 
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i kontroli nad społeczeństwem oraz badania nad dziejami opozycji antykomunistycznej i oporu spo-
łecznego. Oprócz nich kontynuowane są dotychczasowe projekty badawcze (szczegółowa infor-
macja na ich temat poniżej). Projekty badawcze BEP są realizowane przez zespoły naukowców 
z centrali w Warszawie i z poszczególnych oddziałów IPN. Oprócz historyków, edukatorów i archi-
wistów z IPN w pracach tych uczestniczy wielu badaczy z innych ośrodków naukowych (wyższych 
uczelni, instytutów PAN, placówek muzealnych, licznych regionalnych instytucji naukowych itp.).

5.1.1.1. Struktura i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej

Koordynator – dr Władysław Bułhak, BEP centrala (w pierwszej połowie 2011 r. koordynatorem 
projektu był dr Łukasz Kamiński z centrali BEP, współpraca dr Bułhak).

W ramach projektu ukazał się obszerny tom dokumentów Księga Bezprawia, który zawiera 
najważniejsze normatywy, czyli instrukcje i rozporządzenia wewnętrzne komunistycznego apa-
ratu represji z lat 1944–1956 (w opracowaniu dr. Bogusława Kopki, ze wstępem prof. Andrzeja 
Paczkowskiego). Wydano tom dokumentów Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Strategia, taktyka, 
metody. Grudzień 1954 – listopad 1956 w opracowaniu Grzegorza Majchrzaka (BEP centrala) 
i prof. Andrzeja Paczkowskiego. W ramach projektu opublikowano album Szpiegowski arsenał bez-
pieki. Obserwacja, technika operacyjna, kontrola korespondencji jako środki pracy Służby Bezpie-
czeństwa PRL (Katowice 2011) autorstwa Roberta Ciupy (OBEP Katowice) i Moniki Komaniec-
kiej (OBEP Kraków). Liczne artykuły opublikowali pracownicy OBEP Katowice – Bogusław Tracz 
m.in. napisał o działalności Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Katowicach w latach 
osiemdziesiątych, a dr Dariusz Węgrzyn – o fałszowaniu wyborów przez władze komunistyczne 
w 1947. Spośród pracowników realizujących projekt w innych oddziałach dr Marcin Zwolski (OBEP 
Białystok) opublikował monografi ę Więzienie w Białymstoku 1939–1956, Krzysztof Filip – Milicja 
Obywatelska w Sopocie w latach 1945–1947, a dr Sławomir Łukasiewicz (OBEP Lublin) wspólnie 
z prof. Andrzejem Paczkowskim opracowali sprawozdanie z działalności wywiadu Polski Ludowej 
w 1948 r., które ukazało się w czasopiśmie „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”. Zespół 
zajmujący się badaniami nad wywiadem zorganizował ponadto konferencję międzynarodową „Need 
to Know. Intelligence and Politics. Western and Eastern Perspectives”, która odbyła się 8 i 9 listopa-
da 2011 r. w Brukseli w ramach polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej.

Zaawansowane badania w związku z projektem prowadzono w OBEP Kraków. Monika Koma-
niecka ukończyła monografi ę dotyczącą struktury i funkcjonowania pionów „B”, „T” i „W” 
SB w województwie krakowskim w latach 1945–1989, która zostanie opublikowana w 2012 r. 
Dr hab. Filip Musiał kontynuował prace nad serią Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, 
poświęconą metodologii i źródłoznawstwu dokumentów wytworzonych przez komunistyczny 
aparat represji. Do redakcji przekazano materiał do trzeciego tomu serii (tytuł roboczy: Archiwa-
lia operacyjne tajnych służb PRL – zagadnienia źródłoznawcze), zgromadzono także materiał do 
tomu czwartego, poruszającego kwestie źródłoznawcze związane z osobowymi źródłami informa-
cji. Kontynuowano prace nad serią wydawniczą Normatywy aparatu represji. Dr Adam Dziurok 
(OBEP Katowice), ks. dr hab. prof. UP JP II Józef Marecki (OBEP Kraków) oraz dr hab. Filip 
Musiał przygotowali maszynopis edycji źródłowej Instrukcje, wytyczne, okólniki dotyczące działań 
przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945–1953. W ramach projektu opublikowano ponad-
to książkę Iwony Dojki (badaczka zewnętrzna) Zakłamany słownik, czyli żargon funkcjonariuszy 
bezpieczeństwa PRL, której konsultantem historycznym był dr hab. Filip Musiał.

W OBEP Gdańsk liczne prace w ramach projektu prowadzono w Delegaturze w Bydgoszczy. Dr 
Marek Szymaniak przygotował tekst dotyczący działań SB przeciwko bydgoskiej „Solidarności”, 
który zostanie opublikowany w zbiorze studiów pokonferencyjnych Szkice z dziejów NSZZ „Soli-
darność” na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach oraz referat o działaniach bydgoskiej SB przeciw 
rolniczej „Solidarności”, wygłoszony na konferencji naukowej „»Kryzys bydgoski«. Spojrzenie 
po trzydziestu latach”, który ukaże się w zbiorze pokonferencyjnym. Historyk ten przygotowu-
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je trzytomową monografi ę SB w województwie bydgoskim w latach 1957–1990 i bada początki 
funkcjonowania, strukturę organizacyjną i kadrę WUBP i WUdsBP w Bydgoszczy (1945–1956). 
W oddziale przygotowywana jest również praca zbiorowa dotycząca miejscowego WUBP. Dr 
Tomasz Osiński (OBEP Lublin) kontynuował kwerendy do monografi i o polityce władz komuni-
stycznych wobec ziemiaństwa, czego efektem było przygotowanie artykułu „Klika obszarnicza. 
Ziemianie jako element polityki personalnej w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich (1946–
–1949)”, który ukaże się w „Pamięci i Sprawiedliwości”. W OBEP Rzeszów przeprowadzane są 
kwerendy do publikacji Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie 1944–1956 
oraz „PUBP w Lubaczowie 1944–1956”. W OBEP Szczecin trwają prace nad przygotowaniem 
wyboru źródeł na temat represji wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Korpusu 
Ochrony Pogranicza. W OBEP Wrocław przygotowywana jest do druku monografi a miejscowego 
WUBP, która ukaże się w najbliższych miesiącach. Na ukończeniu są również prace nad publikacją 
Ludzie płockiej bezpieki.

Rozszerzono badania nad historią wywiadu cywilnego PRL (Departament VII MBP, Departa-
ment I KdsBP/MSW). Do zespołu dołączyli zajmujący się dotąd równolegle tą samą problematyką 
archiwiści z BUiAD. W roku 2011 zamknięte zostały podstawowe kwerendy archiwalne i spraw-
dzenia ewidencyjne w ramach prac nad monografi ą Departamentu I KdsBP/MSW opracowywaną 
przez dr. Władysława Bułhaka z centrali BEP. Ten sam autor skierował do druku dwa obszerne 
teksty poświęcone metodologii badań nad wywiadem PRL i tzw. wywiadowi nielegalnemu. Rów-
nolegle dr Piotr Gontarczyk (centrala BEP) opracował i skierował do druku zbiór dokumentów 
poświęconych tzw. sprawie „Żelazo”. W ramach projektu zakończone zostały też prace nad zbio-
rem dokumentów normatywnych Departamentu I MSW, które przygotowali historycy i archiwiści 
z BUiAD (Witold Bagieński i Anna K. Piekarska).

5.1.1.2. Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym
1944–1956

Koordynator – dr Tomasz Łabuszewski, współpraca Monika Koszyńska, Kazimierz Krajewski 
(OBEP Warszawa), dr hab. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański).

W ramach tego projektu przedstawiane są wyniki badań nad dziejami podziemia niepodległo-
ściowego w powojennej Polsce i metodami zwalczania go przez komunistyczny aparat przemocy. 
Pod koniec 2006 r. zainicjowano nową fazę prac badawczych, której najważniejszym elementem jest 
realizowany dotąd projekt „Śladami zbrodni”, koordynowany na szczeblu ogólnokrajowym przez 
dr. Tomasza Łabuszewskiego. Cele projektu, dokumentującego miejsca zbrodni komunistycznych 
popełnionych w latach 1944–1956 (jego wyniki prezentowane są na portalu internetowym http://
www.slady.ipn.gov.pl), omówiono szerzej w części sprawozdania poświęconej działalności eduka-
cyjnej BEP. Obecnie rozpoczęto drugi etap programu, w którym skupiono się na losach ludności 
polskiej i polskiego podziemia w województwach wschodnich II Rzeczpospolitej. Album Śladami 
zbrodni ukaże się w 2012 r. Ważnym i oryginalnym elementem programu jest cykl wydawniczy 
OBEP Warszawa koordynowany przez dr. Tomasza Łabuszewskiego i Kazimierza Krajewskiego 
Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956. W 2011 r. ukazał się czwarty tom serii Powiat Siedlce 
w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych. Pod kierunkiem tych samych autorów przygotowy-
wuje się publikację Powiat Ostrów Mazowiecka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, 
która ukaże się w 2012 r. W OBEP Warszawa kontynuowano prace nad zbiorem pokonferencyjnym 
pod red. dr. Mariusza Bechty „W sieci”. Rzecz o powojennych siatkach wywiadowczych oraz mono-
grafi ą „Anatomia zdrady”. Zagłada oddziału „Huzara”. W OBEP Warszawa rozpoczęto prace nad 
monografi ą Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Jednym z ważniejszych wydarzeń związanych z realizacją projektu było wydanie prac zebra-
nych dr. hab. Janusza Kurtyki Rzeczpospolita utracona. Z dziejów agonii i podboju – prace zebra-
ne z zakresu historii najnowszej (pod red. Wojciecha Frazika i dr. hab. Filipa Musiała z OBEP
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Kraków). W znacznej części studia te dotyczą dziejów powojennego podziemia niepodległościo-
wego. W ramach projektu trwają prace nad licznymi monografi ami, np. w OBEP Lublin konty-
nuowano kwerendy do monografi i poświęconej ludziom podziemia ukrywającym się po 1956 r. 
Podobne prace, dotyczące partyzantki niepodległościowej w Świętokrzyskiem w ostatnim okresie 
jej istnienia, prowadzono w OBEP Kraków, Delegatura w Kielcach. Spośród prac wykonanych 
w innych oddziałach dr Adam Dziuba (OBEP Katowice) opublikował artykuł na temat działań 
propagandowych Zrzeszenia WiN na Górnym Śląsku oraz działalności konspiracji niepodległo-
ściowej w Gliwicach. Dr Marcin Zwolski (OBEP Białystok) opublikował broszurę Zbigniew Rećko 
„Trzynastka” (1923–1946). Bohater białostockiego podziemia, a Justyna Dudek (OBEP Lublin) 
– wywiad rzekę z Marianem Gołębiewskim. Badaczka ta kontynuowała też pracę nad rozprawą 
doktorską poświęconą temu słynnemu cichociemnemu i działaczowi WiN. Edyta Krężołek i Marek 
Jończyk (oboje z OBEP Kraków, Delegatura w Kielcach) przygotowują album poświęcony Anto-
niemu Hedzie „Szaremu”. Arkadiusz Kutkowski i Krzysztof Busse (OBEP Lublin, Delegatura 
w Radomiu) przygotowują publikację Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie 
radomskim w latach 1945–50, której druk planowany jest na 2012 r.

Rozwijały się również badania nad powojenną konspiracją młodzieży. Szczególne osiągnięcia 
miał w tej mierze dr hab. Jacek Wołoszyn (OBEP Lublin), który opublikował obszerne studium 
Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944–1956, opracował również ważny 
artykuł Założenia programowe i cele działania konspiracyjnych organizacji młodzieżowych lat 
1944–1956, który ukaże się w „Dziejach Najnowszych”. Z kolei OBEP Łódź w październiku ubie-
głego roku zorganizowało w Piotrkowie Trybunalskim konferencję popularnonaukową „Konspira-
cja młodzieżowa po II wojnie światowej w Łodzi i regionie”.

5.1.1.3. Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem i wolnością wyznania

Koordynator – dr Konrad Białecki (OBEP Poznań).
W obecnej fazie projektu priorytetowym tematem badań były zagadnienia: zaangażowanie 

Kościoła we wsparcie kultury niezależnej w latach osiemdziesiątych XX w. oraz Kluby Inteligencji 
Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w tamtym okresie. Koordynator projektu kontynu-
ował ostatni etap prac nad zbiorem studiów przygotowanych przez badaczy IPN Kluby Inteligencji 
Katolickiej jako przestrzeń niezależnych działań antysystemowych w latach osiemdziesiątych XX 
wieku. Zakończył prace redakcyjne i złożył do druku monografi ę Ludzie z dala przyglądający się 
budowie socjalizmu. Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956–1991 (praca zostanie 
wydana w koedycji z Wydawnictwem Poznańskim). Kontynuował (wraz z dr Elżbietą Wojcieszyk) 
przygotowywanie wyboru dokumentów Arcybiskup Walenty Dymek. Niezłomny z Poznania, który 
ma zostać włączony do piątego tomu wydawnictwa źródłowego Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. 
Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich.

W OBEP Katowice Kornelia Banaś napisała dysertację doktorską Komunistyczny aparat bezpie-
czeństwa wobec pielgrzymek stanowych do Piekar Śląskich (1947–1989) i przekazała maszynopis 
do recenzji. Dr Adam Dziurok fi nalizuje prace nad publikacją poświęconą polityce władz komu-
nistycznych wobec Kościoła w latach 1945–1956 na przykładzie województwa śląskiego i kato-
wickiego. Opublikował ponadto szereg tekstów naukowych i popularnonaukowych, m.in. biogra-
fi czny o bp. Juliuszu Bieńku oraz o polityce władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego 
w powiecie rybnickim w latach 1945–1956. Autorką licznych artykułów naukowych związanych 
z projektem była również dr Łucja Marek. Pracownicy OBEP Katowice wygłosili szereg referatów 
podczas konferencji naukowych: „Z dziejów franciszkanów w województwie śląskim/katowickim 
w realiach powojennej Polski drugiej połowy XX wieku” (Katowice-Panewniki, 26 maja – Kor-
nelia Banaś, dr Łucja Marek, dr Adam Dziurok), „Stosunki państwo – Kościół w Polsce w latach 
1944–2010”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 
UJ (Kraków, 7 listopada – dr Adam Dziurok, dr Łucja Marek), „Prowincja Polska Dominikanów
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na tle sytuacji zakonów męskich w PRL”, zorganizowanej przez Dominikański Instytut Historycz-
ny w Krakowie (dr Łucja Marek).

Prace w ramach projektu prowadziły OBEP Kraków i OBEP Rzeszów. Kontynuowano wyda-
wanie serii Kościół w okowach, która została wzbogacona o dwa kolejne tomy: pod redakcją ks. 
dr. hab. Józefa Mareckiego (OBEP Kraków) wydano pracę zbiorową Represje wobec Kościoła 
w krajach bloku wschodniego, a pod redakcją dr. hab. Jana Żaryna opracowanie zbiorowe Niezłom-
ni ludzie Kościoła. Sylwetki. W przygotowaniu do druku znajduje się tom piąty Represje wobec 
Kościoła w diecezji sandomierskiej, pod redakcją dr. Mariusza Krzysztofi ńskiego (OBEP Rze-
szów), ks. dr. hab. Mareckiego oraz ks. prof. dr. hab. Bogdana Stanaszka (badacz zewnętrzny). 
Trwają prace nad czwartym tomem serii wydawniczej Niezłomni, w której zaprezentowane zostaną 
dokumenty ukazujące inwigilację kard. Stefana Wyszyńskiego opracowane przez ks. dr. hab. Józefa 
Mareckiego, śp. ks. prof. dr. hab. Piotra Niteckiego oraz Roksanę Szczyptę-Szczęch (OBEP Kra-
ków). Projekt realizowano również w innych oddziałach.

W innych oddziałach prowadzono nadal kwerendy archiwalne dotyczące tej problematy-
ki. W OBEP Białystok dr Krzysztof Sychowicz opublikował artykuł biografi czny Ks. Stanisław 
Suchowolec (1958–1989), publikował również na łamach „Znad Pisy” i „Rocznika Suwalsko-
-Augustowskiego”. Wraz z Anną Pyżewską zakończyli redakcję materiałów konferencyjnych 
dotyczących Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce północno-wschodniej. Dr hab. Igor Hałagida 
(OBEP Gdańsk) fi nalizuje prace nad kilkusetstronicowym tomem źródeł Działania aparatu bez-
pieczeństwa wobec Kościoła greckokatolickiego 1944–1956 (publikacja ukaże się w 2012 r.) oraz 
prace nad tomem źródeł Duchowni greckokatoliccy i prawosławni więzieni w Centralnym Obozie 
Pracy w Jaworznie. Katarzyna Maniewska (OBEP Gdańsk Delegatura w Bydgoszczy) przygoto-
wuje album poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce pod roboczym tytułem Zbrodnia. Uprowadzenie 
i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. W OBEP Rzeszów dr Dariusz Iwaneczko przygotowuje publika-
cję na temat działań SB wobec ośrodka duszpasterskiego na Drabiniance w Rzeszowie w latach 
1969–1989, a dr Mariusz Krzysztofi ński – książkę ukazującą działania UB i SB wobec ks. Józe-
fa Sondeja. Z kolei efektem prac OBEP Szczecin była książka Kościół katolicki w realiach wła-
dzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1989 pod red. ks. Tadeusza Ceynowy 
i Pawła Knapa oraz publikacja dotycząca wpływu papieża Jana Pawła II na opozycję demokratycz-
ną w PRL. Ponadto kontynuowano prace nad tematem Duszpasterstwo Akademickie w Szczecinie 
i Szczecińskim Klubie Katolików im. Michała Plater-Zyberka.

5.1.1.4. Władze PRL wobec kryzysów społecznych
i opozycji demokratycznej 1956–1990

Koordynator – dr Łukasz Kamiński (BEP centrala).
W roku sprawozdawczym historycy BEP IPN uczestniczyli w ramach projektu w licznych przed-

sięwzięciach naukowych i popularnonaukowych związanych z trzydziestą rocznicą wprowadzenia 
w PRL stanu wojennego, nadal prowadzą również badania dotyczące opozycji demokratycznej, 
w których jednak dominują badania nad NSZZ „Solidarność”. Historycy z centrali BEP (Przemysław 
Gasztold-Seń, Natalia Jarska, Tomasz Kozłowski, Grzegorz Majchrzak, Jan Olaszek, Andrzej Zawi-
stowski) uczestniczyli w przygotowaniu numeru specjalnego tygodnika „Newsweek” – Stan Wojen-
ny – odtajnione archiwa IPN. Redaktorami naukowymi byli Tomasz Kozłowski i Jan Olaszek. We 
współpracy z „Rzeczpospolitą” ukazał się dodatek historyczny Stan wojny z narodem, przygotowany 
pod redakcją Jana Olaszka. Większość zamieszczonych tam tekstów była autorstwa wspomnianych 
pracowników BEP. Ponadto Natalia Jarska i Jan Olaszek wydali broszurę popularnonaukową Stan 
Wojenny. Represje, opór, życie codzienne. Wielu pracowników BEP IPN z poszczególnych oddzia-
łów przy okazji rocznicy stanu wojennego publikowało swoje artykuły w prasie lokalnej.

Prowadzono również inne badania w ramach projektu. Jan Olaszek kontynuował kwerendy 
związane z problematyką drugiego obiegu prasy w latach 1981–1989. Efektem tych badań były 
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rozprawy Prasa podziemna jako środek komunikacji społecznej w pierwszych tygodniach stanu 
wojennego (na przykładzie wybranych tytułów warszawskich) oraz Źródła historyczne do badań nad 
funkcjonowaniem drugiego obiegu wydawniczego (na przykładzie warszawskiej prasy podziemnej). 
Tomasz Kozłowski pracował nad dziejami „Solidarności” RI. Obaj historycy zapoczątkowali serię 
wydawniczą Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 r., której pierwszy tom, zawierający 
kilkanaście studiów historyków IPN młodszego pokolenia, ukazał się w roku sprawozdawczym. 
Grzegorz Majchrzak zajmował się różnymi zagadnieniami związanym z rozpracowaniem NSZZ 
„Solidarność” przez SB. Stanowią one temat jego pracy doktorskiej, która w końcu 2011 r. została 
przekazana do recenzji. Historyk ten opublikował również naukową edycję stenogramu I Krajowe-
go Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” i badał działalność Radia „Solidarność”.

W OBEP Białystok dr Marcin Zwolski i Anna Pyżewska zakończyli redakcję tomu konferencyj-
nego Tam też była „Solidarność”. Małe ośrodki ruchu związkowego i ich rola w latach 1980–1990. 
Pracownicy OBEP Białystok przygotowali na rocznicę wprowadzenia stanu wojennego wydaw-
nictwo Posłaniec historii. Gazeta okolicznościowa Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Bia-
łymstoku. Dr Krzysztof Sychowicz opublikował broszurę Przyczynki do dziejów NSZZ „Solidar-
ność” w Grajewie i okolicy w latach 1980–1989. Renata Gieszczyńska (Delegatura w Olsztynie) 
wydała album Strajk w OZGraf. 1981. O cześć drukarza, o prawdę i wiarygodność słowa oraz 
kontynuowała badania w ramach tematu Funkcjonariusze SB KW MO w Olsztynie wobec opozy-
cji politycznej 1980–1989. Dominik Krysiak (Delegatura w Olsztynie) opublikował wydawnictwo 
Rezonans. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Solidarność Olsztyn (1982–1989). Ważnym 
wydarzeniem w pracach nad projektem była konferencja naukowa zorganizowana przez dr. Marci-
na Markiewicza „»Mała stabilizacja« w województwie białostockim 1956–1970. Polityka – gospo-
darka – społeczeństwo – kultura. Władza w PRL”.

W OBEP Gdańsk dr hab. Igor Hałagida opublikował drugi tom wydawnictwa NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Słupskiego (1980–1990), w którym zawarto dokumenty Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR i Służby Bezpieczeństwa z dawnego województwa słupskiego. Kontynuuje prace nad tomem 
trzecim, zamykającym serię, który będzie zawierał dokumenty związku (ukaże się w 2012 r.). 
Karol Nawrocki (OBEP Gdańsk) opublikował dokumenty dotyczące dziejów NSZZ „Solidarność” 
w dawnym województwie elbląskim. Dr Krzysztof Osiński, we współpracy z Piotrem Rybarczy-
kiem i Robertem Gajosem, opracował wybór dokumentów dotyczących bydgoskiego marca 1981 r. 
Praca otrzymała już pozytywne recenzje i została przekazana do redakcji. Przygotowywane są edy-
cje źródeł dotyczących NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w latach 1980–1989 oraz do 
dziejów włocławskiej „Solidarności”. Kontynuowano prace nad monografi ą NSZZ „Solidarność” 
Regionu Bydgoskiego oraz wyborem dokumentów do dziejów Regionu Bydgoskiego NSZZ „Soli-
darność” w latach 1980–1990.

W OBEP Lublin znaczące prace wykonała Małgorzata Choma-Jusińska, która opublikowała 
wspólnie z Marcinem Dąbrowskim wybór źródeł „Solidarność” na Lubelszczyźnie 1980–1981 
oraz książkę Formacja Ludwik. Duszpasterstwo akademickie o. Ludwika Wiśniewskiego w Lubli-
nie w latach 1972–1981. Badania w ramach projektu prowadzili pracownicy Delegatury radom-
skiej dr Sebastian Piątkowski, a przede wszystkim dr hab. Marek Wierzbicki. W OBEP Szczecin 
dr Artur Kubaj wydał monografi ę Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska podziemna Solidarność. Pra-
cownicy Oddziału IPN w Szczecinie przygotowują album dotyczący stanu wojennego na Pomorzu 
Zachodnim. Marta Marcinkiewicz prowadzi kwerendę na temat ośrodków odosobnienia w byłym 
województwie koszalińskim w latach 1981–1982, której efektem była publikacja dziennika Tade-
usza Dziechciowskiego z okresu internowania 1981–1982. W OBEP Łódź wydano cykl relacji 
działaczy „Solidarności” Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarno-
ści” w Łodzi 1980–1981 (oprac. L. Próchniak, M. Przybysz, S.M. Nowinowski, M. Zapolska-
-Downar, A. Czyżewski).

W OBEP Katowice dr Jarosław Neja opublikował książkę popularnonaukową Grudzień 1981 
roku w województwie katowickim. Wraz z Andrzejem Sznajderem przygotowali i opublikowali dru-
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gie wydanie małej monografi i 14 dni pod ziemią KWK „Piast” w Bieruniu 14–28 grudnia 1981 
roku, a wspólnie z dr. Tomaszem Kurpierzem opracował publikację źródłową „Solidarność” ślą-
sko-dąbrowska 1980–1981. Szkic do monografi i i dokumenty własne. Dr Dariusz Węgrzyn (OBEP 
Katowice) opublikował artykuł naukowy dotyczący strajków w województwie bielskim w 1980 
i w 1981 r. oraz prowadził pracę nad monografi ą NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. 
Bogusław Tracz napisał tekst na temat strajków na Górnym Śląsku w roku 1988. Wojciech Rotar-
ski (miejsce wykonywania czynności służbowych Częstochowa) przygotowuje do wydania zbiór 
dokumentów dotyczących NSZZ „Solidarność” w Regionie Częstochowa 1980–1989 oraz zbiór 
relacji działaczy NSZZ „Solidarność” z regionu częstochowskiego z lat 1980–1989.

Wśród prac powstałych w OBEP Kraków w ramach projektu opublikowano tom pokonferencyj-
ny dotyczący działalności Konfederacji Polski Niepodległej (red. dr. Michała Wenklara), w której 
uczestniczyli pracownicy IPN z całego kraju. Wydano tom źródeł NSZZ „Solidarność” Małopol-
ska w materiałach Służby Bezpieczeństwa. Wybór dokumentów w opracowaniu dr Cecylii Kuty. 
W związku z 30. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego ukazał się dziennik Danuty Sucho-
rowskiej-Śliwińskiej w opracowaniu naukowym dr Cecylii Kuty. Marzena Grosicka (Delegatura 
w Kielcach) oraz dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (Delegatura w Kielcach) przygotowują tom 
wspomnień działaczy „Solidarności” Regionu Świętokrzyskiego z lat 1980–1989. W OBEP War-
szawa ważny wybór źródeł poświęconych działaniom SB wobec emigracyjnych struktur Solidarno-
ści w latach 1981–1989 opublikował dr Patryk Pleskot.

Ponadto we wszystkich oddziałach trwały prace nad hasłami do drugiego tomu Encyklopedii 
Solidarności, której redaktorem naczelnym jest dr Grzegorz Waligóra (OBEP Wrocław).

5.1.1.5. Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych

Koordynator – dr hab. Jarosław Syrnyk (OBEP Wrocław).
Celem projektu jest prowadzenie badań poświęconych różnym aspektom represji stosowanych 

przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych, etnicznych, religij-
nych na terenie powojennych ziem polskich. W roku sprawozdawczym głównym efektem prac 
nad projektem była publikacja Internacjonalizm czy...? Działania organów bezpieczeństwa państw 
komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989). Prowadzono kwerendy archiwalne 
dotyczące tej problematyki w oddziałach.

5.1.1.6. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych i naukowych

Koordynator – dr Sebastian Ligarski (OBEP Szczecin).
Celem omawianego projektu badawczego jest przedstawienie miejsca, jakie zajmował aparat 

bezpieczeństwa w polityce władz komunistycznych w odniesieniu do trzech kluczowych środo-
wisk: twórców kultury, naukowców i dziennikarzy. Jest on realizowany z udziałem historyków 
spoza IPN, przede wszystkim badaczy z Instytutów Historycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Instytutu Historii PAN. Koordynatorami poszczególnych 
podprojektów są prof. Andrzej Chojnowski (IH UW), prof. Piotr Franaszek (IH UJ) i prof. Tadeusz 
Wolsza (IH PAN).

W ramach projektu w roku sprawozdawczym sfi nalizowano kilka prac. Ukazała się monogra-
fi a dr. Konrada Rokickiego Od października do marca. Aparat bezpieczeństwa wobec inteligencji 
twórczej w latach 1956–1968. Wydano również publikację źródłową w opracowaniu Sebastiana 
Ligarskiego i Grzegorza Majchrzaka – „Polskie Radio i Telewizja” w stanie wojennym. Rozpoczęto 
pracę nad drugim tomem źródeł Spętana Akademia.

Prowadzono liczne badania związane z projektem w wymiarze lokalnym. W OBEP Gdańsk 
dr Daniel Wicenty zakończył prace redakcyjne nad monografi ą (wraz z wyborem dokumentów) 
Załamanie na froncie ideologicznym. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich między Sierpniem ’80 
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a stanem wojennym (publikacja ukaże się w 2012 r.). W OBEP Katowice dr Mirosław Sikora pro-
wadził prace badawcze dotyczące działań SB na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i przedstawił 
ich wyniki w postaci artykułu naukowego Kryptonim „Katedra”. Operacyjne rozpoznanie fi lii Poli-
techniki Śląskiej w Rybniku przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1971–1989. Dr Marcin Kruszyń-
ski (OBEP Lublin) prowadził zaawansowane kwerendy związane z przygotowywaniem monogra-
fi i UMCS w Lublinie w latach 1944–1956. Efektem tych prac są przygotowane do druku artykuły 
poświęcone początkom UMCS: Towarzystwo Przyrodników Marksistów przy UMCS w Lublinie oraz 
tekst biografi czny Eugeniusz Hetman – sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR UMCS – do książki 
pokonferencyjnej Partia komunistyczna w Polsce – struktury, ludzie, dokumentacja. Dr Paweł Szulc 
(OBEP Szczecin) prowadził kwerendy dotyczące Polskiego Radia Szczecin w systemie politycznym 
i medialnym w latach 1945–1989 oraz weryfi kacji szczecińskich dziennikarzy w stanie wojennym.

5.1.1.7. Wojna i okupacja 1939–1945

Koordynator – dr Marek Gałęzowski (BEP centrala).
W ramach projektu dr Agnieszka Łuczak opublikowała monografi ę Utracone decorum. Grabież 

dóbr kultury polskiego ziemiaństwa w Wielkopolsce w latach 1939–1945. Książka została nomi-
nowana do nagrody Książka Historyczna Roku 2011 w kategorii książka naukowa oraz otrzymała 
prestiżową nagrodę Książka Jesieni 2011 przyznaną przez jury Poznańskiego Przeglądu Nowości 
Wydawniczych (Biblioteka Raczyńskich, Radio Merkury, Polskie Towarzystwo Wydawców Ksią-
żek). Jak napisano w protokole jury, nagrodę przyznano „za pionierską, rzetelnie udokumentowaną 
pracę o metodycznie prowadzonej podczas okupacji grabieży”.

W roku sprawozdawczym realizowano kilka istotnych tematów badawczych. W centrali BEP 
badania nad zbrodniami Wehrmachtu dokonanymi na żołnierzach WP w czasie kampanii pol-
skiej 1939 r. (m.in. mordem w Ciepielowie) kontynuował Tomasz Sudoł. Pierwsze efekty swo-
ich poszukiwań opublikował w „Biuletynie IPN”. Dr Maria Wardzyńska prowadziła prace nad 
monografi ą pod roboczym tytułem Wysiedlenia ludności polskiej przez okupanta niemieckiego. 
Dziejami Polskiego Państwa Podziemnego zajmował się dr Waldemar Grabowski. Opubliko-
wał zbiór dokumentów Okręgowej Delegatury Rządu RP w Ciechanowie, prowadził kweren-
dę do drugiego tomu wydawnictwa Protokoły posiedzeń Komitetu do Spraw Kraju. Ponadto, 
wraz z Maciejem Żuczkowskim, prowadził w Studium Polski Podziemnej w Londynie kwerendy 
archiwalne do wydawnictwa źródłowego Armia Krajowa w dokumentach. Maciej Żuczkowski 
opracował działania komórki „999” (antykomunistycznej) kontrwywiadu AK i złożył do druku 
artykuł na ten temat. Jednym z efektów wstępnych działań w pracach nad biografi styką działaczy 
Polskiego Państwa Podziemnego była publikacja bloku kilkudziesięciu biogramów wybranych 
osób (nazwiska na litery od A do K) autorstwa dr. Andrzeja Chmielarza, dr. Marka Gałęzowskie-
go, dr. Waldemara Grabowskiego, dr. Andrzeja K. Kunerta. Ukazały się one w nowym wydaw-
nictwie BEP – Z dziejów walk o niepodległość.

Spośród publikacji wydanych poza centralą znaczącym osiągnięciem było ukazanie się w OBEP 
Wrocław bardzo obszernego tomu pokonferencyjnego Militarne i polityczne aspekty kampanii pol-
skiej w 1939 r. z perspektywy 70-lecia (liczącego łącznie 32 teksty), który zredagowali dr Daniel 
Koreś (BEP centrala) i dr Jerzy Kirszak (OBEP Wrocław). Do interesujących poznawczo nale-
ży również książka pokonferencyjna dotycząca rozmaitych aspektów związanych z wydarzeniami 
1939 r. w Łódzkiem pod red. dr. Tomasza Toborka i Przemysława Waingertnera (Uniwersytet Łódz-
ki). Jest ona efektem współpracy OBEP Łódź z Uniwersytetem Łódzkim.

Ważnym elementem tego projektu są działania realizowane wspólnie z Muzeum Powstania 
Warszawskiego pod kierunkiem dr. Marka Gałęzowskiego. Historycy BEP IPN (Natalia Jarska, 
dr Maria Wardzyńska, dr Waldemar Grabowski, dr Piotr Łysakowski) zakończyli już pracę i prze-
kazali opracowane przez siebie teksty Muzeum do planowanej syntezy powstania warszawskiego.
Inni pracownicy centrali BEP (Maciej Żuczkowski i Przemysław Gasztold-Seń) uczestniczą w przy-
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gotowaniu poszczególnych biogramów do monumentalnego Słownika biografi cznego uczestników 
Powstania Warszawskiego.

Liczne prace w ramach projektu prowadzono w poszczególnych oddziałach. W OBEP Gdańsk dr 
Tomasz Sylwiusz Ceran (Delegatura w Bydgoszczy) opublikował monografi ę dotyczącą tzw. Szmal-
cówki – niemieckiego obozu w Toruniu funkcjonującego w latach 1941–1943. Dr Katarzyna Maniew-
ska (Delegatura w Bydgoszczy) kontynuowała opracowywanie dokumentów z archiwum rodzinnego 
Anny Jachniny z BIP KG AK. Efektem tych działań, oprócz przygotowania wystawy, był również 
artykuł biografi czny, który ukaże się w jednym z tomów pokonferencyjnych wydanych przez IPN. 
Z kolei w OBEP Katowice dr Mirosław Sikora kontynuował badania z zakresu niemieckiej polity-
ki społecznej w prowincji górnośląskiej, prowadził kwerendy dotyczące przemysłu zbrojeniowego 
III Rzeszy na Górnym Śląsku oraz niemieckich planów zagospodarowania przestrzennego Górne-
go Śląska w latach 1939–1944/45. Ponadto wraz z Sebastianem Rosenbaumem (OBEP Katowice) 
zapoznawali się z bazą źródłową z zakresu działania Służby Bezpieczeństwa III Rzeszy na terenie 
prowincji górnośląskiej w okresie II wojny światowej. Efektem tych prac były opublikowane teksty 
naukowe dotyczące wywłaszczenia rodziny Habsburgów żywieckich przez Niemców w latach 1939–
–1944 oraz przemysłu w Gliwicach i Łabędach w niemieckiej produkcji zbrojeniowej 1939–1944. 
Z kolei dr Grzegorz Bębnik zredagował publikację pokonferencyjną, opublikowaną w ubiegłym 
roku – Koniec pokoju, początek wojny. Niemieckie działania dywersyjne w kampanii polskiej 1939 r. 
Wybrane aspekty. Opublikował również szereg artykułów naukowych dotyczących różnych aspektów 
niemieckich przygotowań do II wojny światowej i jej pierwszego etapu na Górnym Śląsku.

W OBEP Kraków dr Tomasz Domański (Delegatura w Kielcach) wraz z sędzią Andrzejem Jan-
kowskim sfi nalizowali prace nad monografi ą poświęconą martyrologii wsi kieleckiej w okresie 
okupacji niemieckiej. Obaj autorzy przygotowują edycję źródeł ukazujących pacyfi kację Michnio-
wa. Wśród innych działań oddziałowych na uwagę zasługuje publikacja pierwszego tomu biogra-
fi i Józefa Kurasia „Ogień”. Podhalańska wojna 1939–1945 autorstwa dr. Macieja Korkucia oraz 
prace dr. Michała Wenklara nad cyklem artykułów i edycji źródłowych dotyczących AK w okrę-
gach Tarnopol i Stanisławów.

W OBEP Lublin Agnieszka Jaczyńska kontynuowała kwerendy archiwalne związane z przy-
gotowaniem wystawy i albumu poświęconego wysiedleniom na Zamojszczyźnie w 1942 i 1943 r. 
Dr Tomasz Osiński opublikował artykuł Skutki drugiej wojny światowej na terenie gminy Zaklików. 
Dr Sebastian Piątkowski (Delegatura Radom) i Marcin Sołtysiak wydali popularnonaukową bio-
grafi ę Antoniego Hedy „Szary”. Ponadto dr Piątkowski był autorem wielu studiów poświęconych 
różnym aspektom okupacji niemieckiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa, m.in. na temat 
policji „granatowej” w dystrykcie radomskim w latach 1939–1945, młodzieży polskiej w propa-
gandzie prasy gadzinowej dystryktu radomskiego lat 1939–1945 i życia codziennego mieszkańców 
Skarżyska-Kamiennej w okresie okupacji niemieckiej.

W OBEP Łódź kontynuowano w ramach projektu lokalne inicjatywy badawcze, których efek-
tem był zbiór studiów Jeńcy wojenni z Łódzkiego – ofi ary Zbrodni Katyńskiej, red. Joanna Żelazko 
i Piotr Zawilski.

W OBEP Poznań Rafał Sierchuła prowadził prace w ramach projektu „Niemiecki system sądow-
niczy w walce z członkami podziemia wielkopolskiego na przykładzie działalności kompleksu 
sądowo-karnego w Dreźnie w latach 1942–1943”, przygotował do publikacji materiały pokonfe-
rencyjne z polsko-niemieckiej konferencji „Śladami zbrodni. Drezdeński szafot” oraz leksykon bio-
grafi czny zawierający 84 nazwiska osób ściętych w Dreźnie w latach 1942–1944, który jest częścią 
wspomnianej pracy. W OBEP Rzeszów badania nad środowiskiem cichociemnych kontynuował 
Krzysztof Tochman, czego efektem była publikacja wspomnień Marka Lachowicza w opracowaniu 
tegoż historyka. W OBEP Warszawa dr Tomasz Łabuszewski pracował nad monografi ą Konspira-
cja polska na Grodzieńszczyźnie 1944–1956 jako kolejnym tomem serii Dopalanie kresów. Trwają 
prace nad innymi tomami tej serii, m.in. planowana jest edycja pisma konspiracyjnego „Szlakiem 
Narbutta” w opracowaniu Kazimierza Krajewskiego.
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5.1.1.8. Polska emigracja polityczna 1939–1990

Koordynator – dr Sławomir Łukasiewicz (OBEP Lublin).
Projekt został wprowadzony w miejsce wcześniejszego – „Aparat bezpieczeństwa wobec emi-

gracji i Polonii”. Jego głównym celem jest przygotowanie nowej syntezy dziejów uchodźstwa 
polskiego po 1939 r. oraz publikacja wyników badań monografi cznych dotyczących tej tematy-
ki. Istotne prace w ramach projektu prowadzili dr Małgorzata Ptasińska oraz dr Sławomir Łuka-
szewicz. Dr Ptasińska odpowiadała za kilka równolegle realizowanych przedsięwzięć. Jednym 
z ważniejszych była współpraca z polskimi instytucjami w stolicy Francji – Instytutem Literac-
kim w Maisons-Laffi tte i z Biblioteką Polską w Paryżu. W jej ramach kontynuowała prace nad 
dokończeniem drugiego tomu monografi i Z dziejów Biblioteki Kultury, pomagała w powstaniu stro-
ny internetowej i bazy danych autorów oraz współpracowników Kultury oraz w zorganizowaniu 
międzynarodowej konferencji (w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej) 
poświęconej znaczeniu Paryża jako miejsca dialogu narodów krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej. Koordynowała też współpracę z polskimi ośrodkami w Szwajcarii (więcej na ten temat w czę-
ści dotyczącej współpracy zagranicznej IPN).

Dr Łukasiewicz poza koordynowaniem całości projektu prowadził również liczne prace badaw-
cze. Opublikował artykuł dotyczący działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Polskim Ruchu 
Wolnościowym Niepodległość i Demokracja, powstały w ramach przygotowywanej monografi i 
tego ugrupowania. Przekazał do druku tekst, dotyczący poglądów federalistycznych wybitnego 
historyka Oskara Haleckiego, który ma się ukazać w materiałach pokonferencyjnych „Halecki 
i jego wizja Europy”. Zredagował i napisał posłowie angielskiej wersji książki Towards a United 
Europe: an Anthology of Twentieth Century Polish Thought on Europe.

W OBEP Białystok projekt realizuje dr Piotr Kardela (Delegatura w Olsztynie), który konty-
nuuje pracę nad monografi ą Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych 
(1953–1989). Cząstkowe wyniki tej pracy opublikował w formie artykułu Stowarzyszenie Polskich 
Kombatantów w Stanach Zjednoczonych wobec „Solidarności” (w tomie pokonferencyjnym IPN). 
W OBEP Rzeszów dr Krzysztof Kaczmarski opublikował dwa artykuły dotyczące działalności 
Stronnictwa Narodowego na uchodźstwie w latach II wojny światowej. Pracuje również nad publi-
kacją dotyczącą stosunku obozu narodowego do rządu gen. Władysława Sikorskiego 1939–1943. 
Z kolei w OBEP Szczecin dr Paweł Skubisz nadal prowadzi badania nad dziejami polskich oddzia-
łów wartowniczych przy armii amerykańskiej. Jednym z wyników tych prac była publikacja tomu 
studiów Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945–1989 (red. Monika 
Mazanek-Wilczyńska, Paweł Skubisz, Henryk Walczak). Oprócz wymienionych działań w ramach 
projektu opublikowano w centrali BEP opracowanie Artura Mękarskiego (badacz zewnętrzny) 
poświęcone stosunkowi historiografi i emigracyjnej do historiografi i PRL.

5.1.1.9. Słownik biografi czny Konspiracja i opór społeczny 1944–1956

Koordynator – Kazimierz Krajewski, współpraca Monika Bielak (OBEP Warszawa), Marek 
Gałęzowski (BEP centrala).

W roku 2011 ustalono siatkę haseł i zebrano większość materiałów do piątego tomu słownika. 
W roku 2012 zakończone zostaną prace redakcyjne. Publikacja słownika jest planowana na pierw-
szą połowę 2013 r. Hasła do tego tomu, podobnie jak wcześniej, opracowują historycy ze wszyst-
kich oddziałów IPN, a także autorzy spoza Instytutu.

5.1.1.10. Stosunki polsko-żydowskie 1939–1945. Polacy ratujący Żydów

Koordynator – dr Aleksandra Namysło (OBEP Katowice), współpraca dr hab. Grzegorz Berendt 
(OBEP Gdańsk).
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Prace w ramach projektu są prowadzone przede wszystkim w OBEP w: Białymstoku, Lubli-
nie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu oraz, w mniejszym stopniu, w centrali 
BEP. Ważną częścią projektu jest podprojekt „Index Polaków zamordowanych i represjonowanych 
przez hitlerowców za pomoc Żydom”, realizowany we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów 
Państwowych, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Instytutem Yad Vashem. Jego celem 
jest zbadanie skali represji niemieckich wobec Polaków udzielających pomocy Żydom w czasie 
okupacji, ustalenie ich nazwisk i biogramów. Wykonawcą projektu był w okresie sprawozdawczym 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawna Papieska Akademia Teologiczna). Prace 
merytoryczne w pełnej skali rozpoczęto w drugiej połowie 2009 r. Koncentrowały się one na kon-
tynuowaniu kwerend w archiwach polskich i zagranicznych, w polskiej i zagranicznej literaturze 
przedmiotu oraz wybranych rocznikach polskiej prasy, a także na wprowadzaniu zebranych infor-
macji do komputerowej bazy danych. W 2011 r. przygotowano publikację zawierającą pierwsze 
pięćset (wybranych z ok. 5000 rekordów bazy INDEX) biogramów Polaków represjonowanych za 
pomoc Żydom, przygotowanych lub opracowanych przez pracowników IPN. Pracę tę koordynowa-
li dr Aleksandra Namysło (OBEP Katowice) i dr hab. Grzegorz Berendt (OBEP Gdańsk).

Liczne badania dotyczące stosunków Polaków i Żydów w czasie wojny prowadził dr Adam 
Puławski (OBEP Lublin), którego artykuły dotyczące polityki informacyjnej Polskiego Państwa 
Podziemnego w stosunku do zagłady Żydów oraz reakcji rządów na uchodźstwie na eksterminację 
Żydów w czasie II wojny światowej ukazały się w wydawnictwach pokonferencyjnych. Ponadto 
dr Puławski zainicjował i współorganizował seminarium „Zagłada Żydów na ziemiach polskich 
1939–1945 – potrzeba syntezy czy badań podstawowych?”, które odbyło się w Centrum Badań nad 
Zagładą Żydów IFIS PAN w Warszawie. Spośród innych wydarzeń naukowych związanych z pro-
jektem należy wymienić zorganizowaną przez OBEP Łódź międzynarodową konferencję naukową 
„»Nie masz już żydowskich miasteczek...«. Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Ofi ary – Spraw-
cy – Świadkowie”. Znaczącym osiągnięciem wydawniczym powstałym w ramach projektu była 
publikacja w OBEP Rzeszów albumu w języku polskim i angielskim Polacy ratujący Żydów na 
Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945, Poles rescuing Jews in the Rzeszów region In the years 
1939–1945, oprac. Elżbieta Rączy, Igor Witowicz. Dr Marcin Urynowicz przygotował do druku 
wspomnienia Marcelego Starka Czy mnie nie chcesz zamordować? Pamiętnik więźnia obozu pracy 
w Budzyniu i sprawował nadzór merytoryczny nad stroną internetową IPN, poświęconą ratowaniu 
Żydów przez Polaków w czasach Zagłady www.zyciezazycie.pl.

Wkładem IPN w realizację projektu jest dokumentowanie miejsc kaźni i pochówku polskich 
Żydów (koordynator dr Sebastian Piątkowski, OBEP Lublin Delegatura Radom), do czego wyko-
rzystywane są materiały powstałe w b. Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu (i jej poprzedniczkach).

Odrębne miejsce w pracach badawczych nad relacjami polsko-żydowskimi zajmują studia 
dr. Marka Gałęzowskiego dotyczące uczestnictwa Żydów w walce o niepodległość Polski. Opu-
blikowana w 2010 r. praca tego autora Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i ofi cerowie pocho-
dzenia żydowskiego w Legionach Polskich, opatrzona przedmową prof. Richarda Pipesa, została 
uhonorowana w 2011 r. nagrodą Pro Memoria, przyznawaną przez Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa książce historycznej roku.

5.1.2. Ponadregionalne i regionalne projekty badawcze
Obok wyżej wspomnianych projektów centralnych, zarówno w centrali BEP, jak i w poszczegól-

nych OBEP, realizowane są liczne regionalne i ponadregionalne projekty badawcze. OBEP w Rze-
szowie koordynuje rozpoczęty w 2006 r. ponadregionalny program „Osobowy wykaz ofi ar konfl iktu 
polsko-ukraińskiego 1939–1948”, w którym uczestniczą pracownicy OBEP w Gdańsku, Lublinie 
i Rzeszowie, Delegatury IPN w Kielcach, oraz historycy z innych ośrodków naukowych. Efektem 
prac prowadzonych w ramach projektu jest publikacja Tomasza Roga „...i zostanie tylko pustynia”. 
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Osobowy wykaz ofi ar konfl iktu ukraińsko-polskiego 1939–1948. Gmina Cieszanów, powiat Luba-
czów. Planowana jest kolejna publikacja w serii dotycząca konfl iktu ukraińsko-polskiego na terenie 
pozostałych gmin powiatu lubaczowskiego.

Liczne projekty regionalne są prowadzone w OBEP Katowice. Dr Tomasz Kurpierz zakończył 
prace nad monografi ą Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980–1990 
(książka została pozytywnie zrecenzowana) i wygłosił kilka wykładów i prelekcji na temat NZS. 
Inny projekt – „Problemy społeczno-polityczne w województwie śląskim/katowickim w latach 
1945–1989” jest realizowany przez OBEP Katowice wspólnie z lokalnymi placówkami muzeal-
nymi (Miejska Placówka Muzealna w Mikołowie, Muzeum Miejskie w Zabrzu, Muzeum w Gli-
wicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu). 
Odbywa się głównie w formie konferencji naukowych, podczas których pracownicy OBEP IPN 
Katowice wygłaszają referaty, prezentujące wyniki ich badań dotyczących wspomnianej tematyki. 
Jednym z efektów badań nad dziejami Śląska i Ślązaków była też międzynarodowa konferencja 
naukowa „Górnoślązacy. Problemy społeczności pogranicza w XX w.” (przygotowana we współ-
pracy z Muzeum w Gliwicach i Ruhr-Universität w Bochum, RFN), która odbyła się w Gliwicach 
(20–21 października). Głównym organizatorem konferencji był Sebastian Rosenbaum. W ramach 
projektu związanego z 90. rocznicą wybuchu III Powstania Śląskiego ukazało się również wydaw-
nictwo albumowe W obcym kraju... Wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku. 1920–1922 pod 
red. Sebastiana Rosenbauma (we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach).

Zespół historyków z OBEP w Gdańsku i Delegatury w Bydgoszczy w składzie: Piotr Brze-
ziński, Krzysztof Filip, dr hab. Igor Hałagida (kierownik projektu), Arkadiusz Kazański, dr Kata-
rzyna Maniewska, Karol Nawrocki, dr Krzysztof Osiński, dr Przemysław Wójtowicz, opracował 
na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych zestawienia osób z dawnych województw 
bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego internowanych 
w latach 1981–1983 z powodów politycznych. Efektem pracy zespołu jest publikacja zbiorowa 
„Trzynastego grudnia roku pamiętnego...”. Kontynuacją tego projektu będzie publikacja (roboczy 
tytuł Trzynastego grudnia roku pamiętnego..., t. 2) zawierająca – opracowane w podobny sposób – 
zestawienia osób sądzonych w okresie stanu wojennego. Kamila Churska (Delegatura w Bydgosz-
czy) w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej prowadzi badania i przygotowuje publika-
cję Propaganda wyborcza na terenie województwa pomorskiego w latach 1946–1947 (maszynopis 
zostanie ukończony w 2012 r.). Dr hab. Igor Hałagida (OBEP Gdańsk) kontynuuje prace nad słow-
nikiem biografi cznym duchowieństwa greckokatolickiego w Polsce w latach 1947–1957.

Dr Agnieszka Łuczak (OBEP Poznań) przygotowała na polecenie prezesa IPN projekt działań sta-
łego zespołu naukowo-badawczego dotyczący tematu ziemiaństwa polskiego w XX w., które Instytut 
Pamięci Narodowej prowadzi wspólnie z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim. W planach jest przy-
gotowanie cyklicznych (co dwa lata) konferencji naukowych, prezentujących rozmaite zagadnienia 
dotyczące ziemiaństwa w kolejnych okresach chronologicznych oraz sukcesywne wydawanie mate-
riałów pokonferencyjnych w ramach serii IPN Studia i materiały. Inny ważny projekt regionalny pro-
wadzony w OBEP Poznań dotyczy polityki władz komunistycznych wobec społeczeństwa Wielko-
polski i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989. Był realizowany głównie przez dr Elżbietę Wojcieszyk, 
która zredagowała artykuły do książki Komunistyczny aparat władzy wobec kościołów i związków 
wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956 (serii wydawniczej Studia i materia-
ły poznańskiego IPN). Dr Wojcieszyk zorganizowała również i prowadziła konferencję w Wyższym 
Seminarium Duchownym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Paradyżu „Władze wobec kościołów 
i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu 1956–1970”.

Kilka ważnych projektów regionalnych, odnoszących się do szeroko rozumianej problematyki 
lokalnej, realizowano w OBEP Białystok – m.in. Emilia Świętochowska-Bobowik kontynuowała 
kwerendy dotyczące tematu „Indoktrynacja władz komunistycznych wobec środowisk szkolnych 
województwa białostockiego w latach 1948–1956”, których efektem była publikacja artykułu poświę-
conego metodom indoktrynacji młodzieży szkolnej przez władze komunistyczne w latach 1945–1956.
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Od kilku lat ważne projekty regionalne i ponadregionalne, w tym związane z ziemiami wschod-
nimi Rzeczpospolitej utraconymi po II wojnie światowej, są prowadzone w OBEP Warszawa. 
Poza wspomnianą serią Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956 kontynuowane były prace nad 
kolejnymi publikacjami z cyklu Dopalanie kresów, wydawanymi w ramach programu związane-
go z działalnością naukową i edukacyjną OBEP Warszawa na Białorusi. Inne projekty regionalne 
OBEP w Warszawie są związane z dziejami najnowszymi stolicy. W ramach programu „Warszawa 
niepokonana” w roku sprawozdawczym ukazały się książki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
m.st. Warszawy 1944–1954” autorstwa dr E. Kowalczyk oraz K. Pawlickiej (OBUiAD w War-
szawie) oraz Pokolenie 82–90. Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim 
1982–1990 opracowana przez dr. Patryka Pleskota i Roberta Spałka. Trwała praca nad publika-
cją „MRKS” (oprac. Jacek Pawłowicz i dr Tadeusz Ruzikowski oraz Piotr Byszewski – BUiAD 
Warszawa). Zaawansowana jest również monografi a dr. Bartłomieja Noszczaka Antykomunistyczna 
konspiracja młodzieży szkolnej w Warszawie (1944–1989).

5.1.3. Indywidualne projekty badawcze
Pracownicy BEP i OBEP realizują także szereg indywidualnych projektów, których celem jest 

m.in. uzyskanie stopni i tytułów naukowych. Wyniki prowadzonych prac naukowych (a także prac 
teoretycznych z dziedziny edukacji historycznej) publikowane są w formie opracowań cząstko-
wych (artykuły, studia, edycje źródeł), syntez i monografi i. Wydawane są one zarówno w pismach 
naukowych IPN i w formie książek publikowanych przez Wydział Wydawnictw BEP oraz oddziały, 
jak i w wydawnictwach zewnętrznych.

Z indywidualnych projektów badawczych warto, dla przykładu, wskazać na badania dotyczą-
ce nieformalnych środowisk młodzieżowych. Prowadził je Bogusław Tracz (OBEP Katowice) 
w ramach prac nad dysertacją doktorską Instytucje polityczne, wychowawcze i policyjne państwa 
wobec subkultury hipisów w latach 1967–1975. W tym samym oddziale dr Mirosław Sikora rozpo-
czął badania nad tematem roli SB w przemianach gospodarczych w PRL w latach osiemdziesiątych. 
Prowadził kwerendę w zasobach IPN na temat aktywności pionu V SB w latach osiemdziesiątych, 
z naciskiem na problematykę działań prowadzonych wobec banków, spółek polonijnych, zakła-
dów przemysłowych i instytucji kierujących gospodarką. Przemysław Gasztold-Seń (centrala BEP) 
zajmował się nacjonalistycznymi nurtami w PZPR. Oddał do druku monografi ę Koncesjonowany 
nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” 1980–1990. Prowadził także kwerendę mate-
riałów źródłowych do publikacji na temat stosunku władz PRL do międzynarodowego terroryzmu. 
Dr hab. Igor Hałagida (OBEP Gdańsk) kontynuował prace nad słownikiem biografi cznym ducho-
wieństwa greckokatolickiego w Polsce w latach 1947–1957. Mateusz Szpytma (OBEP Kraków) 
badał dzieje PSL w Krakowskiem. Pod jego redakcją ukazała się praca Stanisław Mierzwa 1905–
–1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy, Warszawa–Kraków 2011.

5.1.4. Ekspertyzy
W roku sprawozdawczym (do czasu likwidacji we wrześniu ubiegłego roku i włączenia pracowni-

ków do Wydziału Badań Naukowych) Sekcja Ekspertyz pracowała w składzie: dr Sławomir Kalbar-
czyk, kierownik Sekcji dr Maria Wardzyńska, dr Witold Wasilewski. W 2011 r. Sekcja przygotowy-
wała ekspertyzy i odpowiedzi na pisma urzędowe na potrzeby Kancelarii Premiera Rady Ministrów, 
Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biura Prawnego IPN, prokuratorów 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i innych instytucji oraz osób prywatnych.

Spośród ekspertyz przygotowanych przez dr Marię Wardzyńską na wymienienie zasługują:
• ekspertyza dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – w kwestii miejsc masowych zbrodni 

popełnionych przez niemieckiego okupanta na terenie ziem polskich, z których utworzono jednost-
kę administracyjną Gdańsk-Prusy Zachodnie;



112

• ekspertyza dla Biura Prawnego IPN – w kwestii niemieckiego domu dziecka w Gissen jako 
ośrodka przymusowego wynarodowienia;

• ekspertyza dla prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w Gdańsku – na temat zbrodni dokonanych przez niemieckiego okupanta w Lasach Pia-
śnickich;

• ekspertyza dla Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – w kwestii cha-
rakteru „Durchgangslager der Sicherheitspolizei und des SD in Soldau” i obozu w Konstantynowie 
Łódzkim oraz wysiedleń z rejencji ciechanowskiej i podległości obozu wysiedleńczego w Dział-
dowie.

Dr Sławomir Kalbarczyk przygotował ekspertyzy m.in. w sprawie narzucenia sowieckiego oby-
watelstwa ludności Kresów Wschodnich II RP po 17 września 1939 r., w kwestii liczby obywateli 
polskich deportowanych przez okupanta sowieckiego oraz procesu ich repatriacji do Polski, w spra-
wie poboru do 2 Armii Wojska Polskiego.

Dr Witold Wasilewski wykonał ekspertyzy m.in. w sprawie obywatelstwa ludności polskiej 
na ziemiach okupowanych przez ZSRR po 17 września 1939 r. i w kwestii nabywania i utraty 
obywatelstwa polskiego. Ponadto wystąpił jako biegły przed Sądem Okręgowym w Warszawie, 
VIII Wydział Karny, w sprawie VIII KO 504/08 (w związku ze sporządzoną w 2010 r. ekspertyzą 
dla SO w Warszawie w sprawie dowódcy PAL Juliana Skokowskiego).

5.1.5. Dotacje celowe dla podmiotów zewnętrznych; nadzór merytoryczny nad 
projektami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne (także w formie 
współpracy)

W roku 2011 wspierano następujące projekty naukowe i dokumentacyjne:
1. „Index Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom” 

(omówiony wyżej);
2. „Straty osobowe i ofi ary represji pod okupacją niemiecką 1939–1945”. Celem tego projektu 

jest stworzenie imiennej bazy danych obejmującej obywateli państwa polskiego, którzy utracili 
życie lub zostali poddani wszelkiego rodzaju represjom ze strony okupanta niemieckiego. Prace, 
które w latach 2008–2011 wykonywała na zlecenie i pod nadzorem IPN Fundacja Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie, polegały na scalaniu baz danych dostępnych już i opracowanych przez inne 
podmioty (Archiwum Akt Nowych, Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojsko-
wej Służby Polek, Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Jagiellońską, Centralną Bibliotekę Wojskową, 
Centralne Archiwum Wojskowe, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Insty-
tut Hoovera (Stanford University), Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego 
w Londynie, Instytut Zachodni, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Gross Rosen w Rogoź-
nicy, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Więzienia Pawiak, 
Muzeum Wojska Polskiego, Państwowe Muzeum na Majdanku, Państwowe Muzeum Stutthof, 
PCK, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Romski Instytut Historyczny, Stałą Konferen-
cję Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, Światowy Związek Żołnierzy AK, 
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, WBBH, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Zakład Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej Instytutu Historii PAN, Żydow-
ski Instytut Historyczny). Obecnie istniejącą, ale jeszcze nadal niepełną bazę centralną można 
przeglądać (np. poszukując danych na temat losów członków swojej rodziny w okresie II wojny 
światowej) w internecie (www.straty.pl). Koordynatorem prac ze strony IPN jest dr Waldemar 
Grabowski. Prace nadzoruje Komisja Ekspertów oraz Rada Programowa powołana przez IPN 
i MKiDN. W 2011 r. wygasła umowa z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie. Przewidziane 
jest rozpisanie nowego konkursu.

3. „Indeks Represjonowanych na Wschodzie”. Celem projektu jest zebranie i udostępnienie 
(m.in. przez internet i w formie publikacji książkowych) danych o obywatelach polskich represjo-
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nowanych przez władze sowieckie w latach 1939–1959. Projekt badawczy realizowany przez Ośro-
dek KARTA był współfi nansowany z budżetu Instytutu Pamięci Narodowej od 2002 r. Ostatnia 
umowa (po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego) została podpisana z KARTĄ w paździer-
niku 2009 r. na realizację w latach 2009–2011 programu dokumentacyjnego „Indeks osób prześla-
dowanych (represjonowanych) przez organy państwowe ZSRR w latach 1939–1956”. W kwietniu 
2011 r. Ośrodek KARTA poinformował IPN, że nie jest w stanie wywiązać się z realizacji zapisów 
umowy. Jako przyczynę tego stanu rzeczy podano, że rosyjski partner KARTY, Stowarzyszenie 
„Memoriał”, nie otrzymał niezbędnych do realizacji umowy materiałów źródłowych. W związku 
z brakiem możliwości wywiązania się z realizacji zadania przez Ośrodek KARTA na zasadzie poro-
zumienia 14 kwietnia 2011 r. strony rozwiązały umowę z 2009 r. W 2011 r. kierownictwo Instytu-
tu Pamięci Narodowej oraz Rada IPN szukały różnych możliwości pomocy Ośrodkowi KARTA. 
Kolejny rozpisany przez IPN konkurs na realizację projektu zakończył się jednak niepowodzeniem. 
W związku z realizacją programu „Indeks represjonowanych” Instytut Pamięci Narodowej przeka-
zał w latach 2002–2010 na rzecz Ośrodka KARTA kwotę 2 785 000 zł.

4. Bibliografi a Historii Polskiej. W latach 2007–2008 IPN zakupił i przystosował do udostęp-
niania drogą elektroniczną szereg roczników Bibliografi i Historii Polskiej (są one dostępne pod 
adresem: www.bibliografi a.ipn.gov.pl, a także na stronie internetowej IPN). Bibliografi a ta powsta-
je w Pracowni Bibliografi i Bieżącej IH PAN w Krakowie i jest podstawowym narzędziem pracy 
wszystkich badaczy zajmujących się historią Polski, a także – co nie mniej istotne – kluczową 
pomocą dydaktyczną w kształceniu studentów historii. Dotąd była ona dostępna w formie dru-
kowanych tomów (praktycznie jedynie w większych bibliotekach). W grudniu 2008 r. nastąpiło 
publiczne uruchomienie roboczej wersji internetowej wraz z wyszukiwarką i spotkało się z entu-
zjastyczną reakcją całego środowiska historycznego. Obecnie dostępne są tomy Bibliografi i za lata 
1988–2007. Obejmuje ona więc praktycznie cały dorobek krajowej historiografi i po upadku syste-
mu komunistycznego w Polsce. W roku 2010 rozpoczęto usuwanie problemów technicznych zgła-
szanych przez użytkowników, które wiązały się z udostępnianiem w internecie bazy elektronicznej 
niedostosowanej pierwotnie do tego celu. W roku 2011 w obróbce informatycznej znajdowały się 
roczniki 2008–2009 i 1980–1987. Niebawem zostaną one udostępnione użytkownikom. Koordy-
natorem projektu jest dr Władysław Bułhak (BEP centrala), współpraca dr Wojciech Frazik (OBEP 
Kraków), Sebastian Górkiewicz (Biuro Prezesa IPN).

5.1.6. Informacja o zdobytych stopniach naukowych
Pracownicy referatów naukowych i edukacyjnych oraz pionu archiwalnego stale podnoszą swoje 

kwalifi kacje naukowe, czego wyrazem jest m.in. uzyskiwanie przez kolejne osoby stopni nauko-
wych. W 2011 r. stopnie doktorów habilitowanych uzyskali: Robert Klementowski (OBEP Wro-
cław), Bogusław Kopka (BUiAD), Filip Musiał (OBEP Kraków), Jacek Wołoszyn (OBEP Lublin) 
i Janusz Wróbel (OBEP Łódź). Stopień doktora uzyskali: Mariusz Bechta (OBEP Warszawa), 
Dariusz Burczyk (OBUiAD Gdańsk), Adrian Jusupović (BUiAD), Marcin Krzanicki (OBEP Rze-
szów), Artur Kubaj (OBEP Szczecin), Krzysztof Latocha (OBEP Łódź), Łukasz Lubicz-Łapiński 
(OBEP Białystok), Michał Mroczek (OBL Lublin), Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (BUiAD), 
Jarosław Szarek (OBEP Kraków), Paweł Szulc (OBEP Szczecin), Elżbieta Romanowska (BL), 
Wioletta Woś (OBUiAD Lublin) i Maciej Zakrzewski (OBEP Kraków).

5.2. Edukacja
Działalność popularyzatorską i edukacyjną prowadzą głównie Wydział Edukacji Historycznej 

Biura Edukacji Publicznej IPN, referaty edukacyjne w oddziałowych biurach edukacji publicznej 
IPN i ich delegaturach. Aktywność ta ma na celu głównie wspieranie kształcenia historycznego 
Polaków oraz upowszechnianie w różnych formach wiedzy o najnowszej historii Polski. Wśród 
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oferty WEH znajdują się m.in. lekcje, lekcje muzealne, wykłady, konwersatoria, warsztaty, wysta-
wy, prezentacje, oferty doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, rajdy, konkursy, przeglądy fi l-
mowe. W ramach tej aktywności w każdym miesiącu realizowanych jest przynajmniej kilkadziesiąt 
(często ok. stu) inicjatyw skierowanych do środowisk szkolnych i akademickich. BEP IPN posiada 
także wiele propozycji skierowanych do ogółu społeczeństwa. Część działań o charakterze eduka-
cyjnym ma charakter stały i jest regularnie powtarzana w ramach kalendarza wynikającego z cyklu 
szkolnego oraz cyklu kalendarza rocznic historycznych.

W roku 2011 korekcie uległa struktura Wydziału Edukacji Historycznej: włączona do niej zosta-
ła Sekcja Biuletynu IPN, dotychczasowa Sekcja Organizacyjna została przekształcona w samo-
dzielny Wydział Obsługi Bieżącej.

5.2.1. Edukacja historyczna
Wydział Edukacji Historycznej Biura Edukacji Publicznej IPN prowadzi szeroko rozumianą 

edukację historyczną i stara się objąć nią jak największą ilość odbiorców. Jego edukatorzy współ-
pracują ze szkołami wszystkich typów, z uwzględnieniem szkół dla młodzieży ze specyfi cznymi 
potrzebami edukacyjnymi, nauczycielami, wychowawcami oraz placówkami doskonalenia zawo-
dowego pedagogów. Organizowane i prowadzone są lekcje, wykłady, warsztaty, konwersatoria, 
seminaria i zajęcia terenowe. Prezentowane są wystawy historyczne, którym towarzyszą dostoso-
wane do wystaw zajęcia – lekcje, konwersatoria, warsztaty i wykłady. Pracownicy wydziału eduka-
cyjnego przygotowują ogólnopolskie i regionalne konkursy historyczne dla uczniów, nauczycieli, 
studentów, a także dla innych odbiorców. W WEH BEP IPN przygotowywane i prowadzone są 
także projekty edukacyjne dla uczniów, nauczycieli, studentów oraz innych adresatów. Edukatorzy 
IPN organizują i prowadzą różnorodne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli historii, 
wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, języka polskiego i innych przedmiotów. Zajęcia mery-
toryczne prowadzone są także na zaproszenie innych instytucji edukacyjnych, organizacji pozarzą-
dowych i władz samorządowych. Nawiązano ścisłą współpracę z polskimi ośrodkami edukacyjny-
mi oraz kulturalnymi poza granicami kraju. Wydział Edukacji Historycznej BEP IPN współpracuje 
także aktywnie z innymi instytucjami zainteresowanymi popularyzacją historii najnowszej, takimi 
jak: radio, telewizja, prasa, samorządy lokalne, muzea, fundacje, organizacje harcerskie czy stowa-
rzyszenia kombatanckie, i stara się odpowiadać na ich potrzeby.

Wśród instytucji, z którymi współpracuje WEH BEP IPN, szczególnie miejsce zajmują placówki 
muzealne w Polsce i poza jej granicami. Pracownicy BEP IPN współpracowali z kilkudziesięcioma 
muzeami zarówno w Polsce (m.in. z Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Muzeum na Majdanku, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Stutthof, Muzeum Historii Pol-
skiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Zamojskim w Zamościu, 
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu, Muzeum-Zamkiem w Łańcucie, Muzeum Lubelskim w Lublinie – Oddział 
Martyrologii „Pod Zegarem”, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum Walki 
i Męczeństwa w Treblince, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum Kinemato-
grafi i w Łodzi, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Obrony Wybrzeża, Muzeum Ziemi Chełmińskiej 
w Chełmnie, Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, Muzeum Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy 
w Pucku, Muzeum Powstania Poznański Czerwiec 1956 w Poznaniu, Muzeum Walk Niepodległo-
ściowych w Poznaniu, Muzeum Armii Poznań w Poznaniu, Muzeum Martyrologicznym w Żabiko-
wie, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, muzeami regionalnymi w Łukowie, Krasnymstawie, 
Janowie Lubelskim, Myślenicach, Mielcu Brzozowie, Muzeum Historycznym-Pałacem w Dukli, 
Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Okręgowym w Tarnowie i jego 
oddziałem w Wierzchosławicach, Muzeum Podkarpackim w Krośnie, Muzeum Uniwersytetu Rze-
szowskiego, Muzeum Ziemi Leżajskiej), jak i poza jej granicami (m.in. z Instytutem i Muzeum Pol-
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skim im. gen. Sikorskiego w Londynie, Muzeum-Obozem w Dachau, Muzeum Ofi ar Ludobójstwa 
w Wilnie, Muzeum RAF w Londynie, Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego w Kownie).

Edukatorzy przeprowadzili zajęcia dla osadzonych w zakładach karnych. Duże osiągnięcia 
w powyższych dziedzinach mają zwłaszcza oddziały terenowe IPN, np. OBEP Poznań (zajęcia 
w Zakładzie Karnym w Sieradzu), OBEP Wrocław (współpraca z Zakładem Karnym nr 1 przy ulicy 
Kleczkowskiej we Wrocławiu), OBEP Gdańsk (Areszt Śledczy w Wejherowie), OBEP Rzeszów 
(zakłady karne w Rzeszowie-Załężu oraz w Łupkowie); ponadto OBEP Katowice prowadziło zaję-
cia dla pracowników więziennictwa z terenu województwa katowickiego oraz – w ramach projektu 
„Dziedzictwo pokoleń” (realizowanego we współpracy z Okręgowym Zarządem Więziennictwa) 
– szkolenia dla kadry więziennej, wystawy, konkursy edukacyjne i prelekcje dla osadzonych.

Ponadto WEH BEP IPN nawiązał i podtrzymywał współpracę z instytucjami podejmującymi 
stałe lub doraźne działania w zakresie historii najnowszej, szczególnie w jej aspekcie edukacyj-
nym, m.in.: Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ośrodkiem KARTA, archiwami państwo-
wymi, Żydowskim Instytutem Historycznym, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Domem Spotkań 
z Historią, Klubami Inteligencji Katolickiej, NSZZ „Solidarność”, organizacjami harcerskimi, Sto-
warzyszeniem Parafi ada, organizacjami kombatanckimi, Stowarzyszeniem „Memoriał”, Fundacją 
Polsko-Niemieckie Pojednanie, Europejskim Centrum Solidarności. Współpraca ta polegała przede 
wszystkim na wspólnych przedsięwzięciach (wydawnictwa edukacyjne, projekty, konkursy, wysta-
wy) oraz udziale przedstawicieli IPN jako prelegentów w konferencjach organizowanych przez te 
ośrodki.

5.2.1.1. Przedsięwzięcia związane z rocznicami

Wśród organizowanych przez BEP w roku sprawozdawczym działań publicznych związanych 
z rocznicami najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski wymienić należy przede 
wszystkim inicjatywy dotyczące rocznic kolejnych wydarzeń „karnawału Solidarności”. Swoistym 
podsumowaniem roku solidarnościowych rocznic były uroczystości 30. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego. Centralnym punktem jej upamiętnienia stała się wystawa plenerowa „586 dni 
stanu wojennego”. Każda z jej wersji, otwartych 13 grudnia 2011 r. w osiemnastu miastach, oprócz 
paneli dotyczących wydarzeń światowych czy ogólnopolskich, zawierała plansze poświęcone 
historii danego regionu. Prócz wystawy podjęto działania zmierzające do objęcia swym zasięgiem 
maksymalnej liczby odbiorców: wydano specjalne dodatki do gazet i czasopism – m.in. „News-
weeka” i „Rzeczpospolitej”– poświęcone stanowi wojennemu, przygotowano warsztaty dla nauczy-
cieli i uczniów, prezentacje multimedialne (w tym całodzienny pokaz na telebimie Urzędu Miasta 
w Bydgoszczy), zorganizowano konferencje i sesje naukowe i popularnonaukowe (m.in. w Warsza-
wie, Zabrzu, Łodzi, Szczecinie, Płocku, Rzeszowie i Lublinie), regionalne gry miejskie i projekty 
edukacyjne, liczne zajęcia w szkołach, koncerty, rekonstrukcje historyczne i happeningi, konkursy, 
przeglądy fi lmowe, dyskusje i debaty. Siłami Sekcji Notacji i Opracowań Multimedialnych nakrę-
cony został także fi lm dokumentalny Próba generalna. Strajk w Wyższej Ofi cerskiej Szkole Pożar-
niczej, prezentowany w związku z rocznicą strajku. Pracownicy BEP IPN współtworzyli wydaw-
nictwo multimedialne Stan wojenny, opublikowane przez Wydawnictwo Szkolne PWN. W grudniu 
2011 r.w ramach projektu regionalnego „Młodzi młodym, czyli studenci w szkołach” realizowane-
go we współpracy z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych US studenci przeprowa-
dzili czterdzieści lekcji na temat stanu wojennego, w których uczestniczyło ok. tysiąca uczniów.

Edukatorzy i pracownicy naukowi IPN aktywnie włączyli się także w obchody pierwszego 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowionego przez Sejm RP 3 lutego 2011 r. 
Tradycyjnie także organizowano liczne działania (m.in. lekcje, wykłady, przeglądy fi lmowe) mają-
ce na celu upamiętnienie ofi ar zbrodni katyńskiej, II wojny światowej, bohaterów walczących 
o odzyskanie niepodległości itp. Aktywność na tych polach miała zarówno charakter ogólnopolski, 
jak i regionalny. Prowadzona była także w środowiskach polonijnych.
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5.2.1.2. Edukacyjne portale internetowe IPN

Atrakcyjną formą upowszechniania wiedzy historycznej wykorzystywaną przez IPN są edukacyj-
ne portale tematyczne. Gromadzą one materiały historyczne – dokumenty, zdjęcia, nagrania, a także 
opracowania historyków na dany temat. Od roku 2007 powstało 16 portali, z których 6 ma swoje 
wersje anglojęzyczne, a 1 – także wersję węgierskojęzyczną. Łącznie działają 23 portale tematyczne.

W 2011 r. Instytut Pamięci Narodowej uruchomił 7 portali, spośród których ze względu na roz-
legły i cenny zasób prezentowanych materiałów na szczególną uwagę zasługują trzy: „Życie za 
życie” www.zyciezazycie.pl, „Czerwiec ’76” www.czerwiec76.ipn.gov.pl oraz Wirtualne Muzeum 
Martyrologii Wsi Polskich www.martyrologiawsipolskich.pl.

Portal dotyczący protestu społecznego z czerwca 1976 r. oraz represji wobec jego uczestni-
ków www.czerwiec76.ipn.gov.pl jest ostatnim edukacyjnym portalem tematycznym poświęconym 
„polskim miesiącom”. Został uruchomiony w czerwcu 2011. Zawiera rys historyczny w pigułce, 
szczegółowe kalendaria wydarzeń, teksty o represjach i pomocy represjonowanym, galerię zdjęć 
i notacje, bibliografi ę, a także quiz sprawdzający wiedzę. We wcześniejszych latach opracowane 
zostały w tym cyklu portale na temat stanu wojennego, wydarzeń marcowych ’68, porozumień 
sierpniowych i powstania „Solidarności”, wrześniowej agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę 
w 1939, wydarzeń grudniowych z roku 1970 oraz na temat Poznańskiego Czerwca ’56.

Ten ostatni portal doczekał się w roku 2011 dwóch wersji obcojęzycznych: angielskiej www.
june56.ipn.gov.pl, która została uruchomiona z okazji 55. rocznicy Poznańskiego Czerwca, oraz 
węgierskiej www.poznan1956.ipn.gov.pl, działającej od października 2011.

W marcu został uruchomiony zmodernizowany portal „Życie za życie” www.zyciezazycie.pl, 
którego celem jest upamiętnienie obywateli II RP, którzy w czasie II wojny światowej byli represjo-
nowani przez okupanta niemieckiego za pomoc eksterminowanej ludności żydowskiej. Portal jest 
częścią realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury projektu 
„Życie za Życie”.

Na początku października otwarte zostało Wirtualne Muzeum Martyrologii Wsi Polskich www.
martyrologiawsipolskich.pl przygotowane we współpracy z Muzeum Wsi Kieleckiej. Portal towa-
rzyszy rozbudowie działającego w Michniowie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich i przybliża 
zarówno merytoryczne, jak i architektoniczne założenia nowego budynku ekspozycyjnego. Celem 
obu inicjatyw jest przywrócenie wsi polskiej należnego jej miejsca w świadomości historycznej spo-
łeczeństwa polskiego oraz w badaniach naukowych nad dziejami II wojny światowej. W poszcze-
gólnych modułach, z których składa się portal (i budynek mauzoleum) przedstawiono m.in. formy 
represji stosowane wobec ludności wiejskiej oraz rolę i udział mieszkańców wsi w strukturach 
Polskiego Państwa Podziemnego i ratowaniu skazanych na zagładę Żydów.

W grupie portali monografi cznych, poświęconych wybitnym dwudziestowiecznym postaciom 
historycznym, pojawił się w sierpniu 2011 r. kolejny portal – gromadzący wiedzę o ostatnim komen-
dancie głównym Armii Krajowej gen. Leopoldzie Okulickim www.okulicki.ipn.gov.pl, skierowany 
w szczególności do młodszych odbiorców. Swoje portale, przygotowane przez historyków z IPN, 
mają już rotmistrz Witold Pilecki, ks. Jerzy Popiełuszko oraz Stefan Korboński.

W maju powstała ponadto specjalna strona prezentująca programy i relacje z przygotowanych 
przez IPN imprez związanych z Nocą Muzeów www.nocmuzeow.ipn.gov.pl – wydarzeniem, w któ-
rym corocznie biorą udział ośrodki kultury i nauki z całej Europy.

Do 2011 r. powstały następujące portale tematyczne IPN:
• www.13grudnia81.pl (o stanie wojennym);

o ang. www.martiallaw.pl;
• www.slady.ipn.gov.pl (upamiętnienie miejsc zbrodni komunistycznych);
• www.marzec1968.pl (wydarzenia Marca ’68);
• www.pilecki.ipn.gov.pl (o rotmistrzu Pileckim);

o ang. www.en.pilecki.ipn.gov.pl;
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• www.sierpien1980.pl (narodziny „Solidarności”);
• www.popieluszko.pl (o ks. Jerzym Popiełuszce);

o ang. www.en.popieluszko.pl;
• www.korbonski.ipn.gov.pl (o Stefanie Korbońskim);
• ang. www.en.korbonski.ip.gov.pl;
• www.kultura-niezalezna.pl (niezależne działania w sferze kultury w latach osiemdziesiątych);
• www.rok1989.pl (o upadku komunizmu);

o ang. www.year1989.pl;
• www.1wrzesnia39.pl lub www.17wrzesnia39.pl (Wrzesień ’39);
• www.czerwiec56.ipn.gov.pl (Poznański Czerwiec ’56);
• www.grudzien70.ipn.gov.pl (wydarzenia Grudnia ’70).

Tabela 1. Statystyka odwiedzin portali internetowych IPN w 2011 r.

Adres portalu Liczba 
odwiedzin Adres portalu Liczba 

odwiedzin

www.ipn.gov.pl 7 915 042 www.marzec1968.pl 79 020

www.ipn.gov.pl/portal/en 215 839 www.okulicki.ipn.gov.pl 10 997

www.bibliografi a.ipn.gov.pl 66 305 www.grudzien70.ipn.gov.pl 189 118

www.13grudnia81.pl 336 786 www.martyrologiawsipolskich.pl 42 854

www.martiallaw.pl 16 976 www.zyciezazycie.pl 88 274

www.rok1989.pl 62 288 www.slady.ipn.gov.pl 228 373

www.year1989.pl 27 230 www.pilecki.ipn.gov.pl 141 008

www.kultura-niezalezna.pl 99 808 en.pilecki.ipn.gov.pl 27 178

xj.popieluszko.pl 96 319 www.czerwiec56.ipn.gov.pl 102 479

en.popieluszko.pl 13 662 june56.ipn.gov.pl 17 374

www.1wrzesnia39.pl 257 581 poznan1956.ipn.gov.pl 2 891

www.sierpien1980.pl 81 665 www.korbonski.ipn.gov.pl 29 563

www.czerwiec76.ipn.gov.pl 34 327 en.korbonski.ipn.gov.pl 5 152

Ogółem 10 188 109

Media społecznościowe
IPN posiada profi le w mediach społecznościowych Facebook i Twitter. Profi l IPN na Twitte-

rze ma ok. 700 użytkowników, którzy mogą śledzić najnowsze informacje dotyczące działalności 
Instytutu. Fanpage Instytutu na Facebooku to już ponad 8 tys. użytkowników, w tym ponad 1500 
aktywnie bierze udział w codziennym życiu profi lu.

Pracownicy Biura Prezesa dokonują wyboru tekstów i zdjęć, publikują je oraz zamieszczają 
linki dotyczące działalności Instytutu. Jednocześnie są w stałej interakcji z użytkownikami, odpo-
wiadając na ich pytania dotyczące zarówno kwestii historycznych, jak i tych odnoszących się do 
działań IPN.

Szczególną popularnością cieszą się konkursy. W 2011 r. przeprowadzono ich ponad trzydzieści. 
Konkursy sprawdzają wiedzę historyczną, a nagrodami są publikacje IPN, dzięki którym wygrani 
mogą dalej pogłębiać swoją wiedzę.

Opracowywane i publikowane jest także kalendarium historyczne w postaci krótkich tekstów 
ilustrowanych zdjęciem, związanych z bieżącą datą.
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5.2.1.3. Współpraca z instytucjami zajmującymi się kształceniem nauczycieli

W roku 2011 kontynuowana była szeroka współpraca z kuratoriami oraz ośrodkami doskonale-
nia nauczycieli i ośrodkami metodycznymi w całym kraju. Jej ramy, wypracowane w ciągu ostat-
nich lat, pozostają stałe i wpisują się w cykl kształcenia będącego wypadkową zmian programo-
wych w polskiej edukacji, rocznic ważnych wydarzeń historycznych, a także głośnych wydarzeń 
kulturalnych (jak np. premiery fi lmów). Instytut Pamięci Narodowej od lat stara się wspierać pod-
noszenie kwalifi kacji nauczycieli w zakresie znajomości historii najnowszej poprzez prezentację 
nowoczesnych i niekonwencjonalnych metod nauczania na różnego typu szkoleniach współorgani-
zowanych przez ośrodki doskonalenia zawodowego.

Głównymi odbiorcami oferty IPN byli nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, języka 
polskiego, religii, wiedzy o kulturze, podstaw przedsiębiorczości i innych przedmiotów. W ramach 
doskonalenia zawodowego organizowano konferencje, sesje, wykłady, warsztaty i kursy, w tym 
metodyczne, wśród których ważne miejsce zajmują cykle seminaryjno-warsztatowe realizowane jako 
ponaddwudziestogodzinne kursy doskonalenia podnoszące kwalifi kacje zawodowe. W trakcie konfe-
rencji metodycznych organizowanych dla nauczycieli przez doradców metodycznych historii, wiedzy 
o społeczeństwie i języka polskiego regularnie pojawiają się informacje o propozycjach edukacyjnych 
IPN, a także promocja dotychczasowych działań. Ważną grupą zainteresowaną propozycjami IPN 
byli nauczyciele zdobywający kolejny stopień awansu zawodowego. Organizowano dla nich szkole-
nia wykorzystywane w procedurze zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

5.2.1.4. Współpraca ze szkołami wyższymi, środowiskiem studenckim
oraz uniwersytetami trzeciego wieku

BEP IPN współpracuje z uczelniami na terenie całego kraju. Wspólne przedsięwzięcia przyjmują 
różnorodne formy, zgodne z możliwościami IPN i potrzebami naszych partnerów. Wspólnie organizo-
wane są wystawy, konferencje naukowe, dyskusje panelowe, seminaria i warsztaty, wykłady dla stu-
dentów; naukowcy z różnych uczelni biorą udział w projektach naukowych (zob. wyżej) i edukacyj-
nych BEP, np. w pracach komisji konkursów organizowanych przez IPN. Naukowcy i edukatorzy BEP 
i OBEP w 2011 r. współpracowali z wieloma uczelniami wyższymi zarówno w kraju, jak i za granicą, 
m.in.: z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Gdań-
skim, Akademią Pomorską w Słupsku, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwer-
sytetem Viadrina, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, 
Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Europejską im. Tischnera w Krakowie, Uniwersytetem 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego 
Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Akademią „Ignatianum” w Krakowie, University of Minnesota.

Stale jest uaktualniana i modyfi kowana oferta dla studentów. Organizowane są adresowane do 
nich konferencje naukowe i popularnonaukowe, warsztaty źródłoznawcze, na uczelniach prezento-
wane są wystawy IPN. Ponadto Oddział IPN w Szczecinie prowadzi projekt „Młodzi młodym, czyli 
studenci w szkołach”, w ramach którego studenci przygotowują się do pracy z młodzieżą i prowa-
dzą zajęcia. W wielu oddziałach studenci mają możliwość odbycia stażu lub praktyk studenckich, 
jak również działania w charakterze wolontariuszy.

Edukatorzy IPN prowadzą także zajęcia w ramach uniwersytetów trzeciego wieku (np. OBEP 
w Katowicach).

5.2.1.5. Letnia Szkoła Historii Najnowszej

W 2011 r. w Łochowie po raz piąty zorganizowano Letnią Szkołę Historii Najnowszej. Propo-
zycja ta została przygotowana z myślą o doktorantach i studentach starszych lat, podejmujących 
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w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski. W programie szkoły 
znalazły się wykłady wygłaszane przez znanych historyków (prof. Antoniego Dudka, prof. Andrze-
ja Friszke, prof. Andrzeja Paczkowskiego, prof. Rafała Stobieckiego i prof. Dariusza Stolę), dysku-
sje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty (m.in. związane z wykorzystaniem w pracy badawczej akt 
aparatu bezpieczeństwa oraz źródeł historii mówionej, jak również szkolące umiejętność wystąpień 
publicznych). Każdy z uczestników był także zobowiązany do przygotowania i zaprezentowania 
dwudziestominutowego referatu na temat własnych planów badawczych lub aktualnie realizowa-
nych prac. Referaty te zostaną opublikowane przez Biuro Edukacji Publicznej w 2012 r. Od 2012 r. 
w związku z szerokim zainteresowaniem Szkołą i dużą ilością zgłoszeń kurs w tej formie planu-
jemy organizować dwa razy w ciągu roku – jako Szkołę Zimową (luty–marzec) i Szkołę Letnią 
(wrzesień).

5.2.1.6. Współpraca z samorządami

Szczególnie ważna i owocna jest współpraca BEP i OBEP IPN z samorządami wszystkich szcze-
bli. Wspólnie organizujemy konferencje historyczne, cykle wykładów, promujemy związki z „Małą 
Ojczyzną”, m.in. przez przybliżanie historii najnowszej. Wyróżnić w tych działaniach można propo-
zycje skierowane do wszystkich mieszkańców oraz środowisk szkolnych znajdujących się w gestii 
władz lokalnych. Współpraca z różnorodnymi instytucjami samorządowymi przyjmuje wielorakie 
formy. Szczególne wsparcie władz samorządowych różnego szczebla otrzymały szkoły realizujące 
przygotowane przez IPN projekty edukacyjne „Opowiem Ci o wolnej Polsce. Spotkania młodzieży 
ze świadkami historii” oraz „Kamienie Pamięci. Znajdź bohatera Sierpnia’80”, a także konkur-
sy regionalne. Podczas prezentacji ich wyników bardzo często uczniów wspierali organizacyjnie 
przedstawiciele władz lokalnych.

Warta zauważenia jest również stała współpraca wszystkich oddziałów z bibliotekami miejski-
mi i gminnymi oraz samorządowymi centrami kulturalnymi w organizacji wykładów i prelekcji, 
imprez rocznicowych czy prezentacji wystaw.

5.2.1.7. Działania edukacyjne skierowane do uczniów i nauczycieli

W 2011 r. centrala i oddziały BEP IPN kontynuowały różne formy działań edukacyjnych skie-
rowane bezpośrednio do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego oraz 
uczniów wszystkich poziomów kształcenia.

Wśród propozycji dla nauczycieli znalazły się:
• konferencje edukacyjne i metodyczne (np. „Uczyć o Zbrodni Katyńskiej”, „Popularyzacja 

i nauczanie historii najnowszej w szkołach” – obie zorganizowane przez OBEP w Katowicach; 
konferencje dotyczące zbrodni katyńskiej odbyły się także m.in. w Zakopanem, Gorlicach, Krako-
wie; „Historia regionalna w programach nauczania – oferta edukacyjna OBEP w roku szkolnym 
2011/2012”, „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w kontekście obowiązującej 
podstawy programowej” – OBEP w Białymstoku; OBEP w Szczecinie we współpracy z Urzędem 
Miejskim zorganizował czwartą edycję konferencji „Szczecin – codzienność miasta i jego miesz-
kańców”);

• cykle seminaryjno-warsztatowo-wykładowe, np. realizowane przez Centrum Edukacji IPN 
im. Janusza Kurtyki – „Film historyczny w edukacji szkolnej”, „Śladami powojennej historii Żydów” 
(we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym), „Miejsca zagłady ludności żydowskiej 
na okupowanych ziemiach polskich w latach II wojny światowej. Historia i upamiętnienie”, Kul-
tura i polityka na emigracji”, „PRL dla zaawansowanych”; OBEP w Warszawie – „Spacerkiem 
po Warszawie”, „»Czy się stoi czy się leży...«. Rzecz o gospodarce PRL-u” „ Z kamerą po PRL-
u”; OBEP Kraków we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – „Akade-
mia historii współczesnej”, OBEP Rzeszów we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji
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Nauczycieli i Regionalnym Stowarzyszeniem Pamięci Historycznej „ŚLAD” – „Akademia Historii 
Najnowszej”) cykle poświęcone historii regionalnej (Podhale, powiat gorlicki). OBEP w Szczeci-
nie zainaugurował cykl cokwartalnych spotkań „O historii w szkole. Spotkania dydaktyczne”;

• warsztaty źródłoznawcze dla nauczycieli historii (m.in. „Okupacja i zbrodnie niemieckie na 
Kujawach i Pomorzu południowym”, „Porwanie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki w świetle 
akt procesowych”, „Teczki, teczki, teczki... Rola zasobu archiwalnego IPN w nauczaniu historii 
najnowszej”, „Wybrane aspekty metodologii badań naukowych prowadzonych na podstawie źródeł 
zgromadzonych w archiwach IPN”);

• warsztaty dotyczące zagadnień z historii najnowszej Polski i regionu, często będące formą 
dokształcania nauczycieli innych specjalności (polonistów, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie);

• realizowane we wszystkich oddziałach kursy doskonalenia zawodowego przygotowujące do 
pracy z pakietami edukacyjnymi wydanymi przez IPN (m.in. „Stan wojenny”, „Zagłada Żydów 
polskich w czasie II wojny światowej”, „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”, 
„Zbrodnia Katyńska”, „Propaganda Polski Ludowej”);

• wykłady i cykle wykładów prowadzone we wszystkich komórkach edukacyjnych Instytutu;
• wyjazdy studyjne – Katyń (OBEP Białystok), wyprawa akademicka do Lwowa na uroczysto-

ści odsłonięcia pomnika polskich profesorów pomordowanych na Wzgórzach Wuleckich (OBEP 
Kraków); Bykownia–Charków – BEP centrala;

• wykłady podczas zewnętrznych konferencji metodycznych dla nauczycieli;
• udział nauczycieli w sesjach naukowych organizowanych przez IPN;
• konferencje popularnonaukowe organizowane specjalnie z myślą o nauczycielach;
• zajęcia poświęcone rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, organizowane przez wszystkie 

oddziały IPN (lekcje, rekonstrukcje historyczne, warsztaty, inscenizacje, gry symulacyjne, konkur-
sy wiedzy, projekty edukacyjne etc.);

• udział pracowników BEP IPN w zewnętrznych warsztatach, szkoleniach, debatach, projektach 
i innych przedsięwzięciach edukacyjnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodo-
wym (np. warsztaty dla uczestników projektu „Działalność obywateli na rzecz wolności. Odwa-
ga cywilna w warunkach dyktatury. Saksonia i Dolny Śląsk w latach 1945–1989” prowadzonego 
przez Saksońską Agencję Oświatową w Goerlitz, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
we Wrocławiu i Urząd Miasta Zgorzelec nagrodzonego w konkursie na modelowe przedsięwzię-
cia realizowane na granicy polsko-niemieckiej; warsztaty „»Osmaleni« – rozrachunek z nieodległą 
przeszłością w twórczości literackiej ocalonych z Zagłady” w ramach Letniej Szkoły Edukacji 
o Historii i Kulturze Żydów).

W końcu sierpnia 2011 r. do wszystkich szkół w Polsce trafi ły przesyłki zawierające ofertę 
edukacyjną IPN, zaproszenie do udziału w programach edukacyjnych „Opowiem Ci o wolnej Pol-
sce” oraz „Kamienie Pamięci. Historie żołnierzy wyklętych”. Równolegle kolportowane były także 
wydawnictwa z regionalnymi ofertami oddziałowych biur edukacji publicznej.

5.2.1.8. Program Polonijny BEP

Od sześciu lat Biuro Edukacji Publicznej IPN realizuje Program Polonijny, którego adresatami 
są nauczyciele polscy pracujący poza krajem. Celem programu jest popularyzowanie historii naj-
nowszej Polski poza granicami oraz udzielanie wsparcia merytorycznego pedagogom zajmującym 
się nauczaniem najnowszych dziejów. W ramach realizacji programu w roku 2011 edukatorzy BEP 
IPN przeprowadzili lekcje, warsztaty i wykłady dla uczniów i nauczycieli w polskich szkołach 
w Paryżu, Saint Germain, Wilnie i Waterford w Irlandii. Na zaproszenie organizatorów wzięli także 
udział w XX Walnym Zjeździe ZNP w Kanadzie. W lipcu 2011 r. we współpracy z Fundacją Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej BEP IPN zorganizowało V Polonijne Spotkania z Historią Najnow-
szą. W spotkaniu wzięło udział czterdziestu nauczycieli uczących w szkołach polskich w: Niem-
czech, Hiszpanii, Francji, Kanadzie, Rumunii, Estonii, Rosji, Mołdawii, Szwecji, Luksemburgu, 
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Grecji, Bułgarii, Irlandii, Danii i Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, Litwie, Ukrainie i na Białorusi. 
Nowym elementem Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą jest kurs internetowy „Aktywne 
metody nauczania historii najnowszej”, w którym wzięło udział 36 nauczycieli z 32 szkół, oraz 
strona internetowa Polonijnych Spotkań http://www.ceo.org.pl/pl/spotkania-polonijne.

5.2.1.9. Działania edukacyjne BEP skierowane bezpośrednio do uczniów

Bezpośrednio do uczniów skierowano m.in. następujące propozycje:
• lekcje, warsztaty i wykłady dotyczące najważniejszych wydarzeń i zagadnień z historii naj-

nowszej (prowadzone zarówno w siedzibach BEP i OBEP, jak i w szkołach);
• lekcje, warsztaty i wykłady dotyczące najważniejszych wydarzeń i zagadnień z regionalnej 

historii najnowszej (prowadzone zarówno w siedzibach BEP i OBEP, jak i w szkołach);
• lekcje, warsztaty i wykłady muzealne połączone z ekspozycją wystaw IPN prezentowanych 

w kilkudziesięciu miejscach w Polsce oraz w środowiskach polonijnych (prowadzone zarówno 
w siedzibach BEP i OBEP, jak i w szkołach);

• kursy historii najnowszej dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego (m.in. 
w: Białymstoku, Ełku, Łomży, Ostrołęce, Rzeszowie, Szczecinie, Suwałkach, Warszawie, Rzeszo-
wie, Zamościu);

• specjalny program wycieczek historycznych dla uczniów szkół polonijnych odwiedzających 
Warszawę;

• przeglądy fi lmowe poprzedzone wprowadzającymi wykładami, a podsumowywane różnymi 
formami dyskusji (odbywają się regularnie nie tylko w kraju, lecz także za granicą – w Wilnie, 
gdzie w 2011 r. miały miejsce kolejne cztery spotkania w ramach Edukacyjnego Przeglądu Filmo-
wego „Polskie miesiące” realizowanego przez OBEP w Białymstoku wspólnie z Domem Kultury 
Polskiej w Wilnie; OBEP w Warszawie organizowało po raz dziesiąty całoroczny edukacyjny prze-
gląd fi lmowy „Kino w PRL – PRL w kinie”);

• wykłady otwarte i cykle wykładów wygłaszane przez historyków z BEP w siedzibie BEP 
i oddziałach IPN oraz na zaproszenie domów kultury, muzeów, klubów, stowarzyszeń i innych pla-
cówek oświatowych w całym kraju;

• serie działań w okresie przerw w nauce szkolnej (ferie z IPN, wakacje z IPN, lato w mieście 
itp.).

Kontynuowana była także – również w zakresie spotkań ze świadkami historii – działalność 
edukacyjna w ramach Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” i Klubu Histo-
rycznego im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego działającego przy Oddziale IPN w Rzeszowie.

5.2.1.10. Rajdy, gry miejskie i terenowe lekcje historii

Szczególną popularnością wśród młodzieży cieszyły się różnego rodzaju imprezy propagujące 
wiedzę na temat najnowszej historii Polski w niekonwencjonalny sposób: rajdy, gry miejskie, tere-
nowe lekcje historii, konwersatoria terenowe etc. W związku z ustanowieniem przez sejm 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych wiele imprez terenowych było poświęconych 
upamiętnianiu powojennego podziemia niepodległościowego. Wśród rajdów warto wymienić VIII 
Rajd Turystyczno-Historyczny „Śladami miejsc pamięci – Żołnierze Wyklęci” oraz VII Rajd Histo-
ryczny „Szlakiem pamięci – stan wojenny i jego reperkusje na Śląsku” (OBEP Katowice), III edy-
cję rajdu edukacyjnego „Szlakami żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK” oraz IV Rajd 
„Szlakami mjr. Jana Piwnika »Ponurego« i gen. Antoniego Hedy »Szarego«” (OBEP Kraków 
oraz Delegatura w Kielcach), III Rajd „Śladami żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK na Podlasiu” 
(OBEP Białystok), IV Rajd „Szlakiem Żołnierzy Wyklętych” (OBEP Warszawa), IX Rajd Pieszy 
„Szlakiem żołnierzy mjr. Zygmunta Szendzielarza »Łupaszki«” (OBEP Gdańsk), Rajd-Konkurs 
Edukacyjny „Lasy Parczewskie 1939–1951” oraz Rajd „Śladami żołnierzy »Orlika« i »Zapory«”, 
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VII i VIII Rajd Rowerowy „Śladami historii najnowszej” (w czerwcu i we wrześniu). We wrześniu 
2011 r. odbył się rajd dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z okazji Dnia Polskiego Państwa 
Podziemnego (OBEP Białystok), XVII i XVIII lekcja historii w terenie – „Śladami bohaterów 
»Kamieni na szaniec«” oraz „Szlakiem pamiątek września 1939 r. po ziemi bełchatowskiej” – obie 
zgromadziły ponad siedmiuset nauczycieli i uczniów (OBEP Łódź). OBEP Rzeszów zorganizo-
wał rajdy „Śladami podziemia niepodległościowego w Strzyżowskiem”, „Szlakiem Wedety”, „AK 
w Strzyżowskiem”. Cykliczną działalność prowadzi Historyczny Klub Turystyczny OBEP Gdańsk 
(spotkanie „Śladami zbrodni hitlerowskich”).

5.2.1.11. Inne formy ogólnopolskich działań edukacyjnych

Do powyższych propozycji o charakterze ogólnym, realizowanych przez poszczególne komórki 
Instytutu, należy doliczyć zorganizowane działania o charakterze ogólnopolskim.

W 2011 r. kontynuowano program „Lekcje z historii najnowszej”. Przeszkoleni przez edukato-
rów IPN nauczyciele prowadzili w szkołach na wszystkich poziomach nauczania cykl lekcji doty-
czących najnowszych dziejów Polski. Do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych adresowane 
są tematy: „PRL – państwo totalitarne?”, „Prześladowani i aparat terroru 1944–1989”, „Sztuka 
w służbie propagandy”, „Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL”, „W samo południe – 
wybory 4 czerwca 1989 r.”, do szkół podstawowych: „Z fl agą narodową poprzez najnowszą historię 
Polski”, „A więc wojna... – polski wrzesień 1939 r.”. W 2011 r. na wnioski nauczycieli zamawia-
jących lekcje do projektu włączono trzy nowe scenariusze lekcji: „Historie żołnierzy z wyrokiem 
– polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r.” „Grudniowy wstał świt, nie wiedział nic nikt 
– stan wojenny w Polsce” (oba dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz „Polacy ratu-
jący Żydów w czasie II wojny światowej” (dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
w specjalnie przystosowanej wersji dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej). W ramach 
projektu „Lekcje z historii najnowszej” w 2011 r. w całym kraju zrealizowano łącznie 1675 lekcji 
dla ok. 40 tys. uczniów.

Inną formę mają lekcje „Co kryją archiwa IPN?”, które są wspólnym przedsięwzięciem Biura 
Edukacji Publicznej IPN oraz Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. Jest to lekcja 
archiwalna wykorzystująca wybrane dokumenty z archiwum Instytutu. Zajęcia te zostały przygoto-
wane w katowickim oddziale IPN, jednak ze względu na swoją wartość źródłoznawczą prowadzone 
są we wszystkich oddziałach. Lekcja składa się z dwóch części: w pierwszej uczniowie poznają 
zasady działania archiwum i proces postępowania ze zgromadzonymi tam dokumentami; druga 
część zajęć to analiza przykładowych dokumentów. W całej Polsce udział w lekcjach wzięło około 
1500 uczniów.

W roku 2011 kontynuowano także działania skierowane do dzieci i młodzieży ze specyfi cznymi 
potrzebami edukacyjnymi. Dzięki podjętym w 2010 r. próbom dotarcia do tego środowiska poprzez 
wydawnictwa edukacyjne nastąpił wzrost zainteresowania i uczestnictwa w projektach edukacyj-
nych i konkursach uczniów ze specyfi cznymi potrzebami edukacyjnymi. Stałą współpracę z pla-
cówkami dla dzieci niewidzących kontynuuje OBEP we Wrocławiu.

13–15 kwietnia 2011 r. zorganizowano w Warszawie II Przegląd Filmowy „Echa Katynia”, 
w ramach którego zaprezentowano fi lmy zarówno polskich jak i zagranicznych reżyserów. Wszyst-
kim projekcjom towarzyszyły dyskusje panelowe z udziałem m.in. członków Polsko-Rosyjskiej 
Grupy do Spraw Trudnych – dr. hab. Aleksieja Pamiatnycha (Stowarzyszenie „Memoriał), prof. dr. 
hab. Wojciecha Materskiego i prof. dr. hab. Włodzimierza Marciniaka. W przeglądzie uczestniczyło 
około 400 widzów. Kolejna edycja Przeglądu Filmowego „Echa Katynia” odbędzie się w kwietniu 
2012 r. W niektórych oddziałach (Białystok, Gdańsk, Poznań) działają Dyskusyjne Kluby Filmowe 
i odbywają się cyklicznie przeglądy fi lmowe.

Propozycją skierowaną do szerokiej rzeszy odbiorców jest akcja społeczno-edukacyjna „»A 
teraz opowiem wam, jak to było naprawdę...« Nauczyciele prawdziwej historii”, zainaugurowa-
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na 12 grudnia 2011 r. pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jej celem jest 
przywrócenie pamięci o pedagogach, którzy w latach 1939–1989 przekazywali niezakłamany obraz 
dziejów narodowych. Na specjalnie uruchomionej stronie internetowej dawni uczniowie będą mogli 
opublikować własne wspomnienia, zapisać swego wychowawcę na wirtualnym murze pamięci. 
Obszar drugi będzie przeznaczony dla nauczycieli, którzy zechcą podzielić się wspomnieniami ze 
swojego życia zawodowego. One również trafi ą na stronę internetową. Obszar trzeci zostanie zain-
augurowany jesienią 2012 r. jako projekt edukacyjny w ramach „Kamieni Pamięci”.

W całym kraju kontynuowane były także prelekcje dotyczące wydarzeń Grudnia ’70, poprze-
dzające emisje fi lmu Czarny czwartek w reż. Antoniego Krauzego.

Tradycyjnie już oddziały IPN włączyły się aktywnie w akcję Noc Muzeów przez udostępnianie 
wystaw, organizację przeglądów fi lmowych, prezentacji, konkursów i turniejów gier.

5.2.1.12. Wydawnictwa edukacyjne

W 2011 r. opublikowano kolejną tekę edukacyjną IPN – Z „Solidarnością” do wolności. Trafi  
ona do nauczycieli w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012. OBEP we Wrocławiu przygo-
towało także wydawnictwo Narodziny „Solidarności” Niezależny Samorządny Związek Zawodo-
wy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, 
Wrocław 2011 oraz materiały dla osób ze specyfi cznymi potrzebami edukacyjnymi Solidarność 
– narodziny legendy. W tym wypadku materiał – wydrukowany powiększoną czcionką i alfabetem 
Braille’a – adresowany jest do osób niedowidzących i niewidzących.

Ukazały się materiały edukacyjne przygotowane z myślą o fi lmie W ciemności (premiera w stycz-
niu 2012), poświęcone Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej. Będą one przeka-
zywane nauczycielom w 2012 r. przez dystrybutora fi lmu W ciemności. Materiały edukacyjne IPN 
towarzyszyły także pokazom fi lmu Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł. Pracownicy BEP IPN 
brali także udział w opracowaniu płyty edukacyjnej Stan wojenny (Wydawnictwo Szkolne PWN).

Szukając nowych form docierania do młodzieży od kilku lat BEP IPN wydaje komiksy histo-
ryczne – w roku 2011 ukazały się dwa zeszyty serii komiksowej Wilcze tropy, przygotowane przez 
OBEP w Warszawie, a poświęcone polskiemu podziemiu niepodległościowemu.

Ze względu na rosnące zainteresowanie, zwłaszcza nauczycieli i maturzystów, wydaną w 2010 r. 
książką Od Niepodległości do Niepodległości. Historia Polski 1918–1989 w 2011 r. konieczny był 
jej dodruk, gdyż pierwszy nakład został wyczerpany.

5.2.1.13. Historyczne gry planszowe

Podobnie jak w roku ubiegłym w związku z wprowadzeniem do szkół nowej podstawy pro-
gramowej przedmiotu historia prowadzone są działania zmierzające do przygotowania szerszej 
niż dotychczas oferty skierowanej do uczniów szkół podstawowych. W poszukiwaniu nowych 
środków przekazu BEP IPN rozwija i kontynuuje działania związane z grami planszowymi, rozu-
miane nie tylko jako wydawanie nowych gier i dodatków do starych, lecz także jako poszerzanie 
możliwości wykorzystywania istniejących już gier planszowych (wydanych nie tylko przez IPN) 
w celach edukacyjnych. Kontynuowano zajęcia na podstawie przygotowanych w latach 2009–2010 
gier Pamięć 1939, Awans – zostań marszałkiem Polski, 303, Kolejka. Największym sukcesem oka-
zała się ta ostatnia – premiera w Warszawie 5 lutego 2011 r. zgromadziła tłumy warszawiaków. 
W ciągu pierwszych kilku godzin sprzedano ok. tysiąca sztuk gry (w 2011 r. w sumie sprzedano 
ok. 12 000 egzemplarzy), w wielu sklepach internetowych wyprzedano cały zapas. Media z kraju, 
a także z ponad 140 krajów świata (http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/15233/) donosiły o publikacji 
IPN. W roku 2011 ukazał się dodatek do Kolejki – Ogonek, podnoszący walory edukacyjne gry. 
W całym kraju, a także w ośrodkach polonijnych, organizowane są liczne turnieje z wykorzysta-
niem gier edukacyjnych powstałych w IPN. Podczas tych rozgrywek młodzież nie tylko wykazuje 
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się znajomością reguł gry, lecz także wiedzą historyczną z zakresu prezentowanego w grach tematu. 
Gry były wielokrotnie wykorzystywane do popularyzacji historii najnowszej na imprezach maso-
wych (pikniki edukacyjne, Noc Muzeów, kluby gracza, Festiwal Nauki, Nocny Festiwal Planszo-
wych Gier Historycznych), gdzie spotykały się z dużym uznaniem odbiorców. Na podstawie gry 
303 przygotowany został blok zajęć dla szkół, złożony z części stricte edukacyjnej (prezentacja 
multimedialna) i turnieju gry. Wykorzystuje się je także do prowadzenia warsztatów dla uczniów 
i nauczycieli (np. „Gra dydaktyczna w nauczaniu historii na przykładzie gry planszowej Kolejka” 
czy „Życie codzienne w PRL na przykładzie Kolejki” – OBEP Kraków).

Gry edukacyjne Instytutu kolportowane były zarówno przez wewnętrzną sieć sprzedaży IPN, 
jak i przez dystrybutorów zewnętrznych.

5.2.1.14. Konkursy historyczne

W 2011 r. odbyła się II edycja konkursu „»Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy...« – Katyń 71 
lat po zbrodni”, organizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN oraz Stowarzyszenie Para-
fi ada. Na konkurs napłynęły prace 327 uczniów ze 109 placówek. Nagrodą dla 64 laureatów i ich 
opiekunów był wyjazd edukacyjny na Ukrainę, do miejsc związanych ze zbrodnią katyńską oraz 
martyrologią Polaków w czasie II wojny światowej.

W kwietniu 2011 r. odbył się fi nał ogólnopolskiego konkursu historycznego „W kalejdoskopie 
pamięci – Polska i Polacy w latach 1939–1989. Autorytet w czasach trudnych” dla uczniów szkół 
gimnazjalnych. Konkurs został zorganizowany przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs miał za zadanie rozbudzić zain-
teresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny 
oraz historii lokalnej i regionalnej.

We wrześniu 2011 r. została ogłoszona II edycja konkursu „W kalejdoskopie pamięci – Polska 
i Polacy w latach 1939–1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków”. Konkurs został skie-
rowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w I etapie uczestniczyło 1868 
osób.

Obie edycje konkursu zostały objęte patronatem honorowym marszałka Sejmu RP, ministra edu-
kacji narodowej oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Równolegle w całym kraju odbywały się konkursy regionalne, organizowane i współorganizo-
wane przez oddziałowe biura edukacji publicznej.

OBEP Szczecin
• konkurs historyczny „Dramat katyński” współrealizowany ze Stowarzyszeniem „Katyń” 

w Szczecinie;
• II Turniej Historyczny „Szare Szeregi”, współrealizowany ze Szczecińskim Szczepem Związ-

ku Harcerstwa Rzeczpospolitej (ZHR) oraz Stowarzyszeniem Szare Szeregi;
• I Turniej Historyczny „»Szerokim gestem«. Zamieszajmy w peerelowskim kotle”;
• konkurs historyczny „Codzienność – niecodzienność w domu i w pracy. Wspomnienia z cza-

sów PRL” współrealizowany z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Pań-
stwowym w Gorzowie, ZR NSZZ „Solidarność”;

• konkurs historyczny „Stan wojenny w oczach świadków, badaczy i współczesnej młodzieży”, 
współrealizowany z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Państwowym 
w Gorzowie, ZR NSZZ „Solidarność”;

• konkurs historyczny „Stan wojenny. O tym trzeba pamiętać” współrealizowany przez Zarząd 
Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”;

• konkurs dla nauczycieli „Stan wojenny. O tym trzeba pamiętać” współrealizowany przez 
Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”.

OBEP Gdańsk
Konkurs historyczny „Opozycja antykomunistyczna w Trójmieście w latach 1970–1989”.
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OBEP Kraków
• konkurs historyczny „Wojna z narodem – 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Pol-

sce. Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe”;
• konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Żołnierze Wyklęci – Bohatero-

wie Antykomunistycznego Podziemia”;
• konkurs historyczny „Stan wojenny. Spojrzenie po 30 latach” – organizowany we współpracy 

z Powiatowym Centrum Edukacji w Gorlicach;
• konkurs recytatorski „I tylko pamięć została...”, poświęcony 71. rocznicy zbrodni katyńskiej 

– organizowany wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach;
• wojewódzki konkurs plastyczny „Pamięć o Katyniu”, poświęcony 71. rocznicy zbrodni katyń-

skiej – organizowany wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach;
• wojewódzki konkurs historyczno-literacki „Pamięć o Katyniu w moim środowisku”, poświę-

cony 71. rocznicy zbrodni katyńskiej – organizowany wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury 
w Kielcach;

• konkurs historyczny „Świętokrzyskie Zgrupowania AK »Ponurego« i »Nurta«” w ramach 
IV Rajdu „Szlakami mjr. Jana Piwnika »Ponurego« i gen. Antoniego Hedy »Szarego«”;

• konkurs historyczny „Polskie drogi do niepodległości” w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana 
Piwnika „Ponurego” w Starachowicach;

• „Nocny konkurs historyczny” – podczas Nocy Muzeów w siedzibie Delegatury IPN w Kielcach.
OBEP Lublin
• konkurs historyczny „Czerwiec 1976 w pamięci moich bliskich” organizowany z Prezyden-

tem Miasta Radomia;
• konkurs plastyczny „WRONkartun. 13 grudnia – 30 lat później”.
OBEP Łódź
Konkurs plastyczny „PRL we wspomnieniach rodziców i dziadków”.
OBEP Wrocław
• konkurs „Znam historię polskich symboli narodowych”;
• konkurs „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939–1956”;
• VII Wrocławski Konkurs Historyczny dla Szkół Podstawowych.
OBEP Katowice
• konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Błogosławiony ks. Jerzy 

Popiełuszko – Świadek Prawdy”;
• III Konkurs Wiedzy Historycznej Starosty Cieszyńskiego „Czas przemijania i czas budowa-

nia – Od zniewolenia stanu wojennego do pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu RP”;
• konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych „30 lat Solidarności na Górnym Śląsku” – organi-

zowany we współpracy ze Społecznym Komitetem Pamięci Górników KWK „Wujek” poległych 
16 grudnia 1981 r.;

• konkurs dla szkół gimnazjalnych „PRL – państwem stanu wyjątkowego”, organizowany we 
współpracy z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność”;

• konkurs „Kolejka jako przykład efektów gospodarki planowej w okresie PRL” we współpracy 
z IV LO w Bytomiu dla uczniów tej szkoły.

OBEP Rzeszów
• konkurs na projekt pomnika poświęconego deportowanym na wschód –współorganizacja 

z liceum plastycznym;
• Podkarpacki Konkurs Poezji Współczesnej – współorganizacja z Wojewódzkim Domem Kul-

tury w Rzeszowie;
• konkurs historyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Stan wojenny 

w Polsce”;
W sumie w regionalnych konkursach realizowanych przez OBEP wzięło udział około 2 500 000 

uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych.
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Pracownicy BEP i jego struktur regionalnych brali także udział w pracach konkursowych realizo-
wanych przez podmioty zewnętrzne (m.in. samorządy, szkoły, organizacje społeczne i kombatanckie).

5.2.1.15. Projekty edukacyjne

W maju 2011 r. zakończyła się czwarta edycja projektu edukacyjnego „Opowiem Ci o wol-
nej Polsce – spotkania uczniów ze świadkami historii”. Jest on od czterech lat realizowany we 
współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Najważniejszym celem programu jest przybliżenie uczniom najnowszej historii Polski przez roz-
mowy ze świadkami historii – uczestnikami wydarzeń lat 1939–1989, pokazanie, w jaki sposób 
w czasie pięćdziesięciu lat kształtowało się społeczeństwo obywatelskie. Do projektu przystąpi-
ło 91 szkół. Wśród złożonych prac były opracowania powstałe na podstawie nieznanych źródeł. 
Relacje świadków historii, tworzące bogaty materiał źródłowy, są opracowywane i archiwizowane 
– najciekawsze są dostępne na stronie internetowej projektu. Warto nadmienić, że fi lm Pologrecy, 
nakręcony przez uczestników projektu – uczniów szkoły polskiej przy Ambasadzie RP w Atenach 
– zdobył główną nagrodę „Anioł Wolności” w konkursie „Młodzi dla historii” w ramach III Ogól-
nopolskiego Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Gdyni. W roku szkolnym 
2011/2012 rozpoczęła się piąta edycja tego projektu.

W roku szkolnym 2010/2011 odbyła się druga edycja projektu „Kamienie Pamięci – znajdź 
bohatera Sierpnia ’80” (poprzednia poświęcona była bohaterom Września ’39.). Ta edycja projektu 
była związana z obchodami 30. rocznicy Sierpnia ’80. Rezultatem działań podjętych przez uczest-
ników projektu – 159 uczniów z 56 szkół – było upamiętnienie osób, które brały udział w powsta-
waniu NSZZ „Solidarność”, i upowszechnienie wiedzy na ich temat przez artykuły, strony interne-
towe, wystawy czy tablice pamiątkowe. Projekt miał charakter otwarty, a skierowany był do osób 
indywidualnych, uczniów pod opieką nauczyciela, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, 
grup rekonstrukcyjnych, kół kombatantów. Jego efektem jest również przygotowana przez koor-
dynatorów mapa pamięci, zaznaczone są na niej miejscowości, z których pochodzą świadkowie 
historii. W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęła się III edycja projektu, poświęcona żołnierzom 
wyklętym. Biuro Edukacji Publicznej IPN wspiera program edukacyjny „Katyń... ocalić od zapo-
mnienia” realizowany przez Stowarzyszenie Parafi ada im. św. Józefa Kalasancjusza”.

5.2.1.16. Lokalne projekty edukacyjne

Prowadzono także projekty edukacyjne o charakterze lokalnym, np. „Katyń – w 71. rocznicę 
Zbrodni” – OBEP Białystok. OBEP w Poznaniu realizowało projekty: „Historia z przygodą w tle. 
»Solidarność« mojego regionu w komiksie” (projekt kontynuowany), „W 30. rocznicę wprowadze-
nia stanu wojennego”, „Historia na dużym ekranie”, „Od niepodległości do niepodległości”. OBEP 
Rzeszów – projekt „Żywe Muzeum” realizowany z okazji 30-lecia wprowadzenia stanu wojennego.

5.2.1.17. Notacje – nagrania fi lmowe świadków historii

Biuro Edukacji Publicznej IPN konsekwentnie realizuje także projekt „Notacje” – fi lmowe nagra-
nia relacji świadków historii. Znajdujące się w BEP (centrali i oddziałach) zarchiwizowane i zdigita-
lizowane nagrania są wykorzystywane w celach naukowych i edukacyjnych. Najciekawsze materiały 
są publikowane jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli historii. Ukazują się one na płytach, histo-
rycznych vortalach internetowych IPN oraz na stronach serwisu YouTube http://www.youtube.com/
user/ipnnotacje, na którym na bieżąco prezentowane są najciekawsze fragmenty dokonanych notacji.

W roku 2011 na podstawie zebranych relacji nakręcono dwa dokumentalne fi lmy edukacyjne – 
Taśmy prawdy – materiał opisujący kulisy powstawania fi lmu Robotnicy ’80 oraz Próba generalna 
– fi lm dokumentalny ukazujący historię strajku podchorążych w Wyższej Ofi cerskiej Szkole Pożar-
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niczej na przełomie listopada i grudnia 1981 r. W grudniu 2011 r., w 30. rocznicę stanu wojennego, 
odbyły się w Warszawie pokazy tego fi lmu. Trwają prace nad materiałem poświęconym ruchowi 
„Wolność i Pokój” oraz Andrzejowi Kołodziejowi, działaczowi Wolnych Związków Zawodowych, 
„Solidarności” i „Solidarności Walczącej”.

Pracownicy sekcji notacji i opracowań multimedialnych szkolą też młodzież biorącą udział 
w projektach edukacyjnych IPN, przygotowując ją do samodzielnego zbierania i nagrywania rela-
cji świadków historii.

Obecnie w BEP – zarówno w centrali, jak i w oddziałach – znajduje się ponad 670 relacji świad-
ków historii. Projekt „Notacje” realizują pracownicy Biura Edukacji Publicznej, a także specjalnie 
przeszkoleni wolontariusze.

5.2.2. Działania wystawiennicze
W ofercie edukacyjnej IPN znajduje się ponad trzysta wystaw popularyzujących najnowszą 

historię Polski, przygotowanych na podstawie bogatej, często unikatowej dokumentacji fotogra-
fi cznej i materiałów archiwalnych. Wystawy powstają często przy współudziale regionalnych pla-
cówek muzealnych, organizacji kombatanckich, samorządów, a niekiedy we współpracy z partne-
rami zagranicznymi. Na przykład wystawa „Polacy internowani na Litwie 1939–1940” powstała 
przy współudziale Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (LGGRTC) 
oraz Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego w Kownie (VDKM). Jej uroczyste otwarcie miało 
miejsce 13 lipca 2011 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie.

Znaczna część wystaw przygotowanych przez IPN koncentruje się na latach II wojny świato-
wej oraz na czasie „wojny po wojnie”, czyli oporze podziemia antykomunistycznego. Tematy-
ka wielu wiąże się z okresem władzy komunistycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności aparatu represji w PRL, tłumienia protestów społecznych w latach 1956, 1968, 1970 
i 1976. Dużo miejsca zajmuje prezentacja wysiłków ludzi i środowisk opozycyjnych, podtrzymują-
cych opór przeciwko narzuconej dyktaturze, a zwłaszcza roli, którą odegrał w tym okresie Kościół 
katolicki i ruch „Solidarności”. W grudniu 2011 r., w związku z 30. rocznicą wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce, IPN zorganizował w całej Polsce kilkadziesiąt ekspozycji poświęconych 
tym wydarzeniom, w tym kilka nowych wystaw. Szczególnym wydarzeniem była ogólnopolska 
wystawa plenerowa pt. „586 dni stanu wojennego”, która została zaprezentowana równocześnie 
w osiemnastu miastach. Rocznicowy charakter miała również wystawa „O wieś wolną, niezależną, 
samorządną... 30. rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca’81 i rejestracji NSZZ Rolników Indywi-
dualnych »Solidarność«” (9–19 V 2011 r.), której wernisaż współorganizowany był przez Senat RP.

Wystawy IPN są bezpłatnie wypożyczane szkołom oraz placówkom kulturalnym i oświatowym 
w kraju i za granicą. Towarzyszą im foldery i katalogi, a także propozycje zajęć dla młodzieży szkol-
nej z wykorzystaniem wystaw. Są to np. lekcje muzealne dla młodzieży prowadzone przez pracowni-
ków IPN (wystawom towarzyszą specjalnie przygotowane karty pracy, ułatwiające prowadzenie zajęć 
nauczycielom). Otwarcie niektórych wystaw połączone jest z sesjami naukowymi, w których obok 
pracowników IPN biorą udział przedstawiciele środowisk naukowych i „świadkowie” historii. Eks-
pozycje poprzedzane są szeroką akcją informacyjną prowadzoną w lokalnych mediach i skierowaną 
m.in. do szkół, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych. Niemal wszędzie wystawy są 
odbierane jako ważne wydarzenia kulturalne i medialne. często organizowane są przy współudziale 
regionalnych placówek muzealnych, organizacji kombatanckich, samorządów, szkół czy uczelni.

Wystawy IPN były prezentowane także poza granicami kraju, m.in.: we Francji, w Belgii, Irlandii, 
Niemczech, Szwecji, USA, na Ukrainie. Ekspozycje organizowane były we współpracy ze środo-
wiskami uniwersyteckimi, miejscowymi środowiskami polonijnymi oraz przy wsparciu przedstawi-
cielstw dyplomatycznych RP. W Londynie prezentowane były wystawy „Zagłada polskich elit. Akcja 
AB – Katyń” oraz „Battle of Britain. To commemorate the Fight for Freedom”. Ta druga przez szereg 
miesięcy eksponowana była w miejscowym Muzeum Królewskich Sił Powietrznych (RAF).
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Szczególny charakter miał cykl zagranicznych prezentacji wystawy edukacyjnej IPN pt. „Feno-
men »Solidarności«. Migawki z dziejów Polski, 1980–1981”. W 2011 r. była ona prezentowana 
w kilkunastu miastach Irlandii, Hiszpanii, Francji i USA, m.in. w Universidad Complutense de 
Madrid w Hiszpanii, w Woodrow Wilson Center w Waszyngtonie oraz na Uniwersytecie Columbia 
w Nowym Jorku w USA. Prezentacjom wystawy towarzyszyły wernisaże i wykłady, organizo-
wane wspólnie z miejscowymi partnerami. Ich stałym elementem było przedstawienie dorobku 
naukowego i edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, w tym bezpłatna dystrybucja publikacji 
IPN (katalogów, albumów, książek, periodyków IPN itp.) oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów 
i nauczycieli.

W 2011 r. Biuro Edukacji Publicznej przygotowało 33 nowe wystawy, których pełna lista znaj-
duje się w aneksie, w załączniku nr 3.

5.2.3. Współpraca z mediami i inne działania popularyzujące wiedzę
Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy WEH BEP IPN oraz referatów edukacyjnych 

w oddziałach IPN prowadzili szeroką współpracę z mediami. Zakres współpracy obejmował przede 
wszystkim tematykę historyczną, „rocznicową”, bieżące wydarzenia z pracy IPN (sesje naukowe, 
konferencje, wystawy itd.). Szczególnie ważne były kontakty z mediami lokalnymi i regionalnymi.

Większość OBEP IPN jest zaangażowana w przygotowywanie lokalnych wkładek historycz-
nych do prasy oraz przygotowywanie audycji radiowych i telewizyjnych propagujących wiedzę 
o najnowszej historii regionalnej, np. OBEP Poznań uczestniczy wspólnie z Merkury Polskie Radio 
Poznań w akcji medialno-edukacyjnej „Zapal znicz pamięci”, odbywającej się pod patronatem mar-
szałka województwa wielkopolskiego.

Kontynuowano dotychczasową współpracę między IPN a Polskim Radiem SA W czerwcu 2011 r. 
Biuro Edukacji Publicznej po raz dziesiąty wzięło udział w przygotowywanym przez Polskie Radio 
Pikniku Naukowym w Warszawie, OBEP w Lublinie – w VII Lubelskim Festiwalu Nauki. Ponadto 
należy podkreślić bieżącą współpracę pracowników całego pionu edukacyjnego IPN z programami 
Polskiego Radia, ogólnopolskimi stacjami komercyjnymi oraz regionalnymi rozgłośniami publicz-
nymi i komercyjnymi. Zakres powyższej współpracy to głównie komentarze na temat ważnych 
rocznic historycznych, wydarzeń z dziedziny najnowszej historii Polski. Spośród zrealizowanych 
inicjatyw można przywołać chociażby cykl siedmiu odcinków Śladami historii, przygotowany we 
współpracy z TVP Szczecin. Cykliczny charakter miały także programy Ślad pamięci, nadawany 
w Polskim Radiu Rzeszów (w 2011 r. wyemitowano 55 audycji, zostały także wydane na płytach) 
oraz Pamiętamy w rzeszowskim Radio Via, oba realizowane przy udziale OBEP Rzeszów. History-
cy z IPN byli stałymi gośćmi programów realizowanych przez TVP i TVP Historia oraz telewizje 
regionalne. Prasa – zarówno ogólnopolska, jak i regionalna – niejednokrotnie relacjonowała tematy 
poruszane przez autorów „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej”. Pracownicy pionu edukacyj-
nego IPN współpracowali w 2011 r. z wieloma tytułami ogólnopolskimi. Były to m.in. „Gość Nie-
dzielny”, „Gazeta Polska”, „Newsweek”, „Tygodnik Powszechny”, „Wprost” oraz ogólnopolskie 
dzienniki „Gazeta Wyborcza”, „Nasz Dziennik”, „Rzeczpospolita”.

Regularnie ukazywały się dodatki historyczne do dwóch gazet codziennych: „Rzeczpospolitej” 
(5 dodatków) i „Naszego Dziennika” (12 dodatków) oraz dwóch tygodników: „Gościa Niedzielne-
go” (4 dodatki) i „Tygodnika Powszechnego” (6 dodatków). Dodatki poświęcone były 30. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego, pamięci Żołnierzy Wyklętych, 70. rocznicy zbrodni Sowietów 
i Niemców na Kresach, postaci gen. Leopolda Okulickiego, prymasa Stefana Wyszyńskiego, zbrod-
ni katyńskiej i wydarzeniom w Poznaniu w 1956 r.

W związku z realizacją Programu Polonijnego BEP IPN informacje o projekcie, a także misji 
edukacyjnej Instytutu, ukazały się w mediach polonijnych, m.in. w TV Polonia, Polskim Radiu dla 
Zagranicy, wielu gazetach wydawanych poza granicami kraju, a także na wielu polonijnych stro-
nach internetowych.
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Ponadto pracownicy BEP IPN, uczestnicząc w programach i wypowiadając się doraźnie, współ-
pracowali z licznymi mediami o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym (Polskie Radio Szczecin, 
Polskie Radio Koszalin, Polskie Radio Białystok, Polskie Radio Olsztyn, Radio Merkury Poznań, 
Radio Lublin, Radio Łódź, Polskie Radio Rzeszów, Polskie Radio Wrocław, Radio Plus, RMF24, 
RMF FM, Radio Złote Przeboje, Radio Zet, Radio Plus, Radio Eska, TVP Szczecin, TVP Biały-
stok, TV Białystok, TVP Poznań, TVP Lublin, TVP Łódź, TVP Rzeszów, TVP Historia, TV Polsat, 
TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Info).

W Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” 18 czerwca 2011 roku odbył się I Festiwal 
Komiksu Historycznego. W spotkaniu wzięło udział około 600 osób.

5.3. Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” mieści się w obszernych, 

odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach w centrum Warszawy, przy ul. 
Marszałkowskiej 21//25, obok przystanku tramwajowego. Do odwiedzenia tego miejsca zachęcają 
plakaty i duże folie reklamowe w oknach wystawowych.

Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00–20:00 oraz w soboty w godz. 9:00–14:00. Mieści się tu księgarnia z publikacjami Instytu-
tu, czytelnia ze stanowiskami komputerowymi oraz salonikiem prasowym otwartym dla czytel-
ników. W pomieszczeniach wystawowych eksponowane są wystawy tematyczne, odwiedzane 
przez zorganizowane grupy szkolne i osoby prywatne. Pracownicy Centrum na podstawie tych 
ekspozycji prowadzą zajęcia edukacyjne i służą pomocą osobom indywidualnie zwiedzającym 
wystawy.

W dwóch salach, wyposażonych w niezbędne oprzyrządowanie multimedialne (większa sala 
mieści 130–140 osób, mniejsza – 50), odbywają się codziennie wykłady, warsztaty, spotkania, kon-
ferencje naukowe i popularnonaukowe, seminaria i pokazy fi lmowe.

„Przystanek Historia” wykorzystuje swe pomieszczenia nie tylko na własną działalnością edu-
kacyjną i współpracę przy realizacji projektów innych jednostek organizacyjnych Instytutu, lecz 
także użycza ich wielu stowarzyszeniom i organizacjom związanym z Instytutem.

Ta wszechstronna działalność sprawiła, że Centrum wypracowało sobie wysoką pozycję wśród 
instytucji kulturalnych i edukacyjnych Warszawy, zwłaszcza, że tematyka spotkań, obok zagadnień 
typowo historycznych, obejmuje również propozycje o szerszym wymiarze kulturalnym (muzyka, 
poezja, sztuka audio-wizualna).

Praca Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w 2011 r. podzielona była na dwa 
okresy. W pierwszym z nich, zamykającym się w sierpniu 2011 r., CE podporządkowane było 
Sekretariatowi Prezesa IPN. W okresie tym, podobnie jak w poprzednich latach, praca CE polegała 
przede wszystkim na udostępnianiu pomieszczeń na rzecz aktywności innych pionów IPN (przede 
wszystkim Biura Edukacji Publicznej oraz Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Warsza-
wie), prowadzeniu czytelni i księgarni. W ograniczony sposób realizowano własne inicjatywy, co 
zdeterminowane było wąską grupą pracowników zatrudnionych w CE IPN. Zmiany organizacyjne, 
które zostały zapoczątkowane w drugiej połowie roku 2011, sprawiły, że Centrum Edukacyjne 
otrzymało status wydziału w Biurze Edukacji Publicznej IPN. Zespół placówki został wzmocniony 
o kilku doświadczonych edukatorów. Wraz z dotychczasowymi pracownikami nadali oni nowy 
charakter „Przystankowi Historia”. Centrum współpracuje z licznymi szkołami oraz instytucjami, 
w tym Klubem Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Telewizją Polską, Forum Dia-
logu Między Narodami, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Kuratorium Mazowieckim, Warszaw-
skim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Urzędem Miasta Stołecznego War-
szawy i Polskim Towarzystwem Ziemiańskim.

Pracownicy CE planują, organizują i samodzielnie prowadzą własną działalność edukacyjną 
i popularyzatorską, na którą składają się wymienione niżej inicjatywy:
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Kursy i seminaria dla nauczycieli
• kurs historii Polski XX w. dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Trudny wiek XX”, 

organizowany we współpracy z Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz 
Domem Spotkań z Historią. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu, w soboty, od października do 
grudnia i będą kontynuowane do maja 2012 r. Każdy zjazd składa się z trzech–czterech wykładów 
wybitnych historyków specjalizujących się w historii XX w. i dwóch warsztatów prowadzonych 
przez doświadczonych dydaktyków, pokazujących, jak omawiane podczas wykładów zagadnienia 
wykorzystać w praktyce szkolnej;

• „Miejsca zagłady ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich w latach II wojny 
światowej. Historia i upamiętnienie” – całoroczne seminarium dla nauczycieli historii i WOS, pro-
wadzone przez wybitnego dydaktyka, autora programu nauczania, podręcznika i wielu opracowań 
dydaktycznych z zakresu edukacji o Holokauście Roberta Szuchtę;

• „Kultura i polityka na emigracji” – całoroczne seminarium dla nauczycieli języka polskiego 
i innych przedmiotów humanistycznych, prowadzone przez pracowników Biura Edukacji i CE IPN 
składające się z wykładu i warsztatów dydaktycznych;

• „Wybrane zagadnienia z historii najnowszej na lekcjach nowego przedmiotu »Historia i spo-
łeczeństwo«” – całoroczne seminarium dla nauczycieli historii i WOS w szkołach ponadgimnazjal-
nych, składające się z wykładu historycznego oraz warsztatu prezentującego materiały dydaktyczne 
przygotowane przez IPN;

• „Śladami powojennej historii Żydów” – całoroczne seminarium popularnonaukowe, adreso-
wane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, składające się z wykładów, warsztatów, poka-
zów fi lmów oraz wycieczek historycznych, prowadzone przez pracowników CE;

• „Film historyczny w edukacji” – całoroczne seminarium popularnonaukowe, prowadzone 
przez wybitnego metodyka historii, dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-
-Społecznych i Szkoleń Arkadiusza Walczaka, składające się z pokazów fragmentów fi lmów doku-
mentalnych i fabularnych z komentarzem dydaktycznym prowadzącego.

Inne działania
• Klub aktywnego nauczyciela historii – całoroczny cykl spotkań w formie klubu dyskusyjnego 

dla nauczycieli historii i WOS chcących pogłębić swoją wiedzę, poszerzyć kompetencje zawodowe 
oraz wymienić się doświadczeniami z innymi nauczycielami.

• Konferencja „Polacy i ich dzieje. Z czego możemy być dumni, a czego powinniśmy się wsty-
dzić?”.

Programy dla uczniów
• „PRL dla zaawansowanych” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Cotygodniowe spotkania seminaryjne uczniów warszawskich liceów ogólnokształcących zainte-
resowanych historią PRL, przygotowujące ich do realizacji projektu edukacyjnego dotyczącego 
najnowszej historii Warszawy;

• „Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W jego ramach zrealizowano spotkanie „Ballada o stanie 
wojennym” – prezentacja projektu uczniów XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie;

• „O tym nie można zapomnieć” – spotkania z kobietami, które przeszły przez obóz w Ravens-
brück – kontynuacja projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W czasie realizacji tego 
projektu uczniowie dokumentują losy byłych więźniarek obozu Ravensbrück. Projekt realizowany 
wspólnie z Fundacją Ja Kobieta oraz Fundacją Mecenat Sztuki;

• „Spacerkiem po wystawie” – zajęcia edukacyjne dla uczniów wszystkich typów szkół prowa-
dzone w formie spacerów po wystawach prezentowanych w CE;

• lekcje z historii najnowszej (realizacja projektu BEP i własne inicjatywy CE). Przeprowa-
dzono 64 lekcje i „spacery” po wystawach dla ok. 1800 uczniów na następujące tematy: „Co kryją 
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archiwa IPN?”, „Okupacja niemiecka i sowiecka”, „»A więc wojna....«”; „Polacy ratujący Żydów 
w czasie II wojny światowej”, „PRL państwo totalitarne?”, „Od »Solidarności« do stanu wojenne-
go”; „Społeczeństwo polskie w czasie II wojny światowej”, „Z fl agą narodową przez najnowszą 
historię Polski”, „Grudzień ’70”, „Dekada Gierka”, „Spacer po wystawie »Ballada grudniowa«”.

Imprezy otwarte dla wszystkich zainteresowanych historią najnowszą
• „Muzyka w PRL” – całoroczne seminarium popularnonaukowe prowadzone przez znane-

go dziennikarza radiowego i telewizyjnego Marka Wiernika. W ramach seminarium zrealizowano 
zajęcia: „W szponach cenzury”; „Złota era big beatu”; „Spotkanie poświęcone muzyce rockowej lat 
osiemdziesiątych”; „Wojna się skończyła. Piosenkowy socrealizm”, „Popaździernikowa odwilż”;

• „Teatr i PRL” – całoroczne seminarium popularnonaukowe dla zainteresowanych najnowszą 
historią polskiego teatru prowadzone przez dr Joannę Krakowską – pracownika Instytutu Sztuki 
PAN. W ramach seminarium zrealizowano zajęcia: „Krótka historia teatru w PRL-u. Punkty widze-
nia, źródła, konteksty”; „Dlaczego teatr w PRL-u był antysocjalistyczny? Ideologia, pragmatyka, 
kontestacja”; „Teatr drugiego obiegu. Bojkot i teatr stanu wojennego”;

• „»Czy się stoi, czy się leży«. Rzecz o gospodarce PRL-u” – całoroczne seminarium popu-
larnonaukowe, składające się z wykładów wybitnych historyków gospodarki Polski w XX w. 
W ramach seminarium zrealizowano zajęcia: „W cieniu fabrycznych kominów. Inwestycje prze-
mysłowe w latach Polski Ludowej”; „Wakacje polskiego robotnika”; „Pijaństwo w czasach PRL-u 
jako problem polityczny, gospodarczy, obyczajowy, kryminalny (wybrane zagadnienia)”;

• „Ludzie z charakterem” – cykl spotkań ze świadkami historii. W jego ramach zorganizowano 
spotkanie z Krystyną Starczewską, dyrektorką XX Społecznego Gimnazjum w Warszawie, twórcą 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego, oraz spotkanie z Hanną Krall, dzieckiem Holokaustu, 
wybitną dziennikarką i pisarką.

Prezentacje książek o tematyce historycznej
Spotkania z autorami nowości wydawniczych o tematyce historycznej, połączone z panelem 

dyskusyjnym w gronie ekspertów i z udziałem publiczności. Zaprezentowano następujące publi-
kacje:

• Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni, Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, Anna 
Nadarzyńska-Piszczewiat;

• Proboszcz Getta, Karol Madaj, Małgorzata Żuławnik;
• „Zeszyty Historyczne WiN-u”;
• Generał Leopold Okulicki 1898–1946, Janusz Kurtyka, Jacek Pawłowicz;
• Papież musi zginąć. Wyjaśnienia Ali Agcy, Andrzej Grajewski;
• Adam Doboszyński 1904–1949, Krzysztof Kaczmarski, Paweł Tomasik;
• Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności, Andrzej Friszke;
• Kraj bez wyjścia. Migracje z Polski 1949–1989, Dariusz Stola;
• Ballada o stanie wojennym. Album przygotowany przez uczennice XI LO im. Mikołaja Reja 

w Warszawie we współpracy z CE IPN „Przystanek Historia” – inauguracja cyklu „Młodzi obcho-
dzą ważne rocznice historyczne”.

Prezentacje wystaw
W Centrum Edukacyjnym zaprezentowano następujące wystawy przygotowane przez BEP 

i Oddziałowe Biura Edukacji Publicznej IPN:
• „Co nam dała »Solidarność«? »Solidarność« oczami młodych” oraz „»Zwycięska dekada«. 

Region Bydgoski NSZZ »Solidarność« w ikonografi i (1980–1990)”;
• „Solidarni z Rumunią”;
• „Jacek Woźniak – rysunki”;
• „»W godzinie próby«. Polacy niosący pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej”;
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• „Ostatnia droga ks. Jerzego Popiełuszki w fotografi i Artura Radeckiego” i „Nasz Duszpasterz 
i my. Ks. Jerzy Popiełuszko w fotografi ach i wspomnieniach Jerzego Szóstko”;

• „Plastyka niezależna”;
• „Książki poza cenzurą 1976–1989”;
• „Oczy i uszy bezpieki”;
• „»Niech się święci...« Obchody świąt i rocznic w Polsce Ludowej”;
• „Polacy internowani na Litwie 1939–1940”;
• „Więzienne lata prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956”;
• „Ballada o stanie wojennym” – wystawa przygotowana przez uczennice XI LO im. Mikołaja 

Reja w Warszawie we współpracy z CE IPN „Przystanek Historia” i Ośrodkiem KARTA.

5.4. Działalność naukowa i popularyzatorska pionu archiwalnego

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym IPN działalnością badawczą i edytorską w struktu-
rach pionu archiwalnego zajmują się Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł 
w BUiAD oraz stanowiska edycji źródeł w OBUiAD. Ponadto pracownicy innych komórek orga-
nizacyjnych również uczestniczą w licznych inicjatywach naukowych i edukacyjnych podejmowa-
nych przez pion archiwalny.

Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł, utworzona zgodnie z zarządzeniem 
prezesa IPN z 15 września 2011 r., kontynuuje działalność Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji 
Źródeł. Do jej zadań należy prowadzenie prac badawczych nad gromadzeniem, ewidencjonowa-
niem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem zasobu archiwalnego IPN, a także 
przygotowywanie edycji źródłowych na podstawie dokumentów zgromadzonych w zasobie archi-
walnym IPN.

Samodzielna Sekcja prowadzi również współpracę naukową i wydawniczą z partnerami zagra-
nicznymi: Wydzielonym Państwowym Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Centrum Bada-
nia Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, Litewskim Archiwum Akt Specjalnych oraz 
Narodowymi Archiwami Rumunii. Szczegóły dotyczące tej dziedziny działalności pionu archiwal-
nego zostały przedstawione w rozdziale Współpraca międzynarodowa. Międzynarodowa współpra-
ca archiwalna IPN.

5.4.1. Publikacje
W 2011 r. opublikowano pięć książek opracowanych przez pracowników sekcji. Najobszer-

niejsza z nich to wybór źródeł dotyczący działań represyjnych resortu bezpieczeństwa publiczne-
go w okresie stalinowskiego terroru w Polsce pt. Księga bezprawia. Akta normatywne kierownic-
twa Resortu Bezpieczeństwa Publicznego (1944–1956), opracowany przez Bogusława Kopkę, ze 
wstępem Andrzeja Paczkowskiego. Wśród innych wydawnictw źródłowych znalazły się też wspo-
mnienia komendanta garnizonu Okręgu Wileńskiego AK Władysława Zarzyckiego pt. Z Wilna 
do Workuty w opracowaniu Piotra Niwińskiego oraz zbiór wspomnień i relacji żołnierzy Okręgu 
Wileńskiego AK więzionych w ZSRR pt. Przeżyliśmy Łagry opracowany przez Dariusza Rogu-
ta. W okresie sprawozdawczym ukazały się dwie monografi e przygotowane przez pracowników 
BUiAD: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku Marcina Majewskiego i Polska prasa 
polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918–1939 Mariusza Żuławnika.

W okresie sprawozdawczym ukazało się dwanaście innych tytułów przygotowanych przez pra-
cowników OBUiAD i wydanych przez IPN. Wśród nich były zbiory dokumentów: Województwo 
białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa 1980–1985 (opracowanie Adam Malczyk i Joanna 
Markiewicz – OBUiAD w Białymstoku), Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrodnie popełnione na 
ziemiach polskich w 1944 r. w dokumentach SB (wstęp, wybór i opracowanie Ryszard Sodel – 
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OBUiAD w Lublinie), Strajki i porozumienia w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie 1980/1981. Prze-
bieg, realizacja, obchody (opracowanie Janusz Borowiec i Bogusław Wójcik – OBUiAD w Rze-
szowie) oraz Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach 
aparatu represji PRL (1987–1989) (wstęp, wybór i opracowanie Joanna Dardzińska, Krzysztof 
Dolata – OBUiAD we Wrocławiu). OBUiAD w Gdańsku przygotował obejmujący lata 1939–1943 
pamiętnik komandora Artura Reymana, ofi cera Polskiej Marynarki Wojennej, jednego z twórców 
polskiej hydrografi i oraz więźnia łagrów sowieckich, zatytułowany Na sowieckim etapie (w opraco-
waniu Dominika Sokołowskiego). Jacek Wysocki z OBUiAD w Lublinie opublikował monografi ę 
Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 1944–1989. Z inicjatywy byłych działaczy bełchatowskiej 
„Solidarności” OBUiAD w Łodzi wydał zbiór tekstów historyków reprezentujących różne ośrodki 
naukowe pt. Czas nadziei 1980–1981. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju 
i regionie (pod redakcją Sebastiana Pilarskiego i Dariusza Roguta). Pracownicy OBUiAD uczest-
niczyli też w przygotowaniu wydawnictw o charakterze albumowym: Lublin 1980–81. Zapis foto-
grafi czny Krzysztofa Garbacza (OBUiAD w Lublinie), Poznańska opozycja demokratyczna 1981–
–1989 w obiektywie Jana Kołodziejskiego Barbary Fabiańskiej i Jana Kołodziejskiego (OBUiAD 
w Poznaniu) oraz Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945 Elżbiety Rączy 
i Igora Witowicza (oddział IPN w Rzeszowie). Oddział we Wrocławiu opublikował także kolejne 
wydanie książek: „Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy ’44. Historia i życie codzienne 1. Brygady 
Wileńskiej Armii Krajowej Tomasza Balbusa oraz „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie...!” 
Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Henryka Gulbinowicza. Dokumenty–struktury–funkcjo-
nariusze Tomasza Balbusa i Katarzyny Stróżyny.

W 2011 r. pracownicy pionu archiwalnego uczestniczyli w przygotowaniu sześćdziesięciu pro-
jektów wydawniczych.

Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł w okresie sprawozdawczym kontynu-
owała pracę nad kolejnymi tomami edycji źródłowych dotyczących działań aparatu represji wobec 
księdza Jerzego Popiełuszki (opracowywał zespół: Agnieszka Chrzanowska, Jakub Gołębiewski, 
Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Anna K. Piekarska, Piotr Byszewski, Cyprian Wilanowski) oraz 
nad kroniką wydarzeń Marca 1968 (Paweł Tomasik). Przygotowywane są także wydawnictwa źró-
dłowe dotyczące kolportażu Odezwy Konfederacji Narodowej do Narodu Polskiego w lipcu i listo-
padzie 1970 r. (Piotr Byszewski) oraz działalności Niezależnej Ofi cyny Wydawniczej w świetle 
dokumentów Służby Bezpieczeństwa (Mirosław Biełaszko i Cyprian Wilanowski). Opracowywano 
edycję planów pracy z lat 1963–1972 Departamentu IV MSW zajmującego się walką z Kościołem 
(Jakub Gołębiewski, Anna K. Piekarska, Cyprian Wilanowski) oraz zbioru instrukcji, normatywów 
i przepisów wywiadu cywilnego Polski Ludowej (Witold Bagieński, Anna K. Piekarska). W ramach 
projektu realizowanego wspólnie z przedstawicielami Komendy Głównej Straży Granicznej oraz 
z pracownikami OBUiAD w Łodzi i OBEP w Szczecinie powstaje publikacja źródłowa dotycząca 
represji wobec funkcjonariuszy formacji granicznych II Rzeczpospolitej. Pracownicy Sekcji reda-
gują ponadto tom materiałów z konferencji pionu archiwalnego w Supraślu, przygotowywany jest 
również piąty tom „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”.

Wśród licznych projektów wydawniczych przygotowywanych w 2011 r. przez OBUiAD i dele-
gatury wymienić można m.in. edycje źródeł i monografi e dotyczące wydarzeń z historii poszcze-
gólnych regionów, w tym związane z działalnością podziemia niepodległościowego (wydawnictwa 
opracowywane m.in. przez Delegatury w Kielcach, Opolu i Radomiu), oporem społecznym wobec 
reżimu komunistycznego (album o propagandzie antykomunistycznej w latach 1945–1989 – OBU-
iAD we Wrocławiu, zbiór dokumentów o wydarzeniach Czerwca 1956 – OBUiAD w Poznaniu), 
działalnością „Solidarności” (źródła relacjonujące procesy polityczne działaczy związku w Łodzi 
w okresie stanu wojennego – OBUiAD w Łodzi, edycja źródeł przedstawiających narodziny NSZZ 
w Szczecinie – OBUiAD w Szczecinie, publikacja opisująca wydarzenia bydgoskie 19 marca 
1981 r. – Delegatura w Bydgoszczy), represjami aparatu bezpieczeństwa (trzeci tom Ksiąg więzie-
nia na Zamku w Lublinie 1944–1954 – OBUiAD w Lublinie), działaniami aparatu bezpieczeństwa
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wobec Kościoła (zbiór dokumentów SB dotyczących wizyty Jana Pawła II w Katowicach-Muchow-
cu w 1983 r. – OBUiAD w Katowicach), losami ludności żydowskiej na ziemiach polskich (zbiór 
wspomnień Żydów polskich od II Rzeczpospolitej do współczesności „Pamiętają, pamiętamy, 
pamiętajcie” – OBUiAD w Krakowie). Przygotowywane są również opracowania opisujące funk-
cjonowanie aparatu represji, m.in. przestępstwa funkcjonariuszy UB w województwie rzeszowskim 
(OBUiAD w Rzeszowie) oraz działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (OBUiAD 
w Gdańsku).

5.4.2. „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”
Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł BUiAD oraz OBUiAD w Łodzi 

wydały w 2011 r. czwarty tom czasopisma naukowego pt. „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamię-
ci Narodowej” (pierwszy ukazał się w czerwcu 2008 r.). Periodyk służy prezentowaniu zagadnień 
dotyczących szeroko rozumianej archiwistyki w kontekście funkcjonowania archiwum IPN i cha-
rakteru zgromadzonego w nim zasobu. Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczą-
ce różnych aspektów aktywności archiwum Instytutu. Ważne miejsce zajmuje też popularyzacja 
zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów 
archiwalnych.

W czwartym tomie opublikowano kilkanaście tekstów naukowych. Tematy przewodnie to kwe-
stia brakowania i niszczenia dokumentów Służby Bezpieczeństwa oraz działalność pionu „C” MSW.

5.4.3. Katalogi archiwalne
W Samodzielnej Sekcji koordynowane są prace nad publikacją katalogów internetowych, uła-

twiających korzystanie z archiwum IPN:
Żydzi polscy i Żydzi w Polsce. Katalog materiałów archiwalnych (III edycja), redakcja 

i korekta: Magdalena Kościańska i Mirosław Filipiak;
Ukraińcy w Polsce w latach 1944–1956. Katalog materiałów archiwalnych (II edycja), 

redakcja i korekta: Magdalena Kościańska i Mirosław Filipiak.

5.4.4. Współpraca z instytucjami krajowymi
W maju 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu a Komendą Główną Straży Granicznej. Zgod-
nie z umową podjęto prace nad przygotowaniem wspólnej publikacji źródłowej dotyczącej forma-
cji granicznych II Rzeczpospolitej. W skład zespołu redakcyjnego ze strony IPN weszli: dr Rafał 
Leśkiewicz (p.o. dyrektor BUiAD), Marcin Majewski (kierownik SSBAiEŹ), dr Sebastian Pilar-
ski (OBUiAD w Łodzi) oraz dr Paweł Skubisz (OBEP w Szczecinie). Merytoryczny nadzór nad 
projektem publikacji (wybór i opracowanie dokumentów) pod roboczym tytułem Represje wobec 
funkcjonariuszy formacji granicznych II Rzeczpospolitej objęła Samodzielna Sekcja Badań Archi-
walnych i Edycji Źródeł.

5.4.5. Inicjatywy naukowe i popularyzatorskie pionu archiwalnego
6–8 czerwca 2011 r. w Supraślu odbyła się ogólnopolska konferencja archiwalna IPN. Wzięło 

w niej udział 90 archiwistów, wysłuchano ponad 30 referatów. Celem tej konferencji było pod-
sumowanie działań w zakresie procesu opracowywania zasobu archiwalnego i prac naukowych 
prowadzonych przez pion archiwalny IPN. Wystąpienia dotyczyły zarówno historii aparatu bezpie-
czeństwa, jak też zagadnień z zakresu archiwoznawstwa i archiwistyki. Materiały pokonferencyjne 
zostaną opublikowane w 2012 r.
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BUiAD organizował wspólnie z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego kon-
ferencję „Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej” (20–21 października 
2011 r.) i towarzyszącą jej wystawę „Archiwa warszawskie dawniej i dziś” (22 września–21 paź-
dziernika 2011 r.). W przygotowaniu obu tych wydarzeń uczestniczyły również inne stołeczne 
instytucje zajmujące się archiwistyką: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum 
Archidiecezjalne Warszawskie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archi-
wum Państwowe m.st. Warszawy, Centralne Archiwum Wojskowe, Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Polskie Towarzystwo Archiwalne, Sekcja Edu-
kacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, a także Stołeczna Estrada. Konferencja 
miała na celu ukazanie działalności i dorobku archiwów i archiwistów warszawskich od nowożyt-
ności po czasy współczesne. Wystawę, ukazującą bogactwo zbiorów i historię warszawskich archi-
wów, zaprezentowano w Galerii Plenerowej Stołecznej Estrady w Warszawie w ramach Festiwalu 
Nauki 2011.

Z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego (27 października 2011 r.) po raz kolej-
ny zorganizowano konferencję naukową, tym razem zatytułowaną „Film i archiwum – problemy 
opracowania”. Została ona objęta honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. 
Na temat zasobu fi lmowego, metod jego opracowania oraz digitalizacji wypowiadali się w trak-
cie konferencji przedstawiciele Narodowego Archiwum Cyfrowego, Telewizji Polskiej, Filmoteki 
Narodowej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz IPN.

OBUiAD w Łodzi zorganizowało 3–4 listopada 2011 r. międzynarodową konferencję naukową 
„Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschod-
niej w pierwszej połowie XX wieku”. Wzięli w niej udział badacze z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, 
Ukrainy i Węgier. Jej celem było zarówno ogólne podsumowanie stanu badań dotyczących sowiec-
kiego systemu penitencjarnego z lat 1922–1953, jak i analiza szczegółowych zagadnień dotyczą-
cych np. pojedynczych obozów.

W nocy z 14 na 15 maja 2011 r. pion archiwalny po raz trzeci uczestniczył w ogólnopolskiej Nocy 
Muzeów. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z pracą pionu archiwalnego Instytutu oraz obejrzeć 
najciekawsze eksponaty stanowiące część zasobu IPN. W BUiAD prezentację przeprowadzono pod 
hasłem „Z Warszawą w tle”. Jej dopełnieniem była wystawa plenerowa „...a akta zniszczyć. Archiwa 
komunistycznego aparatu represji w Polsce i innych krajach Europy”. Zasób Instytutu oraz pracę jego 
archiwistów przedstawili także archiwiści w dziewięciu oddziałach i dwóch delegaturach.

11 czerwca 2011 r. Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wraz z Polskim Towa-
rzystwem Archiwalnym organizowały na dziedzińcu i w zabytkowych wnętrzach Pałacu Staszica 
imprezę pod nazwą „II Warszawski Piknik Archiwalny”, w związku z Międzynarodowym Dniem 
Archiwów. Podczas pikniku Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował fragmenty wystawy „...a 
akta zniszczyć. Archiwa komunistycznego aparatu represji w Polsce i innych krajach Europy” oraz 
fi lm ukazujący działalność archiwum IPN.

Przedstawiciele BUiAD brali udział w spotkaniu zorganizowanym 16 marca 2011 r. przez 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, podczas którego zaprezentowano album Kolory wojny. 
Oblężenie Warszawy w barwnej fotografi i Juliana Bryana. Przedstawieniu działalności oraz 
wydawnictw pionu archiwalnego IPN poświęcona była też konferencja w Tomaszowie Lubelskim 
(31 maja 2011 r.) przygotowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

14 lipca 2011 r. w Bukareszcie otwarto międzynarodową wystawę archiwalną „Komunistyczne 
tajne służby i wojna propagandy w czasach Zimnej Wojny”. Była to impreza towarzysząca spotka-
niu Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb (14–15 lipca 
2011 r.). Materiały na wystawę pochodzące z Polski przygotowali pracownicy Wydziału Badań 
Archiwalnych i Edycji Źródeł dr Bogusław Kopka i Paweł Tomasik.

Ponadto w 2011 r. pracownicy BUiAD oraz jednostek terenowych pionu archiwalnego wygło-
sili kilkadziesiąt referatów na konferencjach naukowych, przeprowadzali liczne prelekcje popu-
larnonaukowe na temat działalności archiwum IPN oraz historii Polski, a także uczestniczyli 
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w promocjach publikacji Instytutu. Do ważniejszych inicjatyw ogólnopolskich o charakterze edu-
kacyjnym należał też cykl lekcji archiwalnych oraz warsztatów, podczas których uczniowie i stu-
denci mogli poszerzyć wiedzę o historii Polski oraz zapoznać się z zagadnieniami z zakresu źró-
dłoznawstwa i archiwistyki wynikającymi ze specyfi ki zgromadzonego w IPN zasobu. Archiwiści 
reprezentowali Instytut podczas uroczystości upamiętniających historyczne rocznice, w środkach 
masowego przekazu oraz udzielali pomocy w pracach nad fi lmami o tematyce historycznej. Roz-
wijano również współpracę z instytucjami krajowymi w realizacji wielu projektów naukowych 
i edukacyjnych.

Należy również wspomnieć o wyróżnieniach, które otrzymały publikacje przygotowane przez 
pracowników pionu archiwalnego: laureatem konkursu „Książka Historyczna Roku” o nagrodę im. 
Oskara Haleckiego w kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Pol-
ski w XX wieku” został dr Leon Popek z OBUiAD w Lublinie, autor książki Ostrówki. Wołyń-
skie ludobójstwo, natomiast wyróżnienie w Konkursie Wydawnictw Literatury Pomorskiej zdobył 
album Piotra Brzezińskiego, Roberta Chrzanowskiego i Anny Nadarzyńskiej-Piszczewiat z oddzia-
łu w Gdańsku pt. Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni.

Leon Popek z OBUiAD w Lublinie w ramach prac Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa brał również udział w poszukiwaniu mogił oraz w ekshumacji ofi ar OUN–UPA w Ostrówkach 
i Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. 30 sierpnia 2011 r. został zorganizowany pogrzeb dla 330 osób 
na cmentarzu w Ostrówkach.

5.5. Wydawnictwa

Wydział Wydawnictw BEP zajmuje się przygotowaniem do druku wszelkich publikacji ukazu-
jących się z logo IPN (książek, zbiorów dokumentów, relacji, czasopism itd.). Prace te obejmują 
każdorazowo redakcję merytoryczno-językową, korektę, redakcję techniczną, opracowanie projek-
tu grafi cznego, skład komputerowy, wreszcie kontrolę etapu druku (wykonywanego przez drukar-
nie wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedur przetar-
gowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity DzU z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.). W pierwszej połowie 2011 r. nastąpiło 
załamanie działalności wydawniczej IPN. Pierwszy periodyk – „Biuletyn Instytutu Pamięci Naro-
dowej” 1–2/2011 – ukazał się drukiem dopiero w połowie kwietnia, natomiast pierwsza publikacja 
dopiero na początku czerwca. Przyczyną zaistniałej sytuacji była m.in. likwidacja z dniem 31 grud-
nia 2010 r. Gospodarstwa Pomocniczego IPN i konieczność przeprowadzenia zbiorczej procedury 
przetargowej w trybie unijnym.

W okresie sprawozdawczym wydano ze środków IPN 153 publikacje.
W poszczególnych seriach centralnych ukazało się 18 książek:
• w serii Dokumenty – 3 pozycje;
• w serii Monografi e – 7 pozycji;
• w serii Relacje i wspomnienia – 3 pozycje;
• w serii Kto ratuje jedno życie... – 1 pozycja;
• w serii Polskie Państwo Podziemne w dokumentach – 1 pozycja;
• w serii Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy – 1 pozycja;
• w serii Z archiwum emigracji – 1 pozycja;
• w serii Letnia szkoła historii najnowszej – 1 pozycja.

W seriach oddziałowych ukazało się 57 książek:
• w serii wydawniczej Oddziału IPN w Białymstoku – 3 pozycje;
• w serii Publikacje gdańskiego oddziału IPN – 7 pozycji;
• w serii wydawniczej Oddziału IPN w Katowicach – 8 pozycji;



• w serii wydawniczej Oddziału IPN w Krakowie – 2 pozycje;
• w serii Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi – 4 pozycje;
• w serii wydawniczej Oddziału IPN w Lublinie – 5 pozycji;
• w serii wydawniczej Oddziału IPN w Poznaniu – 5 pozycji;
• w serii wydawniczej Oddziału IPN w Rzeszowie – 6 pozycji;
• w serii wydawniczej Oddziału IPN w Szczecinie – 8 pozycji;
• w serii wydawniczej Oddziału IPN w Warszawie Warszawa Nie?Pokonana – 2 pozycje;
• w serii wydawniczej Oddziału IPN w Warszawie Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956

– 2 pozycje;
• w serii wydawniczej Oddziału IPN we Wrocławiu – 3 pozycje.

Poza seriami ukazało się 67 pozycji, w tym varia – 50 pozycji, informatory – 6 pozycji, katalo-
gi wystaw – 4 pozycje, wydawnictwa multimedialne i okolicznościowe – 6 pozycji oraz 1 pakiet 
edukacyjny.

Ponadto ukazały się periodyki:
• „Pamięć i Sprawiedliwość” – 1 numer;
• „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” – 8 numerów, w tym 4 numery o podwójnej objęto-

ści;
• „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” – 1 numer;
• „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” – 1 numer.
Szczegółowy wykaz pozycji wydanych przez Wydział Wydawnictw i oddziały IPN znajduje
się w aneksie w załączniku nr 1.
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6. Ściganie zbrodni
Praca prokuratorów IPN opiera się na właściwym zastosowaniu przepisów obowiązujących 

ustaw, jednak wspierana być musi stałą refl eksją na temat okoliczności badanych zdarzeń i ich kon-
sekwencji w świetle wyraźnie sformułowanego przez ustawodawcę życzenia, aby praca ta służyła 
„zadośćuczynieniu przez nasze państwo wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa 
człowieka”, i aby „żadne bezprawne działania państwa przeciwko obywatelom nie mogły być chro-
nione tajemnicą ani nie mogły ulec zapomnieniu”.

Pion śledczy IPN działa na mocy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, we wstępie której szczegółowo wyjaśniono intencje jego 
powołania:

– „zachowanie pamięci o ogromie ofi ar, 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”.
Działalność Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest więc skierowana na 

„obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych i wiąże się ściśle 
z powinnością zadośćuczynienia przez nasze państwo wszystkim pokrzywdzonym przez państwo 
łamiące prawa człowieka”.

Powinność zadośćuczynienia oznacza w istocie, że Polacy będą mogli żądać pociągnięcia do odpo-
wiedzialności żyjących sprawców popełnionych zbrodni i mają prawo oczekiwać, że nawet wobec 
śmierci winnych ich popełnienia, zostaną ustalone wszystkie okoliczności bolesnych zdarzeń.

Zakres przedmiotowy ścigania zbrodni określono w art. 1 pkt. 1 lit. a ustawy i objęto nim 
czyny popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości 
w okresie od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., będące zbrodniami nazistowskimi, zbrodniami 
komunistycznymi lub innymi przestępstwami stanowiącymi zbrodnie przeciwko pokojowi, ludz-
kości lub zbrodnie wojenne.

Prowadzenie śledztw w tego rodzaju sprawach różni się od sposobu prowadzenia śledztw przez 
prokuratorów prokuratury powszechnej tym, że ustawodawca zobowiązuje ich do wszechstronne-
go wyjaśnienia okoliczności zdarzeń będących przedmiotem śledztwa, nawet pomimo negatywnej 
przesłanki procesowej opisanej w art. 17 § 1 pkt 5 kpk – wobec śmierci oskarżonego. Innymi 
słowy, choć w wielu wypadkach już w chwili wszczęcia śledztwa z posiadanej przez prokuratorów 
IPN wiedzy historycznej wynika, że nie zakończą się one aktem oskarżenia przeciwko żyjącym 
sprawcom, to jednakże ustawa o IPN nie dozwala w takich sytuacjach na zaniechanie wszczęcia 
i prowadzenia śledztwa.

Aby umożliwić prokuratorom IPN zebranie wszystkich dowodów w sprawie, co w przypadku 
opisanej w ustawie kategorii śledztw wymaga często m.in. przeprowadzenia żmudnych kwerend 
archiwalnych, ustawodawca wprowadził również odmienne uregulowania odnośnie do terminów. 
Prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu śledztwa albo odmowie jego wszczęcia w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania zawiadomienia o przestępstwie. Nie stosuje się terminów dotyczą-
cych ukończenia śledztwa, określonych w art. 310 kpk.

Trzeba pamiętać, że w swojej pracy prokuratorzy pionu śledczego IPN stale zmagają się z obiek-
tywną przesłanką upływu czasu, zacierania się pamięci świadków zbrodni, brakiem możliwości 
ustalenia po latach osób pokrzywdzonych oraz trudnością w gromadzeniu materiałów dowodo-
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wych. Niejednokrotnie prowadzenie śledztwa związane jest z mozolnym gromadzeniem dowodów, 
odtwarzaniem sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat, realizowaniem rozległych kwerend i badaniem 
materiałów archiwalnych. Wszystko to ma wpływ na czas trwania śledztw. Prokuratorzy mają stałe 
poczucie ścigania się z czasem, a dla oceny ich dokonań nie są miarodajne ani liczba przepro-
wadzonych postępowań zakończonych prawomocnymi wskazaniami sprawców, ani szybki czas 
zakończenia śledztwa.

Długotrwałość postępowań wynika także z działań podejrzanych i oskarżonych, powołujących 
się np. na stan zdrowia uniemożliwiający im udział w postępowaniu (w większości przypadków 
są to przecież ludzie w podeszłym wieku i o złym stanie zdrowia). Z reguły też skazani korzystają 
z prawa do wniesienia apelacji, co wydłuża czas wydania prawomocnego wyroku.

Omawiając pracę pionu śledczego IPN przypomnieć również należy, że prawo nakłada na pro-
kuratora obowiązek wszczęcia śledztwa zawsze, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa. Prokurator jest więc zobowiązany do wszczęcia śledztwa, jeżeli zgodnie ze swoim 
stanem wiedzy – na podstawie przepisów obowiązującego prawa i po rzetelnym zapoznaniu się ze 
znanymi mu dowodami – uznaje to za konieczne. Prawo nie zezwala prokuratorowi na uzależnianie 
podjęcia jakiejkolwiek decyzji procesowej od wysokości kosztów podejmowanych w śledztwach 
działań. Nie zezwala również przełożonemu na stawianie tego rodzaju ograniczeń.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu i oddziałowe komisje, zgodnie z postanowieniami ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej, realizowały zadania określone przez ustawodawcę, prowadząc postępowania 
sprawdzające i śledztwa w sprawach zbrodni komunistycznych, zbrodni nazistowskich i zbrodni 
ludobójstwa, zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości.

Prokuratorzy IPN kontynuowali także podejmowanie z zawieszenia niezakończonych decy-
zjami merytorycznymi postępowań, prowadzonych przez byłą Główną Komisję Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu i byłe Okręgowe Komisje Badania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu – tzw. skontrum. Prokuratorzy zobowiązani są do podjęcia z zawieszenia ok. 
5000 takich spraw, dotyczących zbrodni nazistowskich i innych. Prace nad skontrum rozpoczęto 
w 2009 r.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono dane statystyczne obrazujące pracę prokuratorów 
IPN, zarówno w zakresie prac nad skontrum, jak i w ramach bieżącej realizacji zadań ustawowych.

Oceniając pracę prokuratorów IPN warto pamiętać, że podjęcie zawieszonych śledztw i mery-
toryczne ich zakończenie wymaga znacznego nakładu pracy. Są to bowiem najczęściej sprawy 
obszerne, wielowątkowe, dotyczące zbrodni popełnionych kilkadziesiąt lat temu, na setkach, 
a nawet tysiącach osób. W połączeniu z faktem, że celem postępowań prowadzonych przez pro-
kuratorów pionu śledczego IPN, o czym była mowa wcześniej, jest wszechstronne wyjaśnienie 
okoliczności popełnionych zbrodni, można sobie uświadomić ogrom pracy stojącej przed prokura-
torami pionu śledczego IPN. Powyższe spostrzeżenie odnosi się także do wielu bieżących śledztw 
prowadzonych przez prokuratorów, nie tylko do spraw podejmowanych po byłej Komisji Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W trosce o lepszą i bardziej efektywną realizację zadań ustawowych działalność prokuratorów 
oddziałowych komisji jest stale kontrolowana i analizowana, w ramach nadzoru służbowego spra-
wowanego przez prokuratorów Wydziału Nadzoru.

W 2011 r. przyjęto nową metodę kontroli sprawowanej przez prokuratorów Głównej Komisji 
nad podległymi im służbowo prokuratorami oddziałowych komisji. Skoncentrowano się zwłaszcza 
na indywidualnych kontrolach referatów prokuratorskich i poszczególnych prokuratorów z oddzia-
łowych komisji. Zwrócono przy tym uwagę na wypełnianie przez nich obowiązków służbowych 
i efektywność pracy konkretnych prokuratorów. Odmienny niż w latach poprzednich model kon-
troli, wg opinii kierownictwa Głównej Komisji, ma przyczynić się do podniesienia poziomu pracy 
prokuratorów oddziałowych komisji. W 2011 r. przeprowadzono dziesięć takich indywidualnych 
wizytacji.
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Przyjęcie w roku 2011 linii orzeczniczej sądów polskich (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
25 maja 2010 r. sygn. akt I KZP 5/10 (OSNKW 2010/7/55), zgodnie z którą przestępstwa zagrożo-
ne karą do lat pięciu ulegają przedawnieniu, doprowadziło do poważnych zmian w zakresie reali-
zacji ustawowych zadań pionu śledczego IPN.

Przypomnijmy, że w piśmie skierowanym przez Prokuratora Generalnego do zastępcy Proku-
ratora Generalnego – dyrektora GKŚZpNP podkreślono, że w pełni podzielone zostało, utrwalo-
ne w judykaturze Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, zapatrywanie prawne o braku 
prawnej możliwości „odżycia” przedawnienia karalności czynów zabronionych przez ustawę 
karną, co do których okres przedawnienia już upłynął.

Mając na uwadze jednolitą wykładnię, prezentowaną zarówno przez Sąd Najwyższy, jak i Pro-
kuratora Generalnego, dyrektor Głównej Komisji skierował do podległych prokuratorów wytyczne, 
w których zalecił przyjęcie tej wykładni w bieżącej działalności. W szczególności zwrócił się do 
nich o dokonanie analizy postępowań w sprawach zbrodni komunistycznych, aktualnie prowadzo-
nych przez prokuratorów oddziałowych komisji oraz postępowań zawieszonych, w celu podjęcia 
decyzji w przedmiocie podstaw prawnych do ich kontynuowania.

W okresie sprawozdawczym spośród 1200 prowadzonych przez prokuratorów oddziałowych 
komisji postępowań dotyczących zbrodni komunistycznych 115 zostało umorzonych na podstawie 
art. 17 § 1 pkt 6 kpk, czyli właśnie z powodu przedawnienia karalności czynu.

Dyrektor Głównej Komisji został zobligowany w 2011 r. do skierowania do Sądu Najwyższe-
go siedmiu kasacji od wyroków skazujących w sprawach, w których upłynął okres przedawnie-
nia karalności czynów przypisanych oskarżonym. We wszystkich przypadkach kasacje zostały 
uwzględnione jako „oczywiście zasadne”. W ten sposób umorzono, ze względu na przedawnienie 
karalności, postępowania karne w stosunku do ośmiu oskarżonych i skazanych przez sądy byłych 
funkcjonariuszy PUBP lub MO, którzy znęcali się psychicznie i fi zycznie nad pokrzywdzonymi. 
W jednym przypadku kasacja dotyczyła przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień 
poprzez bezprawną odmowę rejestracji w okresie wrzesień–listopad 1987 r. struktur organizacyj-
nych NSZZ „Solidarność” w Koszalinie.

W części statystycznej informacji o działalności Głównej Komisji ŚZpNP najpierw przedsta-
wiono stan zatrudnienia prokuratorów, a następnie omówiono ich pracę, tak aby w sposób możliwie 
przejrzysty dokonać na potrzeby niniejszego sprawozdania analizy pracy pionu śledczego IPN. 
W tym celu w tekście sprawozdania umieszczono tabele ilustrujące omawiany materiał.

6.1. Stan zatrudnienia prokuratorów w Komisji ŚZpNP
1 stycznia 2011 r. w pionie śledczym Instytutu Pamięci Narodowej pracowało 108 prokurato-

rów. W Głównej Komisji było zatrudnionych 8 prokuratorów. W oddziałowych komisjach ścigania 
zbrodni przeciwko narodowi polskiemu obowiązki prokuratora wykonywało 100 prokuratorów.

W okresie statystycznym 1 prokurator Oddziałowej Komisji w Katowicach odszedł w stan spo-
czynku, 1 pozostawał na długotrwałym zwolnieniu, 2 prokuratorów z Oddziałowej Komisji ŚZpNP 
w Łodzi przeniesiono do Biura Lustracyjnego, a 2 prokuratorów z Oddziałowej Komisji w Warsza-
wie przebywa na urlopach wychowawczym i bezpłatnym.

31 grudnia 2011 r. w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu pracowało 102 prokuratorów. W oddziałowych komisjach służbę pełniło 
94 prokuratorów, a w Głównej Komisji stan etatowy nie uległ zmianie i wynosił 8 prokuratorów 
(zob. tab. 1).



141

Tabela 1. Stan etatowy KŚZpNP

Lp. Oddziałowa 
Komisja ŚZpNP

Stan na dzień 1.01.2011 r. Stan na dzień 31.12.2011 r.

etaty Liczba prokuratorów faktycznie 
wykonujących obowiązki etaty

Liczba prokuratorów
faktycznie wykonujących 

obowiązki
1. Białystok 9 9 9 8
2. Gdańsk 9 9 9 9
3. Katowice 8 8 7 6
4. Kraków 10 10 10 10
5. Lublin 12 12 12 12
6. Łódź 8 8 6 6
7. Poznań 7 7 7 7
8. Rzeszów 7 7 7 7
9. Szczecin 7 7 7 7

10. Warszawa 15 14 15 13
11. Wrocław 9 9 9 9
12. Razem 101 100 98 94
13. Główna Komisja 8 8 8 8
14. Razem 109 108 106 102

Należy podkreślić, że pomimo że w pionie śledczym IPN nie tylko nie zatrudniono nowych pro-
kuratorów, lecz także kilku z nich przeniesiono, a niektórzy z innych względów nie mogli wypeł-
niać powierzonych im obowiązków, prokuratorzy realizowali postawione przed nimi przez ustawo-
dawcę zadania z podobną efektywnością jak w latach ubiegłych.

Poniższa tabela odzwierciedla obciążenie prokuratorów i poziom efektywności ich pracy 
w poszczególnych oddziałowych komisjach w 2011 r.

Tabela 2. Obciążenie prokuratorów i poziom efektywności ich pracy w poszczególnych oddziałowych 
komisjach w 2011 r.
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1. Białystok 106 75 181 69 8 22,63 8,63
2. Gdańsk 85 100 185 102 9 20,55 11,33
3. Katowice 114 83 197 79 6 32,33 13,17
4. Kraków 147 100 247 109 10 24,7 10,9
5. Lublin 120 133 253 142 12 21,08 11.83
6. Łódź 80 99 179 89 6 29,83 14,83
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7. Poznań 86 109 195 113 7 27,86 16,14
8. Rzeszów 92 138 230 150 7 32,86 21,43
9. Szczecin 76 71 147 68 7 21,00 9,71

10. Warszawa 123 73 196 99 13 15,08 7,62
11. Wrocław 112 76 188 82 9 20,89 9,11

Razem 1141 1057 2198 1102 94 23,38 11,72

Analiza danych przekazanych przez oddziałowe komisje wskazuje, że w 2011 r. średnie krajo-
we obciążenie na jednego prokuratora pionu śledczego wynosiło 23,38 śledztwa, a średnia liczba 
zakończonych postępowań – 11,72.

W związku ze zmianami ustawy o prokuraturze w okresie sprawozdawczym opracowano i przy-
jęto szereg aktów prawa wewnętrznego Komisji ŚZpNP, które uregulowały sprawy samorządu 
prokuratorskiego Komisji. Zmiany dotyczyły funkcjonowania ciał samorządowych: zebrania, zgro-
madzenia i kolegium.

6.2. Skontrum i śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich
Po zakończeniu w 2009 r. prac dotyczących skontrum akta niezakończonych śledztw prowadzo-

nych przez byłą Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i byłe Okrę-
gowe Komisje Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekazane zostały do dyspozycji 
oddziałowych komisji. Przekazano łącznie ponad 5000 spraw dotyczących głównie zbrodni nazi-
stowskich i innych, które dotychczas pozostawały w stadium zawieszenia lub nie zostały zamknięte 
końcowymi decyzjami merytorycznymi.

Dodatkowo istotny zasób niezakończonych postępowań stanowią akta prawników niemieckich, 
którzy w sądach specjalnych w latach 1939–1945 wydawali bezprawne wyroki wobec obywateli pol-
skich (711 jednostek aktowych). Do merytorycznego zakończenia pozostają również sprawy dotyczą-
ce zbrodni popełnionych na terenie Polski przez jednostki Wehrmachtu (200 jednostek archiwalnych).

W 2011 r. prokuratorzy Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, zgodnie z wydanymi wytycznymi i zaleceniami, sukcesywnie podejmowali ze stanu zawiesze-
nia sprawy objęte skontrum i po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych kończyli decy-
zjami merytorycznymi.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. prokuratorzy oddziałowych komisji podjęli 334 zawie-
szone śledztwa po byłej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Decyzjami 
merytorycznymi zakończono 252 sprawy. W porównaniu z ubiegłym rokiem (264 podjęte śledztwa 
i 142 zakończone) liczba zakończonych spraw tego rodzaju wzrosła. Dzięki temu, że w 2011 r. 
przeznaczono więcej środków fi nansowych na tłumaczenie dokumentów uzyskanych w tych spra-
wach za granicą, możliwe było przyspieszenie niektórych czynności śledczych. W 2010 r. na tłuma-
czenia wydano 77 987,34 zł, a w obecnym okresie statystycznym 141 513,94 zł.

W większości śledztw dotyczących zbrodni nazistowskich niezbędne jest ustalenie wyników postę-
powań prowadzonych przez niemieckie organy ścigania na podstawie materiałów przekazanych przez 
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byłą Główną Komisję BZpNP. Przykładem takich pracochłonnych spraw może być śledztwo o sygna-
turze S 20/10/Zn dotyczące zbrodni popełnionych w szpitalach, punktach sanitarnych oraz domach 
opieki podczas powstania warszawskiego. Tego rodzaju postępowaniem jest także śledztwo w spra-
wie zbrodni popełnionych w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau (sygnatura S 78/11/
Zn). Śledztwo w tej sprawie, podobnie jak w sprawach innych obozów koncentracyjnych, nie zostało 
dotychczas merytorycznie zakończone, pomimo że na podstawie materiałów zebranych w tym śledz-
twie, a zwłaszcza przesłuchań świadków, przeprowadzone zostały procesy, w toku których skazano 
kilkudziesięciu członków załogi obozowej. Wiele wątków działalności obozu zagłady KL Auschwitz-
-Birkenau, pomimo rozpoczęcia badań nad nimi w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w., 
nie zakończono wydaniem decyzji merytorycznych, np. w sprawie zbrodniczej działalności dr. Józefa 
Mengele czy w sprawie zbrodni popełnionych na więźniach w czasie ewakuacji obozu w 1945 r.

Wskazane śledztwo jeszcze przed jego podjęciem wymagało znacznego zaangażowania prokura-
tora i personelu biurowego przy tworzeniu informatycznej bazy danych umożliwiającej procesowe 
opracowanie wszystkich kwestii dotyczących działalności obozu. Znacznego nakładu sił i środków 
wymaga przesłuchanie w charakterze świadków grupy żyjących do chwili obecnej byłych więźniów 
obozu (ok. pięciuset osób) oraz pozyskanie w drodze międzynarodowej pomocy prawnej odpowied-
nich dokumentów od instytucji zajmujących się dokumentowaniem i ściganiem zbrodni nazistowskich.

Istotnego znaczenia w działalności pionu śledczego nabiera prowadzenie śledztw w sprawach praw-
ników niemieckich, którzy w latach 1939–1945 wydawali bezprawne wyroki wobec obywateli polskich.

Ujawnione w prowadzonych śledztwach wyroki sądów nazistowskich prokurator ocenia jako 
orzeczenia bezprawne, ponieważ realizowały one cele polityczne III Rzeszy, które zostały uznane 
za zbrodnicze. Ponadto wyroki te badane są pod kątem wystąpienia przesłanek umożliwiających 
potwierdzenie ich nieważności na podstawie niemieckiej Ustawy z dnia 25 sierpnia 1998 r. o uchy-
leniu narodowosocjalistycznych niesprawiedliwych wyroków karnych (Federalny Dziennik Ustaw 
z 1998 r., część I nr 58, wydany w Bonn 31 sierpnia 1998 r.).

Pion śledczy wystąpił dotychczas do niemieckich organów sądowych w 23 sprawach z wnioska-
mi o potwierdzenie nieważności wyroków niemieckich sądów specjalnych. We wszystkich przy-
padkach uzyskano potwierdzenie nieważności tych wyroków. W ostatnim okresie sprawozdaw-
czym skierowano 2 wnioski, które także zostały pozytywnie rozpoznane.

Tabela 3. Informacja o liczbie spraw podjętych z zawieszenia lub wszczętych po byłej Komisji Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2011 r.

Oddziałowe Komisje Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu

Liczba spraw 
podjętych lub 
wszczętych

Liczba spraw zakończonych 
decyzjami merytorycznymi

Ogólne koszty 
tłumaczeń 

OK. Bi 18 9 3 416,32 zł
OK. Gd 52 38 32 539,06 zł
OK. Ka 16 1 2 539,79 zł
OK. Kr 12 16 26 314,09 zł
OK. Lu 38 39 -
OK. Łd 54 30 11 748,17 zł
OK. Po 63 72 31 887,75 zł
OK. Rz 20 12 13 959,10 zł
OK. Sz 22 8 2 891,34 zł
OK. Wa 15 6 5 674,48 zł
OK. Wr 24 21 10 543,84 zł
Razem 334 252 141 513,94
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Przeprowadzone prace związane ze skontrum ujawniły 233 jednostki archiwalne zawierające 
materiały Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, oznaczone sygnatu-
rą Ds 326/66, dotyczące zbrodni Wehrmachtu popełnionych na terenie Polski w latach 1939–1945. 
W dniu 10 maja 2011 r. pismem o sygn. Or 3/WI/09 dyrektor Głównej Komisji przekazał wła-
ściwym miejscowo oddziałowym komisjom wyselekcjonowane materiały należące do tej katego-
rii spraw, celem podjęcia stosownych decyzji, w zależności od zawartości poszczególnych teczek 
archiwalnych.

6.3. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w liczbach

Prokuratorom oddziałowych komisji na dzień 1 stycznia 2011 r. z poprzedniego okresu staty-
stycznego, tj. roku 2010, pozostało do załatwienia łącznie 1141 spraw (w tym 697 dotyczących 
zbrodni komunistycznych, 391 – zbrodni nazistowskich, 43 – zbrodni wojennych i zbrodni prze-
ciwko ludzkości, w tym zbrodni ludobójstwa, a 10 – czynów określonych w art. 54 i 55 ustawy 
o IPN (przepisy te penalizują zachowania skierowane przeciwko dokumentom, które powinny zna-
leźć się lub też znajdują się w zasobach archiwalnych IPN oraz publiczne i wbrew faktom negowa-
nie zbrodni przeciwko narodowi polskiemu).

W okresie objętym sprawozdaniem do Komisji ŚZpNP wpłynęło łącznie 1057 spraw (w tym 523 
sprawy dotyczyły zbrodni komunistycznych, 481– zbrodni nazistowskich, 41 – zbrodni wojennych 
i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym zbrodni ludobójstwa, a 12 – czynów określonych w art. 54 
i 55 ustawy o IPN).

Ilość spraw, które wpłynęły do pionu śledczego, wskazuje, że pion śledczy nie zajmuje się tylko 
zakańczaniem wcześniej prowadzonych postępowań czy podejmowaniem z zawieszenia śledztw 
byłej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Nadal znajdują się osoby, które zwracają się do pro-
kuratorów Komisji ŚZpNP o wyjaśnienie okoliczności tragicznych zdarzeń i odnalezienie winnych 
popełnienia zbrodni, należących do właściwości pionu śledczego IPN. Dotyczy to także zbrodni 
nazistowskich, które pomimo upływu wielu lat od zakończenia II wojny światowej stanowią zna-
czący procent przestępstw zgłaszanych co roku jako takie, które wymagają przeprowadzenia śledz-
twa przez pion śledczy IPN.

Prokuratorzy pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w 2011 r. zakończyli 1102 postę-
powania (z których 620 dotyczyło zbrodni komunistycznych, 435 – zbrodni nazistowskich, 30 – 
zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym zbrodni ludobójstwa, a 17 – czynów 
określonych w art. 54 i 55 ustawy o IPN).

W 2011 r. w trakcie prowadzonych śledztw przedstawiono zarzuty piętnastu osobom.
W okresie statystycznym wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwa zakończono 870 

postępowań, w tym 444 – wobec niewykrycia sprawcy (sprawców) przestępstwa, zaś kolejnych 
426 zakończono umorzeniem z innych powodów (art. 17 § 1 pkt 1 – 11 kpk np. wobec śmierci 
podejrzanego, wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego).

W 2011 r. prokuratorzy oddziałowych komisji w 147 sprawach, po przeprowadzeniu postępowa-
nia sprawdzającego, wydali postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa, a w 65 – inne decyzje 
kończące postępowanie (np. decyzję o połączeniu danego śledztwa z innymi prowadzonymi już 
postępowaniami lub decyzję o przekazaniu postępowania, według właściwości, do innego organu).

W 2011 r. spośród 62 zażaleń wniesionych na postanowienia prokuratora o odmowie wszczęcia 
śledztwa lub o umorzeniu śledztwa 2 zostały uwzględnione przez prokuratora w trybie art. 463 
§ 1 i 465 § 1 kpk. Pozostałe zażalenia skierowano do rozpoznania przez właściwe sądy. W 4 przy-
padkach sądy uwzględniły złożone zażalenia (co stanowi 0,067%). 3 z uwzględnionych zażaleń 
dotyczyły decyzji o umorzeniu postępowania, a 1 – postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa.

W okresie statystycznym prokuratorzy skierowali do sądów 7 aktów oskarżenia, którymi objęto 
łącznie 9 oskarżonych.
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Poniższa tabela dotyczy spraw zakończonych w 2011 r. z rozbiciem na rodzaj zbrodni, podjętą 
decyzję oraz okres prowadzenia śledztwa.

Tabela 4. Sprawy zakończone w 2011 r. z rozbiciem na rodzaj zbrodni, podjętą decyzję oraz okres 
prowadzenia śledztwa
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Zk

umorzenie 244 143 30 34
odmowa 126 1 0 0
akt oskarżenia 3 3 1 0
zawieszenie 5 2 1 2
inny sposób 18 7 1 1

Zn

umorzenie 296 77 6 8
odmowa 12 0 0 0
akt oskarżenia 0 0 0 0
zawieszenie 2 0 0 1
inny sposób 34 0 0 1

Zi

umorzenie 25 2 1 4
odmowa 7 0 0 1
akt oskarżenia 0 0 0 0
zawieszenie 0 0 0 0
inny sposób 3 0 0 0

Prokuratorzy najwięcej decyzji końcowych podejmują w sprawach, w których czas trwania 
śledztwa nie przekracza roku, jak również w sprawach trwających nie dłużej niż trzy lata.

Z uwagi na długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą kontynuowanie postępowań w trzynastu 
śledztwach wydano postanowienia o ich zawieszeniu. W dniu 31 grudnia 2011 r. we wszystkich 
oddziałowych komisjach było łącznie 59 zawieszonych śledztw, tj. o 4 postępowania więcej niż na 
zakończenie poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Tabela 5. Informacja o śledztwach zawieszonych w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.

Oddziałowa Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu

Liczba postanowień 
o zawieszeniu śledztwa 

wydanych w 2011 r.

Zawieszone postępowania 
stan na 1.01.2011 r. / stan na 

31.12.2011 r.

Białystok 3 6/6
Gdańsk 0 2/2
Katowice 2 1/2
Kraków 0 8/8
Lublin 1 14/15
Łódź 0 0/0
Poznań 0 3/3
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Oddziałowa Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu

Liczba postanowień 
o zawieszeniu śledztwa 

wydanych w 2011 r.

Zawieszone postępowania 
stan na 1.01.2011 r. / stan na 

31.12.2011 r.

Rzeszów 2 2/4
Szczecin 1 4/5
Warszawa 4 12/11
Wrocław 0 3/3
Razem 13 55/59

W 2011 r. prokuratorzy pionu śledczego IPN przesłuchali łącznie 5855 świadków, z czego 4528 
przesłuchano w ramach własnych śledztw, prowadzonych w poszczególnych oddziałowych komi-
sjach, zaś kolejnych 1327 świadków – w ramach pomocy prawnej na rzecz innych oddziałowych 
komisji.

Podkreślenia wymaga fakt, że w 2010 r. prokuratorzy mogli przesłuchać aż 7094 świadków, 
a więc znacznie więcej niż w 2011 r. Ta dysproporcja wynika z faktu, że świadkowie umierają. 
Jakakolwiek zwłoka czy przerwa w działalności pionu śledczego spowoduje nieodwracalną szkodę, 
polegającą na niemożności zebrania wielu bezcennych relacji.

Zasadą jest, że prokuratorzy IPN osobiście wykonują większość czynności w prowadzonych 
śledztwach (jedynie w nielicznych sprawach zleca się wykonywanie czynności innym organom np. 
policji).

Wcześniej omówiono cechy charakterystyczne śledztw prowadzonych przez prokuratorów 
pionu śledczego IPN. Jedną z takich cech jest długotrwałość postępowań. O jej przyczynach rów-
nież była mowa na początku sprawozdania z działalności KŚZpNP. W tym miejscu, dla lepszego 
zobrazowania sytuacji, wspomniane zjawisko przedstawione zostanie na podstawie przekazanych 
przez naczelników oddziałowych komisji danych statystycznych. W tabeli umieszczonej poniżej 
przedstawiono liczbę postępowań wymagających wieloletniego zbierania materiału dowodowe-
go, w których niemożliwe jest szybkie wydanie decyzji merytorycznej kończącej śledztwo, pomi-
mo upływu wielu lat od ich wszczęcia lub podjęcia z zawieszenia, z uwzględnieniem podziału na 
zbrodnie komunistyczne, nazistowskie i inne.

Tabela 6. Informacja o liczbie śledztw prowadzonych przez OK z rozbiciem na okresy trwania postę-
powań wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Kategoria 
śledztw

Śledztwa 
prowadzone przez 

okres do 1 roku

Śledztwa 
prowadzone przez 

okres do 3 lat

Śledztwa 
prowadzone przez 

okres do 5 lat

Śledztwa 
prowadzone przez 
okres powyżej 5 lat

Razem

Zk 276 160 45 119 600
Zn 275 124 18 20 437
Zi 21 2 1 35 59
Razem 572 286 64 174 1096

Analizując powyższą tabelę, należy zwrócić uwagę, że w 2011 r. liczba śledztw prowadzonych 
przez okres dłuższy niż pięć lat w dalszym ciągu utrzymuje się na tym samym poziomie – w roku 
2010 prowadzono 172 postępowania tego rodzaju. Długi czas trwania postępowań wynika z tego, 
że są to w większości postępowania dotyczące lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w., co utrud-
nia dotarcie do świadków, pokrzywdzonych i zebranie materiału dowodowego. Śledztwa te są naj-
częściej postępowaniami przejętymi po b. Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, której prokuratorzy wszczynali śledztwa dotyczące długiego okresu i obejmujące bardzo wiele 



147

czynów. Za przykład może służyć śledztwo prowadzone przez prokuratora OK w Warszawie (sygn. 
S 11/01/Zk), dotyczące zbrodni popełnionych w latach 1944–1956 przez funkcjonariuszy Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, jak również śledztwo prowadzone 
w sprawie wywiezienia obywateli polskich przez władze sowieckie z obszaru woj. białostockiego 
w okresie od 17 września 1939 r. do czerwca 1941 r. (sygn. S 32/00/Zk), prowadzone przez proku-
ratora OK w Białymstoku. Bardzo pracochłonne, wymagające ustalenia i przesłuchania w charak-
terze świadków setek, a niekiedy tysięcy, osób, są śledztwa prowadzone przez OK w Lublinie i OK 
we Wrocławiu w sprawach zbrodni popełnionych w trakcie II wojny światowej przez nacjonalistów 
ukraińskich na ludności polskiej.

Liczba śledztw prowadzonych przez okres dłuższy niż pięć lat jest więc nadal bardzo wysoka. 
Pomimo braku określonego terminu zakończenia śledztwa, który byłby wyznaczony przez ustawo-
dawcę, kierownictwo Głównej Komisji nie pozostawia takich postępowań bez kontroli. Wszyscy 
prokuratorzy oddziałowych komisji mają obowiązek składania co trzy miesiące sprawozdań z dzia-
łań podejmowanych w ramach prowadzonych śledztw na ręce prokuratorów Wydziału Nadzoru nad 
Śledztwami GK. Dodatkowo prokuratorzy Wydziału Nadzoru zostali zobowiązani do dokonania 
oceny zasadności prowadzenia poszczególnych śledztw przez tak długi okres. Zbadanie spraw tego 
rodzaju ujęto w zatwierdzonym 17 stycznia 2012 r. przez dyrektora Głównej Komisji Planie naj-
ważniejszych działań Wydziału Nadzoru opracowanym na rok 2012.

Obecnie największą grupę spraw prowadzonych przez okres ponad pięciu lat stanowią śledz-
twa dotyczące zbrodni komunistycznych popełnionych w latach 1939–1956. Drugą grupę stanowią 
postępowania dotyczące zbrodni popełnionych w okresie II wojny światowej, zbrodni na ludności 
polskiej dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich. Śledztwa te wymagają, zgodnie z treścią 
w art. 45 ust. 3 Uustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN–KŚZpNP, ustalenia i przesłuchania w cha-
rakterze świadków setek, a w niektórych sprawach ponad tysiąca, osób oraz skierowania wielu 
wniosków o międzynarodową pomoc prawną.

6.4. Realizacja obowiązków ustawowych pionu śledczego IPN, innych 
niż wynikające z ustawy o IPN–KŚZpNP

W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przeka-
zywaniu informacji kryminalnych (DzU z 2010 r. nr 29 poz. 153 z późn. zm.) Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu objęta została obowiązkiem przekazywania danych do 
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Z korespondencji z Komendą Główną Policji uzyskano informację, że opracowano nową aplika-
cję dostępową do systemu informatycznego KCIK, która została udostępniona Instytutowi Pamięci 
Narodowej.

Pracownicy Biura Informatyki IPN przygotowali z kolei strukturę systemu dostępowego, a pro-
kuratorzy Głównej Komisji – słownik wyrażeń używanych przez prokuratorów oddziałowych 
komisji, w celu wprowadzenia ich do systemu informatycznego KCIK. Obecnie trwają prace nad 
synchronizacją aplikacji dostępowej i Elektronicznego Wykazu Postępowań, co z jednej strony 
usprawni przekazywanie informacji kryminalnych, z drugiej zaś służyć ma udoskonaleniu syste-
mu Elektronicznego Wykazu Postępowań, o którym mowa niżej. Wszystkie prace prowadzone są 
wspólnie przez Biuro Informatyki IPN i Główną Komisję.

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dysponuje autorskim pro-
gramem informatycznym o nazwie Elektroniczny Wykaz Postępowań, zwanym dalej EWP, służą-
cym do analizowania, gromadzenia i przetwarzania w celach statystyczno-informacyjnych danych 
z prowadzonych w oddziałowych komisjach postępowań przygotowawczych. Baza EWP obej-
muje całość śledztw prowadzonych dotychczas w Instytucie Pamięci od 2000 r. Pozwala ona na 
uzyskanie informacji dotyczących konkretnego postępowania, jego przebiegu, przedmiotu, refe-
rentów, a także terminu oraz sposobu zakończenia. W okresie statystycznym wskazana baza była
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uzupełniana na bieżąco w trakcie prowadzonych postępowań. Przedmiotowa baza jest administro-
wana w ramach systemów informatycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

W 2011 r. prokuratorzy Głównej Komisji opiniowali 45 projektów zarządzeń wewnętrznych 
uregulowań prawnych – projektów zarządzeń prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, w przypadku 
8 z nich zgłoszono uwagi. Główna Komisja ŚZpNP nie opiniowała powszechnych aktów prawnych 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o prokuraturze.

6.5. Szkolenia
5–7 października 2011 r. w Jachrance odbyło się ogólnopolskie szkolenie prokuratorów i pra-

cowników sekretariatów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
i oddziałowych komisji. W szkoleniu wzięło udział 68 prokuratorów i 24 pracowników sekreta-
riatów.

Tematy zajęć szkoleniowych dla prokuratorów dotyczyły kwestii związanych z dochodzeniem 
roszczeń odszkodowawczych za zbrodnie popełnione w okresie II wojny światowej, problematyką 
przeprowadzania dowodów z dokumentów znajdujących się w archiwach państwowych, skargą 
na przewlekłość postępowania przygotowawczego, materialnymi i procesowymi aspektami pro-
wadzenia postępowań dotyczących przestępstw opisanych w art. 54–55 ustawy z dnia 18 grudnia 
1998 r. o IPN–KŚZpNP. Zajęto się również problematyką prowadzenia śledztw w sprawach zbrod-
ni nacjonalistów ukraińskich dokonanych na osobach narodowości polskiej w latach 1939–1945 na 
terenie województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Referaty zostały wygłoszo-
ne przez prokuratorów Głównej Komisji ŚZpNP i oddziałowych komisji.

Organizowane szkolenia mają na celu stworzenie okazji do dyskusji na temat praktyki stosowa-
nia przepisów ustawy o IPN w postępowaniu karnym.

Przypomnijmy, że do czasu wydania ustawy o IPN–KŚZpNP nie było instrumentów prawnych 
do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców niektórych kategorii przestępstw. Wyroki uzyska-
ne w sprawach, w których prokuratorzy IPN kierowali do sądów akty oskarżenia, mają często cha-
rakter precedensowy, stąd niezwykle istotna jest wymiana doświadczeń pomiędzy prokuratorami 
pionu ścigania IPN oraz regularne dokonywanie analizy orzeczeń wydawanych przez sądy w takich 
sprawach. Z myślą o tym w Głównej Komisji ŚZpNP tworzona jest baza orzecznictwa zawierająca 
kopie wyroków i postanowień prokuratorów o umorzeniu śledztwa czy też o odmowie jego wszczę-
cia szczególnie interesujących z prawnego punktu widzenia.

W czasie szkolenia odbyły się także spotkanie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej 
z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i przewodniczącym Rady Instytutu Pamięci Narodowej 
i zebrania prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej oraz prokuratorów oddziałowych komisji 
ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu.

Przedmiotem szkolenia pracowników sekretariatów były natomiast zagadnienia związane z pro-
fesjonalną obsługą sekretariatów.

6.6. Nadzór służbowy nad działalnością pionu śledczego IPN
Prokuratorzy Głównej Komisji w 2011 r. nie przeprowadzali wizytacji w oddziałowych komi-

sjach; podyktowane to było zakończeniem wizytacji wszystkich komisji w poprzednim okresie sta-
tystycznym i zaplanowaniem kolejnych wizytacji zgodnie z dyspozycją § 89 ust. 3 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. na rok 2012. Realizując założenia „Planu naj-
ważniejszych działań Wydziału Nadzoru nad Śledztwami Głównej Komisji ŚZpNP na rok 2011”, 
prokuratorzy przeprowadzili bieżące kontrole wszystkich oddziałowych komisji.

Działania kontrolne objęły następujące zagadnienia:
1. analizę i kontrolę wybranych losowo spraw umorzonych na zasadzie art. 17 § 1 pkt. 6 kpk 

dotyczących zbrodni nazistowskich (Zn) pod kątem realizacji zaleceń co do sposobu postępowania 
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w sprawach niezakończonych postępowań nazistowskich prowadzonych w byłej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce;

2. badanie śledztw wszczętych i obecnie prowadzonych od 2000 do 2006 r. w oddziałowych 
komisjach w celu ustalenia przyczyn długotrwałości tych postępowań;

3. kontrolę wybranych spraw z rejestru Korespondencji ogólnej, dotyczącej m.in. postępowań 
skargowych, sprawności i terminowości realizacji pomocy prawnej.

Prokuratorzy Głównej Komisji, działając na podstawie § 74 Regulaminu wewnętrznego urzę-
dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przeprowadzili również kontrolę 
dziesięciu referatów prokuratorów oddziałowych komisji. Kontrola obejmowała sprawy w toku, 
zakończone, zawieszone, jak również przydzielone prokuratorowi po przeprowadzonym postępo-
waniu skontrum, w zakresie niezakończonych spraw byłej Komisji Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Polsce.

Przypomnijmy, że wszystkie postępowania prowadzone przez oddziałowe komisje objęte są 
przez prokuratorów Głównej Komisji nadzorem służbowym z biegu postępowań, który polega 
na tym, że co trzy miesiące referenci spraw składają sprawozdania z biegu postępowań zgodnie 
z dyspozycją art. 49 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Śledztwa prowadzone przez proku-
ratorów KŚZpNP objęte są także bieżącą kontrolą służbową prowadzoną w trybie § 74 Rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania 
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dodatkowo w siedemnastu postępowaniach prowadzonych w 2011 r. w oddziałowych komi-
sjach ŚZpNP prokuratorzy Głównej Komisji sprawowali zwierzchni nadzór służbowy w rozumie-
niu § 79 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. Regulamin 
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Prokuratorzy 
Głównej Komisji nie mają kompetencji – wynikających z art. 8 lit. b ustawy o prokuraturze – do 
przejmowania spraw prowadzonych przez prokuratorów podległych i wykonywania ich czynności. 
Ograniczenie to wynika z uregulowań zawartych w art. 45 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

W okresie sprawozdawczym do naczelników oddziałowych komisji wpłynęło osiemnaście skarg, 
z których siedemnaście zostało rozpoznanych w 2011 r. i uznanych za bezzasadne. Do Wydziału 
Nadzoru Głównej Komisji ŚZpNP wpłynęły trzy skargi, z których dwie zostały w 2011 r. rozpo-
znane i uznane za niezasadne. Skargi nierozpoznane w trakcie okresu sprawozdawczego zostaną 
rozpoznane w ustawowym terminie w roku 2012.

W 2011 r. do oddziałowych komisji wpłynęło 75 wniosków o udostępnienie informacji publicz-
nej, z których 74 rozpatrzono pozytywnie. Prokuratorzy pionu śledczego IPN otrzymali 61 wnio-
sków o umożliwienie zapoznania się z aktami śledztwa, 60 wniosków rozpoznano i wydano zarzą-
dzenia o udostępnieniu akt śledztwa, jeden wniosek został rozpoznany negatywnie.

W okresie sprawozdawczym odnotowano tylko jedną skargę w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym 
bez nieuzasadnionej zwłoki. 21 listopada 2011 r. do Sądu Apelacyjnego w Katowicach wpłynęła 
skarga na przewlekłość w śledztwie S 86/09/Zk Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Katowicach.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględnił skargę, 
stwierdzając przewlekłość wskazanego wyżej śledztwa, która dotyczyła zaniechania przez proku-
ratora podjęcia decyzji merytorycznej w niniejszej sprawie w ciągu czternastu dni od daty wydania 
postanowienia o zamknięciu śledztwa. Sąd zlecił prowadzącemu postępowanie niezwłoczne wnie-
sienie aktu oskarżenia lub podjęcie decyzji merytorycznej kończącej postępowanie przygotowaw-
cze. W związku z uwzględnieniem skargi dotyczącej przewlekłości postępowania przygotowaw-
czego będącego w toku dyrektor Głównej Komisji ŚZpNP zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2011 r. 
na podstawie art. 47 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, art. 18 ust. 2a Ustawy z 20 czerwca 
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1985 r. o prokuraturze oraz § 74 ust. 2 § 79 ust. 1 i 2 i § 365 Rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury objął zwierzchnim nadzorem służbowym niniejsze śledztwo.

6.7. Śledztwa umorzone ze względu na przedawnienie karalności, 
w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r.

Wydana przez Sąd Najwyższy i omówiona w pierwszej części niniejszego sprawozdania z dzia-
łalności pionu śledczego IPN uchwała w sprawie przedawnienia karalności zbrodni komunistycz-
nych zagrożonych karą poniżej pięciu lat pozbawienia wolności miała duży wpływ na decyzje 
merytoryczne podejmowane przez prokuratorów pionu śledczego, co pokazuje poniższa tabela.

Tabela 7. Postępowania umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6 kpk w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011 r.

Oddziałowa 
Komisja

Śl
ed

zt
w

a 
Zk

 st
an

 n
a

1 
st

yc
zn

ia
 2

01
1/

31
 g

ru
dn

ia
 2

01
1

Li
cz

ba
 sp

ra
w

 z
ar

ej
es

tro
w

an
yc

h 
w

 re
pe

rto
riu

m
 Z

k 
w

 2
01

1 
r.

Li
cz

ba
 sp

ra
w

 z
ak

oń
cz

on
yc

h 
pr

ze
z 

pr
ok

ur
at

or
ów

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
 

ar
t. 

17
 §

 1
 p

kt
 6

 k
pk

Li
cz

ba
 sp

ra
w

 z
ak

oń
cz

on
yc

h 
pr

ze
z 

pr
ok

ur
at

or
ów

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
 

ar
t. 

17
 §

 1
 p

kt
 l

 i 
2 

kp
k

Li
cz

ba
 sp

ra
w

 z
ak

oń
cz

on
yc

h 
pr

ze
z 

są
dy

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
 a

rt.
 1

7
§ 

1 
pk

t 1
, 2

1 
ar

t. 
17

 §
 1

 p
kt

 6
 k

pk

Białystok 6/54 44 8 12 1
Gdańsk 33/23 31 4 6 5
Katowice 75/65 41 14 13 2
Kraków 89/83 65 7 18 -
Lublin 83/64 50 8 15 1
Łódź 54/50 34 6 3 -
Poznań 28/35 35 8 5 1
Rzeszów 65/48 87 29 31 -
Szczecin 50/48 37 5 12 -
Warszawa 92/69 51 13 37 2
Wrocław 68/61 48 13 29 -
Ogółem 697/600 523 115 181 12

Jak wynika z powyższej tabeli oddziałowe komisje w 2011 r. prowadziły łącznie 1200 postępo-
wań dotyczących zbrodni komunistycznych, z których 115 zostało umorzonych na podstawie art. 
17 § 1 pkt 6 kpk (z powodu przedawnienia karalności czynu), co było wynikiem stosowania uchwa-
ły Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r. 181 postępowań zostało zakończonych na podstawie 
art. 17 § 1 pkt l i 2 kpk (postępowanie zakończono ze względu na fakt, że czynu nie popełniono 
albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, czyn nie zawiera 
znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa).

Spośród wszystkich zawisłych przed sądami spraw 12 postępowań zostało zakończonych na 
podstawie art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6 kpk, czyli z uwagi na przedawnienie karalności czynu.
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6.8. Udział prokuratorów pionu śledczego IPN w postępowaniach
sądowych

Udział prokuratorów pionu śledczego w postępowaniu przed sądem zilustrować może poniższe 
zestawienie najważniejszych aktów oskarżenia skierowanych do sądów w 2011 r. i uzyskanych 
orzeczeń.

W 2011 r. prokuratorzy IPN skierowali do sądów 7 aktów oskarżenia wobec 9 osób w tym:
– Oddziałowa Komisja w Krakowie – 2 akty oskarżenia (S 3/11/Zk – 1 oskarżony, S 81/10/Zk 

– 1 oskarżony);
– Oddziałowa Komisja w Poznaniu – 1 akt oskarżenia ( S 6/10/Zk – 1 oskarżony);
– Oddziałowa Komisja w Rzeszowie – 2 akty oskarżenia (S 22/10/Zk – 1 oskarżony, S 14/11/

Zk – 1 oskarżony);
– Oddziałowa Komisja w Szczecinie – 1 akt oskarżenia (S 87/06/Zk – 3 oskarżonych);
– Oddziałowa Komisja w Warszawie – 1 akt oskarżenia (S 74/10/Zk – 1 oskarżony).
Prokuratorzy pionu śledczego w 2011 r. wystąpili do sądów okręgowych z trzema apelacjami od 

orzeczeń sądów I instancji, a także skierowali w trybie art. 459 § 1 i 3 kpk do sądów okręgowych 
cztery zażalenia.

W 2011 r. sądy rozpoznające akty oskarżenia wniesione przez prokuratorów pionu śledczego 
IPN wydały orzeczenia wobec 35 oskarżonych (dla przykładu w roku 2010 orzeczenia zapadły 
wobec 113 oskarżonych). Wobec 12 oskarżonych wydano w roku 2011 wyroki skazujące, 2 oskar-
żonych uniewinniły sądy I instancji. Wobec żadnego z oskarżonych nie zastosowano przepisów 
Ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii (DzU z 1989 r. nr 64 poz. 390). W przypadku 21 oskar-
żonych postępowanie umorzono.

Wyroki uniewinniające zapadły w następujących sprawach:
1. w sprawie S 17/06/Zk – wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 14 czerwca 2011 r.;
2. w sprawie S 42/08/Zk – wyrokiem Sądu Rejonowego w Przeworsku z dnia 9 maja 2011 r.
W okresie sprawozdawczym dyrektor GKŚZpNP wniósł siedem kasacji w sprawach, w których 

zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia 25 maja 2010 r., sygn. 
akt I KZP 5/10 (OSNKW 2010/7/55), upłynął okres przedawnienia karalności czynów przypisa-
nych oskarżonym.

We wszystkich wskazanych wyżej przypadkach kasacje zostały uwzględnione jako „oczywi-
ście zasadne”. Dyrektor Głównej Komisji ŚZpNP wniósł również kasację od postanowienia Sądu 
Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 15 marca 2011 r., sygn. akt WZ 8/11, w sprawie przeciwko 
Jerzemu G., oskarżonemu o przestępstwo z art. 248 § 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (DzU nr 60 poz. 571 z późn. zm.) w zw. z art. 2 
ust 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity DzU z 2007 r. nr 63 poz. 424 z późn. zm.). 
Zaskarżonym postanowieniem Sąd Najwyższy orzekł, że w odniesieniu do zarzuconych oskarżo-
nemu czynów, pozostających w związku z orzekaniem na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu 
Rejonowego, oskarżonemu przysługiwał immunitet sędziowski zarówno w czasie zajmowania sta-
nowiska sędziego, co wynikało z art. 53 § 2 Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 23 września 1944 r. Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej (DzU nr 6 
poz. 29 z późn. zm.) oraz z art. 22 § 1 Ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych 
(DzU nr 23 poz. 166 z późn. zm.), jak i po zwolnieniu z tego stanowiska, co wynikało z art. 22 § 4 
ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. Postanowieniem z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt WK 7/11, 
Sąd Najwyższy oddalił kasację kwestionującą zasadność powyższego stanowiska jako oczywiście 
bezzasadną. Oddalenie kasacji nastąpiło ze względów formalnych.

Prokuratorzy oddziałowych komisji w 2011 r. 242 razy stawali przed sądami, uczestnicząc 
w rozprawach i posiedzeniach. Prokuratorzy Głównej Komisji wzięli udział w jednej rozprawie 
apelacyjnej i jednej rozprawie kasacyjnej.
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6.9. Śledztwa budzące szerokie zainteresowanie społeczne,
niezakończone wydaniem decyzji merytorycznej

Poniżej zaprezentowano kilka spośród prowadzonych w okresie sprawozdawczym śledztw 
budzących szerokie zainteresowanie społeczne lub też z innych powodów uznanych przez naczel-
ników Oddziałowych Komisji za szczególnie ważne dla działalności pionu śledczego IPN.

• S 38/04/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej stanowiącej zbrodnię wojenną i zbrod-
nię przeciwko ludzkości, tj. w sprawie zabójstw nie mniej niż 21 768 obywateli polskich doko-
nanych w okresie od 5 marca do bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 1940 r. na terytorium ZSRR 
przez funkcjonariuszy tego państwa, wykonujących podjętą w Moskwie w dniu 5 marca 1940 r. 
uchwałę Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 
(bolszewików).

Aktualnie postępowanie prowadzi zespół śledczy, składający się z trzech prokuratorów Oddzia-
łowej Komisji w Warszawie. Pomocy zespołowi śledczemu udzielają prokuratorzy z pozostałych 
dziesięciu oddziałowych komisji w Polsce, którzy prowadzą przesłuchania świadków zamieszka-
łych na terenie należącym do właściwości danej komisji. Do chwili obecnej przeprowadzono prze-
słuchanie łącznie 2726 świadków. Większość z nich stanowią członkowie rodzin zamordowanych. 
Przesłuchania świadków odbywają się nie tylko na terenie Polski, lecz także poza jej granicami. 
W toku śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej poszukiwane są w kraju i poza jego granicami 
dokumenty i inne dowody mogące mieć istotne znaczenie dla przedmiotu postępowania. W tym 
celu prowadzone są rozliczne kwerendy mające doprowadzić do odnalezienia archiwalnych doku-
mentów, fotografi i i dokumentalnych materiałów fi lmowych dotyczących zbrodni katyńskiej. Do 
chwili obecnej do akt śledztwa wpłynęło w kilku transzach łącznie 148 tomów kopii akt śledz-
twa Naczelnej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej nr 159 w sprawie zbrodni katyńskiej. 
Pierwsza partia 67 tomów przekazana została w dniu 8 maja 2010 r. przez władze państwowe Fede-
racji Rosyjskiej na ręce wykonującego wówczas obowiązki Prezydenta RP Marszałka Bronisława 
Komorowskiego. Akta te są tożsame z udostępnioną prokuratorom IPN w październiku 2005 r. 
w Moskwie jawną dokumentacją 67 tomów akt sprawy nr 159, z których treścią się wówczas zapo-
znali, jednak bez możliwości sporządzenia jej kopii. Planowane jest stopniowe tłumaczenie tejże 
dokumentacji. Następnie Prokuratura Generalna FR, realizując wniosek o udzielenie pomocy praw-
nej, za pośrednictwem Ambasady RP w Moskwie przekazała stronie polskiej w trzech transzach 
kolejno 20, 50 i 11 tomów uwierzytelnionych przez stronę rosyjską kserokopii dokumentów ze 
śledztwa nr 159. Treść tych materiałów pozostawała dotąd nieznana (nie udostępniono ich w 2005 r. 
prokuratorom IPN w Moskwie). Na obecnym etapie śledztwa zakończono, przy udziale biegłych 
tłumaczy, dokonywanie oględzin tych 81 tomów akt. Aktualnie podlega tłumaczeniu dokumentacja 
z 20 tomów akt. W uzyskanych dotychczas kopiach akt sprawy nr 159 stwierdzono brak dokumen-
tów zawierających personalia 3870 obywateli polskich – więźniów osadzonych w więzieniach na 
tzw. Zachodniej Białorusi, zamordowanych także w wyniku realizacji postanowień wspomnianej 
uchwały Biura Politycznego KCWKP z dnia 5 marca 1940 r. (te brakujące dokumenty określa się 
potocznie mianem „białoruskiej listy katyńskiej”). W 2011 r. rozpoczęto oględziny 52 jednostek 
archiwalnych kopii bardzo obszernej dokumentacji odnoszącej się do zbrodni katyńskiej, pozyska-
nej do zasobu IPN z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Obecnie trwa 
oczekiwanie na realizację przez prokuraturę Stanów Zjednoczonych Ameryki wniosku Oddziało-
wej Komisji w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. o pomoc prawną (sporządzenie uwierzytelnionych 
kserokopii dokumentacji Specjalnej Komisji Śledczej Kongresu USA powołanej do zbadania oko-
liczności zbrodni katyńskiej – tzw. Komisji Maddena).

• S 19/05/Zn – śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskie-
go, dokonanego w dotychczas nieustalonym miejscu i czasie między grudniem 1939 r. a majem 
1945 r.; zostało ono podjęte z zawieszenia przez Oddziałową Komisję ŚZpNP w Warszawie 20 lipca 
2005 r. W toku śledztwa sprawdzanych jest wiele wersji, m.in. ta, że prezydent Stefan Starzyński 
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został aresztowany w Warszawie na przełomie jesieni i zimy 1939 r. w ramach „czystek” dokony-
wanych przez IV grupę operacyjną Policji Bezpieczeństwa pod dowództwem Lothara Beutela i że 
został zamordowany w Warszawie (park Natoliński) lub pod Warszawą (Palmiry).

• S 1/06/Zn – śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa polegającej na zabójstwie przez żoł-
nierzy niemieckich 8 i 9 sierpnia 1944 r. w ruinach Teatru Wielkiego w Warszawie ok. 350 osób 
należących do polskiej ludności cywilnej oraz usiłowania zabójstwa W.Ś. i J.S. W jego przebiegu 
ustalono, że w pierwszych dniach powstania warszawskiego żołnierze niemieccy wypędzili lud-
ność cywilną z budynków mieszkalnych znajdujących się w pobliżu Teatru Wielkiego, tj. z rejonu 
ulic Trębackiej, Focha, Krakowskiego Przedmieścia, Wierzbowej, Senatorskiej, Fredry i Alberta, 
a następnie ludzi tych umieścili w ruinach opery i tam podzielili na dwie grupy. W jednej znaj-
dowały się kobiety z małymi dziećmi, w drugiej zaś mężczyźni oraz chłopcy w wieku kilkunastu 
lat. Kobiety wraz z dziećmi zostały wypędzone z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszko-
wie. Natomiast zatrzymani w ruinach Teatru Wielkiego mężczyźni w liczbie ok. 350 zostali przez 
żołnierzy niemieckich w dniach 8 i 9 sierpnia 1944 r. zastrzeleni, a ich zwłoki spalono. Dwóm 
młodym wówczas chłopcom W.Ś. i J.S. udało się uciec z miejsca egzekucji. Pomimo podjęcia 
szeregu czynności procesowych zdołano ustalić nazwiska jedynie 33 ofi ar tej zbrodni. W ramach 
dotychczasowej współpracy prowadzonej z Centralą w Ludwigsburgu otrzymano kopie z archiwal-
nych akt umorzonych postępowań karnych prowadzonych w sprawie zbrodni popełnionych przez 
byłych członków brygady szturmowej „Dirlewanger”, jak również szereg innych materiałów, które 
poddano szczegółowej analizie pod kątem możliwości wykorzystania w śledztwie. Ustalono też, 
że w zasobie archiwalnym Centrali w Ludwigsburgu nie ma dokumentów związanych z przedmio-
tem prowadzonego postępowania przygotowawczego. Ponadto na podstawie odpowiedzi uzyskanej 
z prokuratury w Koblencji ustalono, że w Archiwum Federalnym w Koblencji nie ma żadnych 
dokumentów dotyczących udziału niemieckich żołnierzy w walkach w okolicy placu Teatralne-
go podczas powstania warszawskiego, jak również dotyczących brygady Dirlewangera. Obecnie 
Oddziałowa Komisja w Warszawie czeka na realizację przez stronę niemiecką wniosku o udziele-
nie międzynarodowej pomocy prawnej w zakresie dotyczącym opracowania sprawozdania końco-
wego z analizy zasobów archiwalnych dotyczących zbrodni w Teatrze Wielkim.

• S 3/08/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych polegających na fi zycznym i psy-
chicznym znęcaniu się nad działaczami opozycyjnymi, członkami NSZZ „Solidarność” od listopa-
da 1982 r. do lutego 1983 r. przez żołnierzy zawodowych Ludowego Wojska Polskiego w jedno-
stce wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze przez zmuszanie pokrzywdzonych do przebywania 
w niedostatecznie ogrzewanych pomieszczeniach, wykonywania ciężkich prac i ćwiczeń woj-
skowych w warunkach stanowiących zagrożenie dla stanu ich zdrowia, znieważanie, kierowanie 
gróźb karalnych, co stanowiło represję wobec pokrzywdzonych. Część mężczyzn nie kwalifi kowa-
ła się całkowicie do tego rodzaju służby z uwagi na zły stan zdrowia i wiek, a ponadto niektórzy 
osadzeni poruszali się o kulach i laskach. Warunki bytowo-socjalne w obozie były złe. Działaczy 
osadzono w nieogrzewanych barakach zrobionych z wagonów towarowych. Nadzorujący ich żoł-
nierze zawodowi szykanowali osadzonych przez urządzanie marszobiegów, wulgarne wyzwiska 
i grożenie pobiciem. W toku postępowania przeprowadzono kwerendy materiałów archiwalnych 
dotyczących przedmiotowej jednostki wojskowej. Na podstawie analizy dostępnych akt ustalono 
dane osobowe i adresy niektórych działaczy opozycyjnych, którzy przebywali wówczas w przed-
miotowej jednostce.

• S 56/11/Zn – śledztwo w sprawie zabójstw popełnionych od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r. 
w Oświęcimiu i innych miejscowościach przez funkcjonariuszy SS i innych formacji zbrojnych 
III Rzeszy Niemieckiej, idących na rękę władzy państwa niemieckiego, na ewakuowanych więź-
niach obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau i jego podobozów na trasie marszów ewakuacyjnych, 
tj. dotyczące czynu opisanego w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla 
faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną 
i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego.
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• S 78/11/Zn – śledztwo w sprawie naruszenia prawa międzynarodowego od maja 1940 r. do 
stycznia 1945 r. w Oświęcimiu i innych miejscowościach przez przedstawicieli władzy państwa 
niemieckiego, którzy pozbawili wolności obywateli polskich przez osadzenie ich w obozie koncen-
tracyjnym KL Auschwitz-Birkenau i poddali ich tam nieludzkiemu traktowaniu oraz dokonywali 
ich zabójstw, co stanowiło zbrodnię przeciwko ludzkości, tj. dotyczące czynu opisanego w art. 1 
pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrod-
niarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu 
polskiego.

• S 56/11/Zn – śledztwo w sprawie masowych zabójstw obywateli polskich dokonanych jesie-
nią 1939 r. w Piaśnicy k. Wejherowa. Do dnia dzisiejszego nie ujawniono liczby zamordowanych 
i dysponujemy jedynie szacunkowymi danymi. Według niektórych z nich może ona wynosić nawet 
12–14 tysięcy. Zbrodnia ta została dokonana przez okupanta niemieckiego w ramach akcji likwi-
dacji polskiej inteligencji i Polaków uznanych za wrogich Niemcom, przygotowanej przed napa-
ścią Niemiec na Polskę w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy (operacja „Tannenberg”), 
a przeprowadzonej jesienią 1939 r. Ocenia się, że w wyniku jej realizacji zamordowano na tere-
nie Pomorza ok. 65 tys. osób. Niemcy dokonywali egzekucji w terenie ustronnym, do którego 
wstęp był wzbroniony pod groźbą śmierci, a później dokładnie zacierali wszelkie ślady zbrodni. 
Np. w 1944 r. zmusili więźniów Stutthofu do rozkopania mogił i wydobycia zwłok, które następ-
nie spalili, a pozostałe kości zmielili. Po zakończeniu prac więźniowie zostali zabici, a ich ciała 
również spalono. Zniszczono również dokumenty dotyczące tej zbrodni, a los ocalałych przejętych 
przez PUBP w Wejherowie nie jest znany. Dlatego podczas prac ekshumacyjnych w październiku 
1946 r. w zdecydowanej większości masowych grobów znaleziono jedynie prochy i kawałki kości 
ludzkich. Jedynie w dwóch mogiłach, o których Niemcy „zapomnieli”, odkryto 305 zwłok zamor-
dowanych. Tylko 55 z nich zostało zidentyfi kowanych przez osoby najbliższe. W chwili obecnej 
w archiwach niemieckich prowadzone są m.in. poszukiwania wytworzonych przez władze okupa-
cyjne dokumentów dotyczących zbrodni.

• S 17/06/Zk – śledztwo w sprawie funkcjonowania od 28 listopada 1956 r. do 31 grudnia 
1989 r. w strukturach dawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych związku kierowanego przez 
osoby zajmujące najwyższe stanowiska państwowe, który miał na celu dokonywanie przestępstw, 
w tym zabójstw działaczy opozycji politycznej i duchowieństwa (art. 258 § 1 i 3, art. 148 § 1, 
art. 231 § 1 kk i innych w zw. z art. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN–KŚZpNP). 
Śledztwo zostało wszczęte 5 lutego 2002 r. przez prokuratora OKŚZpNP w Lublinie, a następnie 
8 marca 2006 r. przekazane do dalszego prowadzenia OKŚZpNP w Warszawie. Przedmiotem śledz-
twa objęto 46 zdarzeń, w których zgromadzony materiał dowodowy uprawdopodabniał możliwość 
zaistnienia przestępstw związanych z działaniami funkcjonariuszy państwa komunistycznego na 
szkodę działaczy opozycyjnych oraz duchowieństwa, w tym również zdarzeń będących uprzednio 
przedmiotem postępowania prokuratury powszechnej w ubiegłych latach. Prowadzone czynności 
śledcze pozwoliły dotychczas na zawężenie przedmiotu postępowania do 33 wątków, w których 
w dalszym ciągu wykonywane są czynności dowodowe zmierzające do ustalenia, czy w poszcze-
gólnych czynach udział brali funkcjonariusze MSW, w jakich jednostkach organizacyjnych byli 
zatrudnieni oraz czy działania te podejmowano w ramach związku kierowanego przez osoby zaj-
mujące najwyższe stanowiska państwowe, który miał na celu dokonywanie opisanych wyżej prze-
stępstw. Obszerność zgromadzonego materiału dowodowego, który w znacznej mierze ma charak-
ter poszlakowy, wymaga pracochłonnej weryfi kacji wszelkich, nawet najdrobniejszych informacji, 
w tym poszukiwania dowodów w zachowanej dokumentacji archiwalnej, w celu skonfrontowania 
tak uzyskanych informacji z treścią zeznań byłych funkcjonariuszy.

• S 69/01/Zk – śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych będących nadto zbrodniami prze-
ciwko ludzkości polegających na zabójstwie w lipcu 1945 r. w nieustalonym miejscu około 600 
osób zatrzymanych na terenie Suwalszczyzny podczas „obławy augustowskiej” dokonanej przez 
wojska NKWD, przy współudziale funkcjonariuszy UB, MO oraz żołnierzy Ludowego Wojska 



Polskiego. Prokuratorzy kilkakrotnie zwracali się w tej sprawie do Rosji o udzielenie pomocy 
prawnej (6 grudnia 1995 r., 24 lipca 2003 r., 10 marca 2006 r. oraz 30 lipca 2009 r.). 4 stycznia 
1995 r. Główna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej w piśmie skierowanym do Ambasady 
Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie podała, że w wyniku pacyfi kacji terenów Polski północno-
-wschodniej i części terytorium obecnej Litwy zatrzymano czasowo około 7000 osób w ramach 
unieszkodliwiania formacji „antyradziecko nastawionej Armii Krajowej”. Potwierdzono przy tym 
aresztowanie części osób z tej grupy przez organy „Smiersz” 3 Frontu Białoruskiego. Grupa ta 
liczyła 592 osoby, których dalszy los, zgodnie z treścią wzmiankowanej informacji, jest nieznany. 
Dane te są w znacznej mierze zgodne z poczynionymi w toku śledztwa ustaleniami faktycznymi. 
Strona rosyjska w kolejnych odpowiedziach usztywniła stanowisko, twierdząc, że nie dysponuje 
żadnymi materiałami związanymi z losami osób zaginionych podczas obławy, i nie udostępniła 
żądanych w odezwach dokumentów, a w piśmie z dnia 25 lipca 2011 r. przesłanym do Prokuratury 
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, będącym odpowiedzią na wniosek strony polskiej o pomoc 
prawną z dnia 30 lipca 2009 r., podała, że w tej sprawie dysponuje tylko takimi informacjami, które 
stronie polskiej przekazano 4 stycznia 1995 r. 23 września 2010 r. skierowano wniosek o pomoc 
prawną do Białorusi, w którym zwrócono się o przeprowadzenie kwerend w Narodowym Archiwum 
Republiki Białorusi w Mińsku, Archiwum Państwowym Publicznych Organizacji z rejonu Białorusi 
oraz w Państwowym Archiwum Obwodu Grodzieńskiego, a także w innych białoruskich zbiorach 
archiwalnych, w celu odnalezienia dokumentacji związanej z przedmiotem śledztwa S 69/01/Zk. 
Białoruś odmówiła stronie polskiej zrealizowania tego wniosku o pomoc prawną. W ramach czyn-
ności prowadzonych w omawianym śledztwie do chwili obecnej przesłuchano około 700 świadków 
spośród członków rodzin osób aresztowanych i ich sąsiadów będących niejednokrotnie bezpośred-
nimi obserwatorami zatrzymań, a także spośród osób zatrzymanych, a następnie zwolnionych, po 
przejściu pierwszych punktów fi ltracyjnych. W dniu 14 czerwca 2011 r. OKŚZpNP w Białymstoku, 
na podstawie m.in. danych zawartych w publikacji rosyjskiego historyka Nikity Pietrowa, wysłała 
wniosek o udzielenie przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej pomocy prawnej w posta-
ci przesłania do śledztwa S 69/01/Zk, uwierzytelnionych kopii dokumentów przechowywanych 
w Centralnym Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Moskwie. Przedmiotowy wniosek 
został 24 czerwca 2011 r. przesłany przez Prokuraturę Generalną Rzeczpospolitej Polskiej do Pro-
kuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej.
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7. Lustracja

Biuro Lustracyjne zajmuje się realizacją zadań ustawowych określonych w Ustawie z dnia 
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, zwanej dalej ustawą o IPN, i Ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów, zwanej dalej ustawą lustracyjną, na pięciu głównych polach:

– przyjmowanie i rejestracja oświadczeń lustracyjnych (art. 52a pkt 1 ustawy o IPN);
– sygnalizowanie odpowiednim organom o niewywiązywaniu się z obowiązków nałożonych 

przez ustawę (art. 52a pkt 4 ustawy o IPN); czynności te wykonuje Sekcja Ewidencji Oświadczeń 
Lustracyjnych i Sygnalizowania;

– opracowanie i publikacja katalogów (art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy o IPN) oraz informacji 
w „Biuletynie Informacji Publicznej” IPN (art. 22 i 23 ustawy lustracyjnej); czynności te wykonuje 
Sekcja Udostępniania i Publikacji oraz Wydział Przygotowywania i Publikacji Katalogów;

– analiza oświadczeń lustracyjnych i zbieranie materiałów niezbędnych do ich właściwej oceny, 
a także przygotowywanie i obsługa postępowań lustracyjnych (art. 52a pkt 3 ustawy o IPN);

– udział prokuratorów BL w charakterze oskarżycieli w postępowaniach lustracyjnych, w tym 
także w tych wszczętych w czasie obowiązywania poprzedniej ustawy lustracyjnej na wniosek 
Rzecznika Interesu Publicznego i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy z 2006 r. (art. 
63a ust. 2 ustawy lustracyjnej); czynności te wykonuje Wydział Przygotowywania Postępowań 
Lustracyjnych (oddziałowe biura lustracyjne) i Wydział Przygotowywania i Nadzoru nad Postępo-
waniami Lustracyjnymi (centrala).

W 2011 r. istotne znaczenie dla biegu czynności podejmowanych przez Biuro Lustracyjne miały 
wybory parlamentarne. Wiązała się z nimi konieczność zintensyfi kowania działań mających na celu 
przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych (lub informacji o ich uprzednim złożeniu) od osób kan-
dydujących w tych wyborach, ich ewidencjonowanie, a następnie weryfi kację ich prawdziwości. 
Ewidencjonowano także i włączano do zasobu oświadczenia, które wpłynęły w związku z wybo-
rami samorządowymi w 2010 r. W roku sprawozdawczym zarejestrowano tym samym w bazie 
Oświadczenia 141 151 nowych oświadczeń, odnotowano także wpływ 16 264 oświadczeń kolej-
nych, złożonych przez osoby, których oświadczenia już znajdowały się w zasobie biura. Wpłynęło 
także 37 397 informacji o uprzednim złożeniu takiego dokumentu przez kandydatów biorących 
udział w tych wyborach. Zarejestrowano 2339 nowych oświadczeń pochodzących od osób peł-
niących inne funkcje publiczne. W trzech katalogach tematycznych opublikowano dane dotyczące 
9357 nowych osób. W katalogu osób pełniących najważniejsze funkcje publiczne opublikowano 
1626 nowych wpisów.

W związku ze zwiększeniem limitów zapytań lustracyjnych kierowanych do Biura Udostęp-
niania i Archiwizacji Dokumentów (początkowo oddziałowe biura lustracyjne kierowały łącznie 
zapytania odnośnie do 450 osób miesięcznie, od listopada już 660 zapytań) zdecydowanie zwięk-
szono ilość zainicjowanych procedur weryfi kujących prawdziwość badanych oświadczeń lustra-
cyjnych (7559), co pozwoliło na zakończenie praktycznie dwukrotnie większej ilości spraw (7548) 
niż w roku 2010.

Prokuratorzy skierowali 87 wniosków o wszczęcie postępowania lustracyjnego z uwagi na 
uzasadnioną wątpliwość co do prawdziwości badanego oświadczenia i przedstawili 15 stanowisk 
w tzw. postępowaniach autolustracyjnych. W 38 sprawach zapadły prawomocne orzeczenia uzna-
jące, że kwestionowane oświadczenia lustracyjne są niezgodne z prawdą.

Szczegółowe zestawienie danych dotyczących działalności Biura Lustracyjnego i podległych 
mu Oddziałowych Biur Lustracyjnych za rok 2011 wygląda następująco:
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7.1. Ewidencja oświadczeń lustracyjnych i publikowanie informacji 
o osobach pełniących funkcje publiczne

7.1.1. Gromadzenie i udostępnianie oświadczeń lustracyjnych

7.1.1.1. Przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o ich uprzednim 
złożeniu

Sekcja Ewidencji i Sygnalizowania (SEiS), podobnie jak w latach ubiegłych, wykonywała czyn-
ności związane z gromadzeniem i ewidencjonowaniem oświadczeń lustracyjnych oraz informacji 
o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego nadesłanych do Biura Lustracyjnego przez orga-
ny wymienione w art. 8 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (DzU z 2007 r. 
nr 63 poz. 425 ze zm.), zwanej dalej ustawą lustracyjną, a także udostępnianiem stosownych infor-
macji w tym zakresie.

W roku sprawozdawczym rytm pracy SEiS BL wyznaczyły wybory samorządowe z 21 listopada 
2010 r. oraz wybory parlamentarne z 9 października 2011 r.

A. Wybory samorządowe 2010 r.
W wyborach samorządowych w 2010 r. wzięło udział 261 875 kandydatów na radnych, wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast.
Po zakończeniu wyborów samorządowych komisje wyborcze zaczęły nadsyłać do oddziało-

wych biur lustracyjnych oraz – sporadycznie – bezpośrednio do Biura Lustracyjnego oświadczenia 
lustracyjne i informacje o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydatów.

Spodziewając się dużej liczby oświadczeń lustracyjnych napływających w wyniku wyborów 
samorządowych oraz stosunkowo krótkiego czasu na ich zaewidencjonowanie (nadanie numeru, 
wprowadzenie do aplikacji), mając jednocześnie w perspektywie wybory parlamentarne w 2011 r., 
podjęto decyzję, aby oddziałowe biura lustracyjne wprowadziły do aplikacji Oświadczenie wpły-
wające do nich oświadczenia lustracyjne. Poprzedzone to było upoważnieniem wyznaczonych pra-
cowników oddziałowych biur lustracyjnych do wprowadzania do aplikacji danych z oświadczeń 
lustracyjnych, zgodnie z obowiązującą, szczegółową instrukcją.

Jeszcze z początkiem grudnia 2010 r. pracownicy oddziałowych biur lustracyjnych przystąpili 
do wprowadzania danych z nowych oświadczeń lustracyjnych do aplikacji Oświadczenie. Proces 
ten trwał do połowy 2011 r. Ogromna praca wykonywana z całą starannością przez pracowni-
ków oddziałowych biur lustracyjnych potwierdziła, że decyzja o zaangażowaniu ich do rejestracji 
oświadczeń była niezbędna.

Jednocześnie oddziałowe biura lustracyjne rozpoczęły przekazywanie oświadczeń lustracyjnych 
oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia do Biura Lustracyjnego. Odbywało się to par-
tiami w okresie od lutego do lipca 2011 r.

Wraz z napływem oświadczeń lustracyjnych do centrali biura pracownicy Wydziału Ewidencji, 
Sygnalizowania i Publikacji rozpoczęli proces ponownej oceny poprawności druku oświadczenia, 
sposobu jego wypełnienia pod względem formalnym, oznaczenia każdego oświadczenia właści-
wym dla niego numerem oraz wpięciem go do segregatora. Czynności te zakończono w sierpniu 
2011 r. Zatwierdzanie poszczególnych rekordów rozpoczęto w połowie września 2011 r. i planuje 
się zakończenie tych czynności do października 2012 r.

W wyniku ponownej analizy wpływających do BL dokumentów stwierdzono:
– wpływ oświadczeń lustracyjnych osób, których oświadczenia lustracyjne już znajdują się 

w zasobie Biura Lustracyjnego, a których treść jest tożsama z treścią pierwszego oświadczenia. 
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Takie oświadczenia, zwane jako „kolejne oświadczenia”, zostaną dołączone do będących już 
w zasobie. Tego typu oświadczenia stanowiły 10% liczby oświadczeń nadesłanych przez komisje 
wyborcze;

– wpływ oświadczeń lustracyjnych wypełnionych przez osoby urodzone po 31 lipca 1972 r.;
– wpływ oświadczeń lustracyjnych sprzecznych w treści, na drukach uznanych orzeczeniem 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. za niekonstytucyjne oraz zawierających inne 
wady formalne ( np. brak podpisu);

– wpływ informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, którego brak stwierdzo-
no w zasobie BL (np. informacja dotyczyła oświadczenia złożonego na tzw. druku niekonstytucyj-
nym).

Wszystkie tego typu oświadczenia oraz informacje Biuro Lustracyjne odesłało właściwym 
dyrektorom delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Z ww. powodów zwrócono pięćdziesiąt oświadczeń lustracyjnych oraz jedenaście informacji 
o uprzednim złożeniu oświadczenia. Liczbę wszystkich zwrotów dokonanych przez BL w 2011 r. 
ilustruje Tabela nr 1.

Tabela 1. Zwroty oświadczeń lustracyjnych i informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia

Powód zwrotu Liczba
Sprzeczne w treści 30 oświadczeń
Druk oświadczenia zakwestionowany 
wyrokiem TK 52 oświadczenia

Druk „ściśle tajne”
oraz druk „ściśle tajne” – dodatkowy

Inne (funkcje, wiek, informacje o zło-
żeniu oświadczenia na druku niekon-
stytucyjnym bądź z tytułu pełnienia 
funkcji niepodlegającej lustracji, 
oświadczenia „prywatne”, brak pod-
pisu)

6 oświadczeń

61 oświadczeń
36 informacji

Kolejne oświadczenie 461 oświadczeń

Suma zwrotów (oświadczeń lustra-
cyjnych i informacji o uprzednim 
złożeniu oświadczenia lustracyjnego)

610 oświadczeń
36 informacji

Reasumując, w wyniku wyborów samorządowych włączono do zasobu Biura Lustracyjnego 
137 477 nowych oświadczeń lustracyjnych. Wpłynęły także 15 594 kolejne oświadczenia, od osób, 
które już wcześniej złożyły oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy lustracyjnej. Oświadczenia 
te zostaną dopięte do oświadczeń już będących w zasobie. Odnotowano także 31 741 informacji 
o uprzednim złożeniu oświadczenia.

B. Wybory parlamentarne 2011 r.
Dyrektor Biura Lustracyjnego w piśmie z dnia 24 lipca 2011 r. przekazał przewodniczącemu 

Państwowej Komisji Wyborczej sugerowaną instrukcję dla komisji wyborczych, regulującą zasa-
dy przyjmowania od kandydatów w wyborach parlamentarnych 2011 r. oświadczeń lustracyjnych 
i informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia. W instrukcji przypomniano obowiązujące prze-
pisy dotyczące realizacji ustawy lustracyjnej oraz procedurę kierowania do BL zapytań o treść 
oświadczeń lustracyjnych znajdujących się w zasobie naszego biura. Przypomniano też, że wyłącz-
nie Biuro Lustracyjne powinno być adresatem takich zapytań. Dyrektor BL zwrócił się też z prośbą 
do Przewodniczącego PKW o przekazanie powyższej instrukcji komisarzom wyborczym.



161

Zastępca dyrektora BL w piśmie z dnia 10 sierpnia 2011 r. przypomniał oddziałowym biurom 
lustracyjnym, że odpowiedzi na zapytania o treść oświadczeń lustracyjnych udziela wyłącznie 
Biuro Lustracyjne, oddziałowe biura lustracyjne mogą odpowiadać jedynie na zapytania o charak-
terze porządkowym (fakt złożenia oświadczenia, data itp.). Poinformował również, że większość 
prac związanych z przygotowaniem aktualizacji wykazu stanowisk osób publicznych publikowa-
nych w ramach katalogu art. 22 ustawy lustracyjnej, które ulegną zmianom w wyniku wyborów 
parlamentarnych, przeprowadzi Biuro Lustracyjne.

W okresie od 23 sierpnia do 13 września 2011 r. Biuro Lustracyjne udzieliło 2978 odpowiedzi na 
zapytania komisji wyborczych o treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów, którzy złożyli infor-
macje o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w tej liczbie 20 zapytań dotyczyło osób, 
których oświadczeń nie ujawniono w zasobie Biura Lustracyjnego, a 2 zapytania dotyczyły osób 
niepodlegających lustracji ze względu na wiek). W przypadku stwierdzenia braku oświadczenia 
w zasobie BL (informacje najczęściej dotyczyły faktu złożenia oświadczenia na tzw. druku niekon-
stytucyjnym) informowano właściwą komisję wyborczą o konieczności złożenia przez kandydata 
właściwego oświadczenia lustracyjnego.

Po nadesłaniu przez PKW do BL informacji o uprzednim złożeniu oświadczeń lustracyjnych stwier-
dzono, że część zapytań o treść oświadczenia lustracyjnego kierowanych do BL przez komisje była 
formułowana pomimo złożenia przez kandydata – najczęściej – kolejnego oświadczenia lustracyjnego.

Ponadto stwierdzono wpływ oświadczeń lustracyjnych osób, których oświadczenia lustracyjne 
już znajdowały się w zasobie Biura Lustracyjnego, a których treść jest tożsama z treścią pierwszego 
oświadczenia. Takie oświadczenia zostały dołączone do będących już w zasobie. Stanowiły one 
30% liczby wszystkich oświadczeń nadesłanych przez komisje wyborcze.

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 9 października 2011 r., wzięło udział 7535 kan-
dydatów na posłów i senatorów.

Państwowa Komisja Wyborcza pismem z dnia 19 października 2011 r. przekazała do Biura 
Lustracyjnego łącznie 1930 oświadczeń lustracyjnych, z których 1335 stanowiły oświadczenia 
nowe i te wprowadzono do aplikacji Oświadczenie. Wpłynęło także 595 kolejnych oświadczeń, 
złożonych przez osoby, które już wcześniej złożyły oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy 
lustracyjnej. Oświadczenia te zostaną dopięte do oświadczeń już będących w zasobie. Zarejestro-
wano także 2926 informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia.

W okresie sprawozdawczym do Biura Lustracyjnego wpływały również oświadczenia lustracyj-
ne oraz informacje o uprzednim złożeniu oświadczenia w korespondencji bieżącej, niezwiązanej 
z opisanymi wyżej wyborami. Do 31 grudnia 2011 r. w aplikacji elektronicznej Biura Lustracyjne-
go zarejestrowano 2339 takich nowych oświadczeń lustracyjnych oraz 2730 informacji o uprzed-
nim złożeniu oświadczenia.

Ogólną liczbę oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia, 
które wpłynęły do BL w 2011 r., ilustruje tabela nr 2.

Tabela 2. Wpływ oświadczeń lustracyjnych i informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia

Wpływ oświadczeń 
lustracyjnych z tytułu

Oświadczenia nowe 
włączone do zasobu 

Oświadczenia kolejne, 
dopięte do uprzednio 

złożonych oświadczeń 

Informacje o uprzednim 
złożeniu oświadczenia

Wybory samorządowe 137 477 15 594 31 741
Wybory parlamentarne 1335 595 2926
Wpływ bieżący 2339 75 2730
Razem 141 151 16 264 37 397

Reasumując, w 2011 r. do zasobu oświadczeń lustracyjnych włączono 141 151 nowych oświad-
czeń lustracyjnych oraz 37 397 informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia.
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Tym samym na dzień 31 grudnia 2011 r. w zasobie BL zarejestrowano łącznie 292 970 oświad-
czeń lustracyjnych. W tej liczbie jest 2649 oświadczeń, w których osoby je wypełniające oświad-
czyły, że pracowały, pełniły służbę bądź współpracowały z organami bezpieczeństwa PRL.

7.1.1.2. Korespondencja dotycząca udzielania informacji poza trybem wyborczym 
o zgromadzonych oświadczeniach lustracyjnych

Sekcja Ewidencji i Sygnalizowania prowadziła korespondencję dotyczącą potwierdzenia faktu 
złożenia oświadczenia lustracyjnego, udostępnienia treści oświadczenia, oryginału bądź jego kse-
rokopii w związku z wnioskami od osób prywatnych, sądów, prokuratur i innych organów.

W sumie na wnioski ww. organów udzielono odpowiedzi dotyczących 2004 osób.

7.1.1.3. Kserokopie oświadczeń lustracyjnych

Ważnym elementem pracy SEiS było wykonywanie poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii oświadczeń lustracyjnych oraz przekazywanie ich do oddziałowych biur lustracyjnych w celu 
podjęcia czynności w ramach przygotowania postępowań lustracyjnych. Prowadzony jest rejestr 
wykonanych kopii oświadczeń lustracyjnych. W 2011 r. wykonano i wysłano 6431 sztuk takich kopii.

7.1.1.4. Inne czynności wykonywane przez pracowników SEiS:

• obsługa bazy PESEL;
• selekcjonowanie oświadczeń lustracyjnych pod kątem art. 22 ustawy lustracyjnej w związku 

z ustawowym obowiązkiem publikowania w BIP informacji zawartych w dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa, a dotyczących niektórych osób pełniących funkcje publiczne oraz infor-
mowanie Sekcji Udostępniania i Publikacji o fakcie wpływu oświadczeń lustracyjnych tych osób;

• prowadzenie bazy informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
• obsługa systemu Kancelaria oraz wykonywanie wszelkich czynności kancelaryjnych związa-

nych z ekspedycją poczty.
Ponadto w 2011 r. zakończono archiwizację korespondencji, która w 2007 r. wpłynęła do Biura 

Lustracyjnego. Korespondencja ta obejmowała pisma przewodnie oraz oświadczenia lustracyjne 
złożone na drukach uznanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. sygn. 
akt K 2/07 za niezgodne z konstytucją. Spisem zdawczo-odbiorczym z dnia 28 września 2011 r. 
przekazano do Archiwum Zakładowego IPN ok. 28 mb ww. dokumentów.

7.1.2. Przygotowywanie i publikowanie informacji o osobach pełniących 
funkcje publiczne wymienionych w art. 22 ustawy lustracyjnej

Do zadań Sekcji Udostępniania i Publikacji należy:
• koordynowanie prac związanych z przygotowaniami kolejnych publikacji katalogu osób peł-

niących funkcje publiczne wymienionych w art. 22 ustawy lustracyjnej, polegające przede wszyst-
kim na weryfi kacji centralnej przygotowanych przez oddziałowe biura lustracyjne wpisów katalo-
gowych;

• monitorowanie i aktualizowanie katalogu pod kątem zmian personalnych oraz zamieszczanie 
informacji o wydanych zarządzeniach prokuratorskich i prawomocnych orzeczeniach sądowych 
w sprawach lustracyjnych dotyczących osób podlegających publikacji w BIP;

• uzupełnianie wcześniej opublikowanych wpisów katalogowych o poprzednio nieznane doku-
menty ujawnione w toku pogłębionych kwerend archiwalnych w zasobie IPN;

• przeprowadzanie dla celów służbowych kwerend i analiz w materiałach z zasobu archiwalne-
go IPN.



W okresie sprawozdawczym Sekcja Udostępniania i Publikacji w ramach wykonywania czyn-
ności służbowych przygotowała dziesięć publikacji obejmujących łącznie wpisy katalogowe 1626 
nowych osób pełniących funkcje publiczne. 19 stycznia 2011 r., 4 marca 2011 r., 24 marca 2011 r., 
13 maja 2011 r., 7 czerwca 2011 r., 20 lipca 2011 r., 25 sierpnia 2011 r., 20 września 2011 r., 15 listo-
pada 2011 r. i 20 grudnia 2011 r. zamieszczono je w „Biuletynie Informacji Publicznej” IPN w kata-
logu osób pełniących funkcje publiczne zawierającym wykaz osób wymienionych w art. 22 ust. 1 
ustawy lustracyjnej. Ponadto zmodyfi kowano już istniejące wpisy poprzez uzupełnienie wyników 
kwerend archiwalnych, odnotowanie zmian funkcji publicznych, dopisanie do wpisów katalogo-
wych informacji o zarządzeniach prokuratorów o pozostawieniu spraw bez dalszego biegu wobec 
braku wątpliwości co do zgodności z prawdą badanych oświadczeń lustracyjnych oraz prawomoc-
nych orzeczeń sądowych w zakończonych sprawach lustracyjnych. W ramach publikacji katalo-
gów wycofano także z BIP IPN 1548 rekordów katalogowych dotyczących osób, które przestały 
pełnić określone w ustawie funkcje publiczne. Zdecydowana większość opublikowanych wpisów 
dotyczyła osób pełniących funkcje w samorządzie terytorialnym i Parlamencie RP, pozostałe odno-
siły się do urzędów centralnych i organów wymiaru sprawiedliwości (szczegółowe zestawienie 
w tabelach poniżej). Zmodyfi kowano i uzupełniono już istniejące wpisy w zakresie zmiany funkcji 
publicznych, reelekcji i zmian dat objęcia funkcji publicznych w kolejnych 1751 rekordach katalo-
gowych. W ramach tych modyfi kacji istniejące zapisy uzupełniono o informacje o wydaniu zarzą-
dzeń i prawomocnych orzeczeń sądowych w odniesieniu do 980 osób.

W 2011 r. Biuro Lustracyjne zleciło oddziałowym biurom lustracyjnym zarządzenie kwerend 
lustracyjnych (lub kwerend katalogowych) odnośnie do 143 osób i opracowanie na ich podstawie 
wpisów do katalogu art. 22, a także opracowanie 40 wpisów na podstawie wcześniej zgromadzo-
nych wyników kwerend lustracyjnych.

Ponadto pracownicy sekcji wykonywali analizy materiałów archiwalnych wykorzystywanych 
w procedurach lustracyjnych, zlecali kwerendy lustracyjne i opracowywali wpisy do katalogu, 
przekazywali zebrane wyniki kwerend archiwalnych do oddziałowych biur lustracyjnych i rozpo-
częli proces archiwizacji materiałów wytworzonych przez sekcję od 2008 r.
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Tabela 3. Nowe wpisy w katalogu osób pełniących funkcje publiczne (wymienione w art. 22 ustawy 
lustracyjnej) 

Pkt art. 22 Funkcje publiczne

19.01.2011

04.03.2011

24.03.2011

13.05.2011

07.06.2011

20.07.2011

25.08.2011

20.09.2011

15.11.2011

20.12.2011

Ł
ącznie

Pkt 3
posłowie do Sejmu RP 8 2 0 0 0 0 0 0 112 1 123
senatorowie RP 0 0 1 0 0 0 0 0 27 0 28

Pkt 4 członkowie Rady Ministrów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pkt 5 sędziowie Sądu Najwyższego 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3

Pkt 6 sędziowie Trybunału Konstytu-
cyjnego 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Pkt 7

sędziowie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9

sędziowie NSA w Wojewódz-
kim Sądzie Administracyjnym 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 101

Pkt 8
zastępca przewodniczącego 
Trybunału Stanu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

członkowie Trybunału Stanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Pkt 9 wiceprezes NIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Pkt 12 prezes Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

Pkt 14 prezes IPN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Pkt 17 sekretarze i podsekretarze stanu 1 4 1 2 2 3 1 0 0 3 17

Pkt 20

marszałkowie województw 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
wicemarszałkowie województw 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 13
członkowie zarządów woje-
wództw 2 20 0 1 0 0 0 0 0 1 24

prezydenci miast 13 2 0 0 0 0 0 1 0 0 16
burmistrzowie 107 35 0 0 0 0 0 0 0 0 142
starostowie powiatów 20 39 7 0 1 0 0 3 0 1 71
wicestarostowie powiatów 51 81 9 1 0 0 2 1 1 1 147
członkowie zarządów powiatów 10 502 60 13 3 8 8 8 7 3 622
wójtowie gmin 210 51 0 1 1 4 2 1 1 1 272

Nowo 
utworzone

prokuratorzy Prokuratury Gene-
ralnej RP 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 14

Nowo 
utworzone członkowie Rady IPN 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

Łącznie 428 749 79 25 20 16 14 24 251 20 1626
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Tabela 4. Uzupełnienia i modyfi kacje istniejących wpisów w katalogu osób pełniących funkcje publicz-
ne (o których mowa w art. 22 ustawy lustracyjnej)

Data edycji katalogu

Modyfi kacje: 
uzupełnienia wpisów, 

zmiany funkcji 
publicznych, reelekcje 

Zarządzenia i orzeczenia 
lustracyjne Wpisy wycofane z BIP

19.01.2011 r. 37 7 417
04.03.2011 r. 165 3 804
24.03.2011 r. 65 24 41
13.05.2011 r. 461 445 21
07.06.2011 r. 57 51 10
20.07.2011 r. 51 36 9
25.08.2011 r. 162 152 17
20.09.2011 r. 147 133 12
15.11.2011 r. 442 29 199
20.12.2011 r. 164 100 18
Łącznie 1751 980 1548

Tabela 5. Zestawienie statystyczne dot. Parlamentu RP obecnej kadencji

Funkcje Wpisy w aplikacji
Nowe osoby (posłowie i senatorowie) 140 (nowe wpisy)
Reelekcje (posłowie i senatorowie) 358
Posłowie – nowi 113 (nowe wpisy)
Posłowie – reelekcje 304
Posłowie – wcześniej pełniący inne funkcje 43
Byli senatorowie – obecni posłowie 6
Senatorowie – nowi 27 (nowe wpisy)
Senatorowie – reelekcje 54
Senatorowie – wcześniej pełniący inne funkcje 19
Byli posłowie – obecni senatorowie 9

W okresie sprawozdawczym zakończono publikację w BIP IPN informacji związanych z ubie-
głorocznymi wyborami samorządowymi (pierwsze trzy publikacje w 2011 r.) oraz opublikowano 
stosowne informacje (listopad–grudzień 2011 r.) odnoszące się do tegorocznych wyborów par-
lamentarnych. Ponadto dokonywano niezbędnych aktualizacji wynikających z bieżących zmian 
kadrowych na stanowiskach objętych ustawowym obowiązkiem publikacji.

7.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów tematycznych

7.2.1. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji 
Publicznej IPN

W 2011 r. Biuro Lustracyjne wraz z oddziałami biura lustracyjnego, wypełniając zadania 
określone zapisami w art. 52a pkt 6, 7 i 8, w art. 52aa pkt 3 oraz w art. 52b pkt 1 i 2a Ustawy 



166

z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, przygotowywało i publikowało katalogi tematyczne funkcjonariuszy orga-
nów bezpieczeństwa państwa, osób pełniących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe 
PRL, osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa państwa.

Od stycznia do grudnia 2011 r. Biuro Lustracyjne przygotowało 10 publikacji, które zawierały 
informacje o materiałach ujawnionych w zasobach IPN w odniesieniu do 9357 osób, o których 
takich informacji uprzednio nie publikowano, a których dane znajdują się w trzech ww. katalo-
gach tematycznych „Biuletynu Informacji Publicznej”. Dokonano także modyfi kacji już istnieją-
cych wpisów w odniesieniu do 2979 osób wymienionych w tych katalogach. Opublikowano także 
analogiczne informacje wobec 1626 nowych osób, których dane opublikowano w wykazie osób 
sprawujących funkcje publiczne wymienione w art. 22 ustawy lustracyjnej.

Tabela 6. Liczba osób, których dane opublikowano w poszczególnych katalogach

Katalogi tematyczne Liczba
Katalog funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa 5916
Katalog osób pełniących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL 2513
Katalog osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa 928
Wykaz osób pełniących funkcje publiczne 1626
Razem 10 983

Przygotowywanie wpisów do katalogu osób rozpracowywanych oraz do wykazu osób publicz-
nych wymaga przeprowadzenia w zasobie archiwalnym IPN pełnej kwerendy, co ma bezpośredni 
wpływ na liczbę opublikowanych wpisów. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN 
na potrzeby Biura Lustracyjnego realizuje określoną porozumieniem pomiędzy dwoma pionami 
Instytutu liczbę kwerend, które obejmują przede wszystkim osoby podlegające lustracji.

Katalog osób pełniących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe opracowywany jest 
głównie na podstawie kwerend prowadzonych poza Instytutem (m.in. w Archiwum Akt Nowych, 
Archiwum Sejmu RP i archiwa państwowe), natomiast wpisy do katalogu funkcjonariuszy organów 
bezpieczeństwa państwa przygotowywane są na podstawie zgromadzonych w zasobie archiwal-
nym IPN akt osobowych. W obu katalogach, z uwagi na obiektywne możliwości BUiAD, obecnie 
pomijana jest przy publikacji część informacji określonych w zapisie ustawowym (art. 52b ust. 1 
pkt. 5 ustawy o IPN) dotyczących zapisów ewidencyjnych, tj. informacji zawartych w dziennikach 
rejestracyjnych i archiwalnych, kartotekach i dokumentach o podobnym charakterze. W przyszło-
ści katalogi będą uzupełniane o te informacje.

W minionym roku Biuro Lustracyjne oraz oddziałowe biura lustracyjne kontynuowały wysyła-
nie pism z prośbą o wyrażenie zgody na opublikowanie w katalogu osób rozpracowywanych. Zapy-
tano o zgodę na publikację 1529 osób, w tym w 304 przypadkach zwrócono się do krewnych osób 
zmarłych (taką możliwość dopuszcza nowelizacja art. 52a pkt 7 ustawy o IPN z marca 2010 r.). 
Spośród tych, którzy udzielili odpowiedzi, 807 osób wyraziło zgodę na publikację, a 29 osób odpo-
wiedziało negatywnie.

W katalogu osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL (art. 52a pkt 7 usta-
wy o IPN) w pierwszej kolejności publikowano dane dotyczące osób, które otrzymały w Instytu-
cie Pamięci Narodowej status „pokrzywdzonego” na podstawie art. 6 ustawy o IPN (uchylonego 
15 marca 2007 r. w wyniku nowelizacji ustawy) lub złożyły do Instytutu wniosek o udostępnienie 
dokumentów (art. 30 ustawy o IPN) oraz osób, wobec których Biuro Lustracyjne prowadzi spraw-
dzenie lustracyjne. W dalszej kolejności publikowane będą informacje o osobach wytypowanych 
na podstawie zachowanych akt operacyjnych i śledczych oraz zapisów w zachowanej dokumentacji 
ewidencyjnej.
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Z uwagi na równoczesne wykonywanie przez Biuro Lustracyjne IPN licznych zadań narzuco-
nych przez ustawodawcę – prowadzenie sprawdzeń i przygotowywanie postępowań lustracyjnych 
oraz opracowywanie katalogów tematycznych i wykazu osób publicznych – przygotowanie publi-
kacji katalogów jest procesem rozciągniętym w czasie.

Wpisy do katalogów tematycznych i wykazu osób publicznych przygotowywane są i wstępnie 
weryfi kowane przede wszystkim w oddziałowych biurach lustracyjnych. W 2011 r. wprowadziły 
one do aplikacji katalogowo-portalowej ponad 25 tys. osób. Szczegółową pracę jedenastu oddzia-
łowych biur lustracyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Zestawienie liczby wpisów do aplikacji portalowo-katalogowej dokonywanych przez 
oddziałowe biura lustracyjne przy przygotowaniu publikacji katalogowych

Katalogi /OBL
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w OBL

katalog funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL
Liczba osób wprowa-
dzonych i w trakcie 
opracowania w OBL

990 677 52 122 9 21 23 47 87 40 1 2069

Liczba osób zwery-
fi kowanych w OBL 
i przekazanych do BL

912 714 1209 1687 568 582 1842 789 4703 491 980 14 477

Razem 1902 1391 1261 1809 577 603 1865 836 4790 531 981 16 546
katalog osób pełniących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe

Liczba osób wprowa-
dzonych i w trakcie 
opracowania w OBL

169 210 71 80 153 325 78 24 881 277 14 2282

Liczba osób zwery-
fi kowanych w OBL 
i przekazanych do BL

534 626 356 84 230 114 413 101 302 384 218 3362

Razem 703 836 427 164 383 439 491 125 1183 661 232 5644
katalog rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL

Liczba osób wprowa-
dzonych i w trakcie 
opracowania w OBL

172 125 160 12 76 82 17 153 104 197 52 1150

Liczba osób zwery-
fi kowanych w OBL 
i przekazanych do BL

97 305 83 94 37 46 77 59 62 14 118 992

Razem 269 430 243 106 113 128 94 212 166 211 170 2142
wykaz osób pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 22 ustawy lustracyjnej

Liczba osób wprowa-
dzonych i w trakcie 
opracowania w OBL

0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 5

Liczba osób zwery-
fi kowanych w OBL 
i przekazanych do BL

90 87 95 154 113 102 64 92 45 100 89 1031

Razem 90 87 95 154 115 102 64 93 46 101 89 1036
Razem we wszyst-
kich katalogach 2964 2744 2026 2233 1188 1272 2514 1266 6185 1504 1472 25 368
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W trakcie opracowywania i publikowania katalogów tematycznych (art. 52a pkt 6, 7 i 8 usta-
wy o IPN) Biuro Lustracyjne oraz oddziałowe biura lustracyjne stale dokonują analiz prawno-histo-
rycznych dotyczących struktur organów bezpieczeństwa państwa PRL. Wyniki tych analiz znajdują 
odzwierciedlenie w publikacjach pracowników pionu lustracyjnego oraz są wykorzystywane w pro-
cedurze tzw. dezubekizacji, a także przy przygotowywaniu i obsłudze postępowań lustracyjnych.

7.3. Przygotowywanie postępowań lustracyjnych

7.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o IPN–KŚZpNP

W okresie sprawozdawczym praca prokuratorów Biura Lustracyjnego była zdeterminowana 
– podobnie jak pracowników innych wydziałów – przeprowadzanymi pod koniec roku wyborami 
parlamentarnymi, a także przeprowadzonymi pod koniec 2010 r. wyborami samorządowymi. Pod-
jęto działania mające na celu przeprowadzenie w jak najszerszym zakresie czynności weryfi kują-
cych prawdziwość oświadczeń lustracyjnych złożonych przez osoby kandydujące w tych wyborach. 
W minionym roku zainicjowano 7559 nowych postępowań mających na celu weryfi kację prawdziwo-
ści złożonych oświadczeń. Zakończono łącznie 7548 spraw, co stanowi prawie dwukrotnie większą 
liczbę niż w roku ubiegłym, w tym skierowano 87 wniosków o wszczęcie postępowania lustracyjnego 
z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do prawdziwości badanych oświadczeń, wydano 7100 zarzą-
dzeń o pozostawieniu spraw bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia takiej wątpliwości, w 326 
sprawach wydano zarządzenie o pozostawieniu bez dalszego biegu z innych przyczyn (np. na podsta-
wie art. 17 § 1 pkt. 11 wobec śmierci osoby lustrowanej i inne), 20 spraw wykreślono jako załatwione 
w inny sposób (np. przekazano według właściwości do innego biura). Prokuratorzy przedstawili 15 
stanowisk w tzw. postępowaniach autolustracyjnych prowadzonych na podstawie art. 20 ust. 5 usta-
wy lustracyjnej. W 2011 r. od osób zainteresowanych wpłynęło do sądów 15 wniosków o wszczęcie 
postępowania autolustracyjnego w tym trybie. W odniesieniu do 3 z nich sądy uznały, że brak jest 
podstaw do wszczęcia takiego postępowania. Powyższe ukazuje tabela statystyczna.

Tabela 8. Informacje o wpływie i załatwieniu spraw za 2011 r.
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Kwie-
cień  575 437 0 0 13 916 69 1 8 414 11 3

Maj  565 454 2 1 19 1055 41 0 4 433 15 2
Czer-
wiec  658 670 2 0 15 1183 62 1 8 582 78 1

Lipiec  513 481 1 1 14 1012 43 1 1 464 15 0
Sierpień  536 557 1 0 19 842 58 1 5 512 38 1
Wrze-
sień  734 948 2 0 30 1210 82 3 4 924 16 1

Paź-
dziernik  658 682 0 0 22 1292 84 2 9 632 38 1

Listopad  683 886 0 0 21 1489 61 3 12 826 45 0
Gru-
dzień  557 866 1 0 23 1486 59 2 17 819 23 5

Razem  7559 7548 15 3 233 13546 751 15 87 7100 326 20

Powyższe wyniki statystyczne uzyskano przy praktycznie niezmienionym stanie kadrowym pro-
kuratorów oddziałowych biur lustracyjnych.

W 2011 r. stan kadrowy prokuratorów przedstawiał się następująco:
– w OBL w Gdańsku 2 prokuratorów prowadziło 1061 spraw (388 spraw niezakończonych 

w 2010 r. i 673 sprawy zarejestrowane od stycznia do grudnia 2011 r.), tym samym średnio na pro-
kuratora przypadało 530 spraw;

– w OBL w Białymstoku 2 prokuratorów prowadziło 1178 spraw (389 spraw niezakończonych 
w 2010 r. i 789 spraw zarejestrowanych od stycznia do grudnia 2011 r.), tym samym na jednego 
prokuratora przypadało średnio 589 spraw.

– w OBL w Katowicach 3 prokuratorów prowadziło 1119 spraw (404 sprawy niezakończone 
w 2010 r. i 715 spraw zarejestrowanych od stycznia do grudnia 2011 r.), tym samym średnio na pro-
kuratora przypadały do prowadzenia 373 sprawy. Zaznaczyć należy, że czwarty prokurator pozo-
stający na etacie w tym biurze w 2011 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim 150 dni, wykorzystał 
także 32 dni urlopu wypoczynkowego. Z tych przyczyn zdecydowano o przejęciu prowadzonych 
spraw do referatu pozostałych prokuratorów;

– w OBL w Krakowie 4 prokuratorów prowadziło 1206 spraw (339 spraw niezakończonych 
w 2010 r. i 867 spraw zarejestrowanych od stycznia do grudnia 2011 r.), tym samym średnio na 
prokuratora przypadało 301 spraw;

– w OBL Lublinie 1 prokurator prowadził 760 spraw (66 spraw niezakończonych w 2010 r. 
i 694 sprawy zarejestrowane od stycznia do grudnia 2011 r.);

– w OBL w Łodzi 1 prokurator ( od dnia 1 grudnia 2011 r. decyzją Prokuratora Generalnego RP 
mianowano dwóch prokuratorów z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Łodzi prokuratorami OBL w Łodzi) prowadził 693 sprawy (167 spraw niezakończo-
nych w 2010 r. i 526 spraw zarejestrowanych od stycznia do grudnia 2011 r.);

– w OBL w Poznaniu 2 prokuratorów prowadziło 824 sprawy (78 spraw niezakończonych 
w 2010 r. i 746 spraw zarejestrowanych od stycznia do grudnia 2011 r.), tym samym średnio na 
prokuratora przypadało 412 spraw;

– w OBL w Rzeszowie 3 prokuratorów prowadziło 1108 spraw (375 spraw niezakończonych 
w 2010 r. i 733 sprawy zarejestrowane od stycznia do grudnia 2011 r.), tym samym średnio na pro-
kuratora przypadało 369 spraw;

– w OBL w Szczecinie 2 prokuratorów prowadziło łącznie 590 spraw (93 sprawy niezakończo-
ne w 2010 r. i 497 spraw zarejestrowanych od stycznia do grudnia 2011 r.), tym samym średnio na 
prokuratora przypadało 295 spraw;
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– w OBL w Warszawie 2 prokuratorów prowadziło łącznie 832 sprawy (trzeci prokurator prze-
bywał na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim od grudnia 2010 r. do końca 
grudnia 2011 r.), w tym 228 spraw niezakończonych w 2010 r. i 604 sprawy zarejestrowane od 
stycznia do grudnia 2011 r., tym samym średnio na prokuratora przypadało 416 spraw;

– w OBL we Wrocławiu 1 prokurator prowadził 800 spraw (85 spraw niezakończonych w 2010 r. 
i 715 spraw zarejestrowanych od stycznia do grudnia 2011 r.).

W toku prowadzonych czynności weryfi kujących prawdziwość badanych oświadczeń lustracyj-
nych przesłuchano 751 świadków. Zgodnie z treścią art. 52e ust. 3 ustawy o IPN–KŚZpNP do 233 
osób, których oświadczenia analizowano, skierowano pismo informujące o możliwości złożenia 
wyjaśnień.

Na uwagę zasługuje także fakt, że w okresie sprawozdawczym odnotowano 70 orzeczeń pra-
womocnych. Wśród tych orzeczeń w 38 sprawach stwierdzono niezgodność z prawdą złożonych 
i analizowanych przez sąd oświadczeń lustracyjnych. W 21 przypadkach sąd orzekł o zgodności 
z prawdą złożonych oświadczeń lustracyjnych, nie podzielając stanowiska zajmowanego przez 
prokuratora Biura Lustracyjnego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w 2 sprawach Sąd Ape-
lacyjny w Rzeszowie i w 1 sprawie Sąd Apelacyjny w Krakowie jako sąd odwoławczy zmieniły 
orzeczenie Sądu Okręgowego jako sądu I instancji stwierdzające, że oświadczenie jest niezgodne 
z prawdą, orzekając, że badane oświadczenia są zgodne z prawdą. W pozostałych 8 orzeczeniach 
sąd podzielił stanowisko prokuratora Biura Lustracyjnego złożone w trybie art. 20 ust. 5a ustawy 
lustracyjnej i orzekł o zgodności z prawdą złożonych oświadczeń.

Należy także wspomnieć, że w kolejnych 3 sprawach zapadły prawomocne orzeczenia o umo-
rzeniu postępowań lustracyjnych, w tym:

– w 1 sprawie na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk w zw. z art. 19 ustawy lustracyjnej wobec 
śmierci lustrowanego;

– w 1 sprawie na podstawie art. 17 § 1 pkt. 9 kpk w zw. z art. 19 ustawy lustracyjnej wobec 
cofnięcia wniosku złożonego w trybie art. 20 ust. 5 ustawy lustracyjnej o autolustrację przez lustro-
wanego;

– w 1 sprawie na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kpk w zw. z art. 19 ustawy lustracyjnej wobec przy-
jęcia, że lustrowana, w momencie wypełniania oświadczenia lustracyjnego, działała w warunkach 
usprawiedliwionego błędu.

Powyższe zestawienie wskazuje na znaczne zintensyfi kowanie przez sądy procedur lustracyj-
nych, co wpłynęło na zwiększone zaangażowanie prokuratorów Biura Lustracyjnego. I tak:

– w OBL w Warszawie 2 prokuratorów odnotowało 102 dni wokandowe. Prokuratorzy tego 
biura występują przed Sądem Okręgowym w Warszawie i Sądem Okręgowym Warszawa Praga, 
a także przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie jako sądem odwoławczym;

– w OBL w Katowicach 3 prokuratorów odnotowało 113 dni wokandowych. Prokuratorzy 
tego biura występują przed Sądem Okręgowym w Katowicach, Sądem Okręgowym w Gliwicach 
i Sądem Apelacyjnym w Katowicach jako sądem odwoławczym;

– w OBL w Krakowie 4 prokuratorów odnotowało 79 dni wokandowych. Prokuratorzy tego 
biura występują przed Sądem Okręgowym w Krakowie, Sądem Okręgowym w Kielcach i Sądem 
Okręgowym w Nowym Sączu, a także Sądem Apelacyjnym w Krakowie jako sądem odwoław-
czym;

– w OBL w Lublinie 1 prokurator odnotował 72 dni wokandowe. Prokurator ten występuje 
przed Sądem Okręgowym w Lublinie i Sądem Apelacyjnym w Lublinie jako sądem odwoławczym;

– w OBL w Białymstoku 2 prokuratorów odnotowało 62 dni wokandowe. Prokuratorzy tego 
biura występują przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, Sądem Okręgowym w Olsztynie 
i Sądem Apelacyjnym w Białymstoku jako sądem odwoławczym;

– w OBL w Gdańsku 2 prokuratorów odnotowało 52 dni wokandowe. Prokuratorzy tego biura 
występują przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, Sądem Okręgowym w Toruniu i Sądem Okręgo-
wym w Bydgoszczy, a także Sądem Apelacyjnym w Gdańsku jako sądem odwoławczym;
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– w OBL w Łodzi 1 prokurator odnotował 34 dni wokandowe. Prokurator tego biura występuje 
przed Sądem Okręgowym w Łodzi i Sądem Apelacyjnym w Łodzi jako sądem odwoławczym;

– w OBL w Szczecinie 2 prokuratorów odnotowało 41 dni wokandowych. Prokuratorzy tego 
biura występują przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, Sądem Okręgowym w Koszalinie i Sądem 
Apelacyjnym w Szczecinie jako sądem odwoławczym;

– w OBL w Rzeszowie 3 prokuratorów odnotowało 43 dni wokandowe. Prokuratorzy tego biura 
występują przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie i Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie jako sądem 
odwoławczym;

– w OBL w Poznaniu 2 prokuratorów odnotowało 41 dni wokandowych. Prokuratorzy tego 
biura występują przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, Sądem Okręgowym w Zielonej Górze 
i Sądem Apelacyjnym w Poznaniu jako sądem odwoławczym;

– w OBL we Wrocławiu 1 prokurator odnotował 31 dni wokandowych. Prokurator ten wystę-
puje przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu i Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu jako sądem 
odwoławczym.

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że obciążenie 300–450 spraw na jednego prokuratora rocz-
nie, w zależności od stopnia ich złożoności, należy uznać za właściwe. W roku 2011 normy te zosta-
ły znacznie przekroczone w OBL we Wrocławiu, w Lublinie i Łodzi. Przyczyną tego były m.in. 
trudności z obsadzeniem stanowisk prokuratorskich w ww. ośrodkach, w związku z czym nastąpiło 
nadmierne nagromadzenie spraw. Takie trudności najczęściej występują w OBL zatrudniających 
jednego prokuratora; urlop lub choroba znacząco zmieniają realizację zadań.

Należy dążyć do zatrudnienia w każdym OBL co najmniej (absolutne minimum) dwu prokura-
torów.

Podejmowane próby przesunięcia do pionu lustracyjnego prokuratorów Komisji Ścigania, co 
wymaga zgody zainteresowanego prokuratora oraz Prokuratora Generalnego, kończyły się niepo-
wodzeniem. Możliwości utworzenia nowych etatów prokuratorskich były w roku sprawozdaw-
czym zamknięte.

Sprawy te powinny być rozwiązane w 2012 r., nad czym pracuje kierownictwo Instytutu.
W roku sprawozdawczym prokuratorzy Biura Lustracyjnego (centrali) opracowali pięć projektów 

kasacji i skierowali do Prokuratora Generalnego RP w celu wystąpienia przez niego do Sądu Najwyż-
szego zgodnie z treścią art. 21b ust. 6 ustawy lustracyjnej. W trzech sprawach Prokurator Generalny 
RP wystąpił z kasacją do Sądu Najwyższego. W jednej z nich Sąd Najwyższy przychylił się do przed-
miotowej kasacji i wyrokiem z dnia 7 września 2011 r. o sygn. V KK 67/11 uchylił orzeczenie Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu utrzymujące w mocy orzeczenie sądu I instancji i przekazał sprawę do 
ponownego rozpoznania. Pozostałe kasacje nie zostały dotychczas rozpoznane. W roku sprawozdaw-
czym prokuratorzy występowali także przed Sądem Najwyższym w dwóch posiedzeniach związa-
nych z kasacją lustrowanych, które Sąd Najwyższy oddalił jako oczywiście bezzasadne.

Należy też odnotować, że w dniu 23 marca 2011 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę o sygn. I KZP 
31/10 stwierdzającą, że zawarty w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze 
(DzU z 2008 r. nr 7 poz. 39 ze zm.) termin „odpowiedzialność karna” oznacza wyłącznie odpowie-
dzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Uchwała ta stanowiła odpowiedź na pytanie 
prawne wymagające zasadniczej wykładni ustaw przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Katowi-
cach, czy wspomniany wyżej art. 54 ustawy o prokuraturze znajduje zastosowanie do osoby pod-
danej postępowaniu lustracyjnemu. Sąd Najwyższy stanął zatem na stanowisku, że nie ma podstaw 
ku temu, aby w sprawach lustracyjnych dotyczących prokuratorów konieczne było wcześniejsze 
występowanie o uchylenie takiej osobie immunitetu zgodnie z treścią art. 54 przytoczonej wyżej 
ustawy.

Powyższa uchwała, a także kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego odnoszące się do kwestii 
immunitetu w postępowaniu lustracyjnym, np. sędziów (patrz: II KO 72/10 z dnia 17 sierpnia 
2011 r.), miały istotne znaczenie dla przyspieszenia biegu postępowań prowadzonych wobec osób, 
którym immunitet formalno-prawny przysługuje.



7.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego
W roku sprawozdawczym kontynuowano postępowania przejęte po byłym urzędzie Rzecznika 

Interesu Publicznego. Nadal zawieszony był bieg dwóch spraw zalegających w sądach okręgowych 
w Gdańsku i Warszawie z uwagi na stan zdrowia lustrowanych. W dotychczas zawieszonej sprawie 
z OBL w Łodzi sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania lustracyjnego na podstawie 
art. 17 § 1 pkt. 5 kpk w zw. z art. 19 ustawy lustracyjnej z uwagi na śmierć lustrowanego.

Sąd Okręgowy w Katowicach zawiesił z kolei bieg postępowania w jednej ze spraw z uwagi na 
długotrwałą chorobę lustrowanego.

Zapadły także dwa prawomocne orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach i jedno orzecze-
nie Sądu Apelacyjnego w Warszawie:

– w sprawie o sygn. II AKa 235/11 orzeczeniem z dnia 19 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny 
w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie sądu I instancji i uznał, że lustrowany złożył niezgodne 
z prawdą oświadczenie lustracyjne;

– w sprawie o sygn. II AKa 433/10 orzeczeniem z dnia 20 października 2011 r. Sąd Apelacyjny 
w Katowicach utrzymał w mocy orzeczenie sądu I instancji i uznał, że lustrowana złożyła niezgod-
ne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

– w sprawie o sygn. II AKa 80/11 orzeczeniem z dnia 7 kwietnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Kato-
wicach utrzymał w mocy orzeczenie sądu I instancji i uznał, że lustrowany złożył zgodne z prawdą 
oświadczenie lustracyjne.

W czterech sprawach prokuratorzy Biura Lustracyjnego (centrali) przygotowali i skierowali do 
Sądu Najwyższego stanowisko w odniesieniu do wniosku lustrowanego o wznowienie prawomoc-
nie zakończonego postępowania lustracyjnego. Każdorazowo były to stanowiska uznające, że brak 
jest podstaw do wznowienia tych postępowań. W roku sprawozdawczym nie zapadła żadna decyzja 
o wznowieniu prawomocnie zakończonego postępowania lustracyjnego.

Przy udziale prokuratorów Biura Lustracyjnego rozpoznano dwie kasacje skierowane przez 
lustrowanych. W obu sprawach Sąd Najwyższy oddalił kasacje jako oczywiście bezzasadne.

W 2011 r. prokuratorzy Biura Lustracyjnego (centrali) objęli nadzorem służbowym 34 sprawy.
Na koniec należy odnotować, że zgodnie z treścią art. 38 pkt. 4 ustawy o Trybunale Konstytucyj-

nym w toku procedury badającej zgodność m.in. Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojen-
nym z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 i art. 8 ust. 2 i 3 Konstytucji Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., przewodniczący składu orzekającego zwrócił się do 
prezesa IPN–KŚZpNP o przedstawienie stanowiska dotyczącego trwania dalszych skutków stanu 
wojennego. Stanowisko to przygotował i przedstawił w toku rozprawy prokurator Biura Lustracyj-
nego wspólnie z ówczesnym dyrektorem Biura Edukacji Publicznej. Jak wynika z treści wyroku 
o sygn. K 35/08 z dnia 16 marca 2011 r. zostało ono zaaprobowane przez Trybunał Konstytucyjny.
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8. Budżet

Budżet Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu został określony przez ustawę budżetową na 2011 r. w następujących wielkościach:

Tabela 1. Dochody i wydatki IPN–KŚZpNP wg ustawy budżetowej na 2011 r. w tys. zł

Dochody budżetowe 1 168
Wydatki budżetowe 223 263
 z tego:
 – dotacje 1 870
 – świadczenia na rzecz osób fi zycznych 3 532
 – wydatki bieżące 205 442
 – wydatki majątkowe 12 419

Ponadto w ustawie budżetowej na 2011 r. w części 83 Rezerwy celowe, poz. 57 Skutki zmian 
systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o fi nansach publicz-
nych, w tym sfi nansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ustawodawca zabezpieczył środki 
na zwiększenie wydatków budżetowych jednostek wykonujących zadania realizowane dotych-
czas przez gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych. Rezerwa celowa 
została utworzona z przeznaczeniem na wydatki z tytułu realizacji zadań przejętych od gospo-
darstw pomocniczych w wysokości odpowiadającej planowanemu przez jednostki przyrostowi 
dochodów.

Instytut Pamięci Narodowej przejął w 2011 r. zadania zlikwidowanego Gospodarstwa Pomoc-
niczego IPN, w tym zadania związane z wydawaniem i sprzedażą publikacji Instytutu. W związ-
ku z powyższym prezes Instytutu, na podstawie ww. przepisów, wystąpił 2 października 2011 r. 
do ministra fi nansów z wnioskiem o uruchomienie z ww. rezerwy celowej środków w wysoko-
ści 500 tys. zł z przeznaczeniem na sfi nansowanie kosztów usługi naświetlania, druku i opra-
wy publikacji Od Niepodległości do Niepodległości. Historia Polski 1918–1989. Ze względu na 
duże zainteresowanie, jakim cieszył się pierwszy nakład publikacji, Instytut postanowił wznowić 
jej wydanie. Przedmiotowa rezerwa została uruchomiona decyzją ministra fi nansów w sprawie 
zmian w budżecie państwa na rok 2011 – pismo FS13/4135/DMC/16/2011/1521 z dnia 13 paź-
dziernika 2011 r.

W związku z powyższym plan wydatków Instytutu został zwiększony o kwotę 500 tys. zł w dzia-
le 751, rozdziale 75101.

8.1. Wykonanie dochodów budżetowych
Instytut Pamięci Narodowej realizuje dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych organów wła-

dzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w ramach następujących rozdziałów 
klasyfi kacji budżetowej:

– Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa;
– Rozdział 75112 – Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
– Rozdziale 75194 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych 

zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze.

Wykonanie planu dochodów w dziale 751 przedstawiono w poniższej tabeli.



174

Tabela 2. Wykonanie dochodów IPN–KŚZpNP w 2011 r. w tys. zł

Lp. Wyszczególnienie Paragraf Ustawa budżetowa 
na 2011 r.

Wykonanie 
w 2011 r.

Dział 751 – ogółem 1 168,0 2 642,9

1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 
osób fi zycznych 0570 0 53,7

2
Grzywny i inne kary pieniężne od 
osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych

0580 0 4,4

3 Wpływy z różnych opłat 0690 0 1,8

4

Wpływy ze spłat oprocentowanych 
pożyczek udzielonych sędziom 
i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb 
mieszkaniowych

0700 411,0 408,6

5

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jedn. 
sam. terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora fi n. publ. oraz 
innych umów o podobnym charakterze

0750 0 31,9

6 Wpływy z usług 0830 34,0 358,6
7 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 592,0 1 145,6

8 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0870 3,0 14,8

9

Odsetki od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości

0900 0 2,3

10 Pozostałe odsetki 0920 40,0 69,0
11 Wpływy z różnych dochodów 0970 86,0 518,5
12 Różnice kursowe 1510 2,0 2,6

13

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 
w tym wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości

2910 0 31,1

W ustawie budżetowej na 2011 r. prognozowano osiągnięcie dochodów w wysokości 1 168 tys. 
zł. Zrealizowane dochody były o 1 474,9 tys. zł wyższe w stosunku do kwoty dochodów w ustawie 
budżetowej na 2011 r. i wyniosły 2 642,9 tys. zł, co stanowi 226,3% prognozowanych dochodów. 
Plan dochodów stanowi jedynie prognozę dochodów, bowiem na etapie planowania budżetu trudno 
jest przewidzieć, na jakim poziomie dochody zostaną zrealizowane. Dotyczy to zwłaszcza §§ 0830 
wpływy z usług, 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz 0970 wpływy z różnych dochodów, 
który obejmuje m.in. dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS.

Zrealizowane dochody wyszczególnione:
– w § 0570 na kwotę 53,7 tys. zł dotyczyły grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 

osób fi zycznych (zapłata kary umownej w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę warun-
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ków umowy dotyczącej wykonania dokumentacji zamiennej rozbudowy obiektu magazynowo-biu-
rowego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 102);

– w § 0580 na kwotę 4,4 tys. zł dotyczyły grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych (w tym m.in. wpłata odszkodowania od Poczty Polskiej za 
reklamację, kara umowna za nieterminową dostawę komputerów, kara umowna z tytułu umowy);

– w § 0690 na kwotę 1,8 tys. zł dotyczyły wpływów z różnych dochodów (wpłata kosztów 
sądowych przez osobę fi zyczną);

– w § 0700 na kwotę 408,6 tys. zł to wpływy ze spłat pożyczek udzielonych na zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;

– w § 0750 na kwotę 31,9 tys. zł dotyczyły wpływów z tytułu wynajmu lokalu użytkowego 
i najmu pokoi służbowych;

– w § 0830 na kwotę 358,6 tys. zł to wpływy z tytułu usług (usługi reprodukcyjne i reprogra-
fi czne świadczone przez Instytut);

– w § 0840 na kwotę 1 145,6 tys. zł dotyczyły wpływów m.in. ze sprzedaży publikacji i gier 
edukacyjnych wydawanych przez Instytut, na rzecz osób fi zycznych i prawnych;

– w § 0870 na kwotę 14,8 tys. zł dotyczyły wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 
(sprzedaż samochodów osobowych i sprzętu komputerowego);

– w § 0900 na kwotę 2,3 tys. zł to odsetki od kwoty dotacji zwróconej przez Fundację Ośrodka 
KARTA;

– w § 0920 na kwotę 69 tys. zł dotyczyły wpłat odsetek od udzielonych pożyczek na zaspoko-
jenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;

– w § 0970 na kwotę 518,5 tys. zł dotyczyły wpłat z różnych tytułów (przelew środków 
z zamknięcia rachunku zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego IPN oraz z tytułu wpły-
wu należności Gospodarstwa za faktury wystawione przez GP w 2010 r., zwrot nadpłaconych 
w latach ubiegłych składek ZUS, obniżenie składek z tytułu ich terminowej realizacji, tzw. 
wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z tytułu faktur korygujących dotyczących rozliczeń za 
ubiegły rok, wpłaty pracowników z tytułu zwrotu przyznanych w latach poprzednich stypen-
diów naukowych z powodu rozwiązania umowy o pracę lub niespełnienia przez pracownika 
warunków umowy, odszkodowanie w związku z likwidacją szkody komunikacyjnej samochodu 
służbowego);

– w § 1510 na kwotę 2,6 tys. zł dotyczyły wpływów z tytułu różnic kursowych;
– w § 2910 na kwotę 31,1 tys. zł dotyczyły zwrotu części kwoty dotacji przez Fundację Ośrodka 

KARTA za okres sprawozdawczy 2010 r.
Pozyskane przez Instytut dochody zostały w całości odprowadzone do budżetu państwa.

8.2. Wykonanie wydatków budżetowych

Realizacja wydatków Instytutu Pamięci Narodowej w ramach poszczególnych działów klasyfi -
kacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa, w tym:

– Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa;
– Rozdział 75112 – Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, w tym:
– Rozdział 75302 – Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne.

Wielkości wydatków przedstawione w obu rozdziałach działu 751 odzwierciedlają poziom 
wydatków poniesionych na bieżącą działalność Instytutu związaną z realizacją zadań ustawowych 
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określonych ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, kosztami utrzymania oraz zatrudnieniem pracowników.

Wydatki w dziale 753 obejmują wypłaty uposażeń dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz 
uposażeń rodzinnych. Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku są wypłacane prokurato-
rom, dla których Instytut był ostatnim miejscem zatrudnienia. Uposażenia rodzinne są wypłacane 
dla uprawnionych członków rodziny prokuratora.

W trakcie roku budżetowego 2011, na podstawie decyzji prezesa IPN, dokonano zmian planu 
fi nansowego, w wyniku których zostały przeniesione środki budżetowe z rozdziału 75101 do roz-
działu 75112 m.in. w celu realizacji zaplanowanych przez oddziałowe biura edukacji publicznej 
zadań merytorycznych w zakresie działalności edukacyjnej, w tym m.in. na realizację projektów 
dokumentacyjnych, przygotowanie wystaw, wykonanie kopii ekspozycji cieszących się najwięk-
szym zainteresowaniem, tłumaczenie publikacji na języki obce, tłumaczenie materiałów archiwal-
nych. Przeniesienie środków zostało podyktowane również koniecznością wypłaty przyznanych 
pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów zatrudnionych w oddziałach 
Instytutu. Ponadto do rozdziału 75112 przeniesione zostały także środki na zakupy inwestycyjne. 
Konieczność dokonania przeniesienia środków między rozdziałami wynikała ze znacznego ograni-
czenia budżetu Instytutu na 2011 r. w stosunku do złożonego projektu przez Parlament RP.

Ponadto 14 lipca br. prezes Instytutu wystąpił z wnioskiem do ministra fi nansów o wyrażenie 
zgody na przeniesienie środków w wysokości 2 020 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki 
majątkowe. Powyższe przeniesienie miało na celu umożliwienie zakupu sprzętu informatyczne-
go, tj. zakupu macierzy dyskowych dla centrali i rozszerzenie pojemności macierzy w oddziałach, 
zakupu napędów taśmowych do posiadanej biblioteki taśmowej, zakupu pamięci operacyjnej do 
serwerów kasetowych w serwerowni w celu zachowania ciągłości procesu digitalizacji zasobu 
archiwalnego IPN, jak również zakupu serwerów na potrzeby digitalizacji kartotek Biura Udostęp-
niania i Archiwizacji Dokumentów w lokalizacji w Warszawie przy ul. Kłobuckiej oraz zakupu 
samochodu dostawczego do przewozu materiałów archiwalnych.

W piśmie nr FS13/413/KGL/10/2011/10616 29 lipca br. minister fi nansów wyraził zgodę na 
dokonanie przeniesień w wysokości 1 950 tys. zł w ramach rozdziału 75101 z przeznaczeniem 
na rozbudowę posiadanej infrastruktury w celu kontynuacji gromadzenia i przechowywania kopii 
cyfrowych jednostek archiwalnych, a także zapewnienia miejsca na materiały audiowizualne, 
zakup furgonu do przewozu materiałów oraz na kontynuację inwestycji prowadzonej w Oddziale 
IPN w Katowicach.

Strukturę wykonania wydatków budżetowych w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dziale 751 i dziale 753, wg grup eko-
nomicznych określonych w ustawie budżetowej, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3. Wykonanie planu wydatków IPN–KŚZpNP w 2011 r. w tys. zł

Wyszczególnienie
Rok 2010 Rok 2011

Wykona-
nie

Ustawa 
budżetowa

Plan po 
zmianach Wykonanie

5:4 5:2
procent

1 2 3 4 5 6 7
Część 13 – ogółem 213 431,4 223 263,0 223 763,0 219 368,4 98,0 102,8
Dotacje 649,6 1 870,0 200,0 195,5 97,8 30,1
Świadczenia na rzecz osób fi zycz-
nych 2 591,9 3 532,0 3 229,0 2 934,8 90,9 113,2
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Wydatki bieżące 200 090,8 205 442,0 205 766,1 202 239,1 98,3 101,1
Wydatki majątkowe 10 099,1 12 419,0 14 567,9 13 999,0 96,1 138,6

z kwoty ogółem sfi nansowane zostały wydatki:

Dział 751 – Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

211 806,4 221 168,0 221 668,0 217 539,9 98,1 102,7

Dotacje 649,6 1 870,0 200,0 195,5 97,8 30,1
Świadczenia na rzecz osób fi zycz-
nych 966,9 1 437,0 1 134,0 1 106,3 97,6 114,4

Wydatki bieżące 200 090,8 205 442,0 205 766,1 202 239,1 98,3 101,1
Wydatki majątkowe 10 099,1 12 419,0 14 567,9 13 999,0 96,1 138,6
w tym:
Rozdział 75101 – Urzędy naczel-
nych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa

90 166,9 98 983,0 97 331,2 93 343,9 95,9 103,5

Dotacje 649,6 1 870,0 200,0 195,5 97,8 30,1
Świadczenia na rzecz osób fi zycz-
nych 624,5 783,0 698,0 672,3 96,3 107,7

Wydatki bieżące 79 726,2 84 393,0 82 757,6 79 365,7 95,9 99,5
Wydatki majątkowe 9 166,6 11 937,0 13 675,6 13 110,4 95,9 143,0
Rozdział 75112 – Jednostki pod-
ległe Instytutowi Pamięci Naro-
dowej

121 639,5 122 185,0 124 336,8 124 196,0 99,9 102,1

Świadczenia na rzecz osób fi zycz-
nych 342,4 654,0 436,0 434,0 99,6 126,8

Wydatki bieżące 120 364,6 121 049,0 123 008,5 122 873,4 99,9 102,1
Wydatki majątkowe 932,5 482 892,3 888,6 99,6 95,3
Dział 753 – Obowiązkowe ubez-
pieczenia społeczne 1 625,0 2 095,0 2 095,0 1 828,5 87,3 112,5

w tym:
Rozdział 75302 – Uposażenia 
prokuratorów w stanie spoczyn-
ku oraz uposażenia rodzinne

1 625,0 2 095,0 2 095,0 1 828,5 87,3 112,5

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2011 r. wynosił 223 763,0 tys. zł, z czego zreali-
zowane wydatki wyniosły 219 368,4 tys. zł, co stanowi 98% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach według klasyfi kacji budżetowej

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa.

Wydatki Instytutu w 2011 r. zrealizowane w ramach działu 751 wyniosły 217 539,9 tys. zł, co 
stanowi 98,1% planu po zmianach na 2011 r. oraz 102,7% w stosunku do wykonania wydatków 
w 2010 r. Struktura wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych przedstawia się nastę-
pująco:
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8.2.1. Dotacje
w tys. zł

§ 2810 – dotacja celowa z budżetu na fi nansowanie lub dofi nansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom 195,5

Dotacja celowa została przeznaczona na realizację zadania publicznego „Straty osobowe i ofi ary 
represji pod okupacją niemiecką”. Zadanie było realizowane przez Fundację Polsko-Niemieckie 
Pojednanie.

W grupie wydatków na dotacje nastąpiło zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2010 
o 69,9%.

8.2.2. Świadczenia na rzecz osób fi zycznych

Wykonanie w tej grupie wydatków przedstawia się następująco:
w tys. zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 556,6
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fi zycznych 454,6
§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 

5,9
§ 3250 – stypendia różne 89,2
i dotyczy:
– świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży ochron-

nej dla pracowników archiwów, w tym fartuchów, rękawic, maseczek, obuwia ochronnego, zwrot 
kosztów zakupu okularów pracownikom zatrudnionym przy monitorach komputerowych, zakup 
wody dla pracowników);

– zakupu umundurowania wewnętrznej służby ochrony i wypłaty ekwiwalentu za jego czysz-
czenie;

– postępowań sądowych i prokuratorskich, w tym zwrotu kosztów podróży świadkom biorącym 
udział w tych postępowaniach oraz zwrotu utraconych wynagrodzeń;

– wynagrodzeń wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności biegłym 
w postępowaniu dochodzeniowym, sądowym, wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych;

– wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży dla członków Kolegium IPN oraz wypłaty diet dla 
członków Rady Instytutu;

– zakupu nagród dla laureatów organizowanych konkursów edukacyjno-historycznych, m.in. 
w konkursie „Namaluj historię dziadków”;

– wypłaty stypendium doktorskiego pracownikom Instytutu;
– wypłaty odprawy dla pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn pracodawcy;
– wypłaty odprawy pośmiertnej.
W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fi zycznych nastąpiło zwiększenie wydatków 

w stosunku do 2010 roku o 14,4%.

8.2.3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące stanowią w dziale 751 największą pozycję wydatków. Wydatki te wzrosły 
w stosunku do 2010 r. o 1,1% Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia 
osobowe w kwocie 135 416,2 tys. zł.

Wykonanie wydatków bieżących w 2011 r. wyniosło 202 239,1 tys. zł, tj. 98,3% planu po zmia-
nach.
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8.2.3.1. Wynagrodzenia

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach wynosi:
w tys. zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 106 829,0
§ 4030 – wynagrodzenia osobowe prokuratorów 19 165,8
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 421,4

W 2011 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Instytucie Pamięci Narodowej wynio-
sło łącznie z wypłatami z zakładowego funduszu nagród, z tzw. trzynastką, 5 325 zł, z czego prze-
ciętne wynagrodzenie osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń wyniosło 4 821 zł, 
zaś prokuratorów – 12 796 zł.

Zrealizowane zatrudnienie oraz wykorzystanie środków na wynagrodzenia prezentują dane 
zawarte w poniższej tabeli.

Tabela 4. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w IPN–KŚZpNP w latach 2010 i 2011
wg Rb-70
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Część 13 ogółem 2 070 129 603 5 217 2 119 135 416 5 325
w tym:
Osoby nieobjęte mnożniko-
wym systemem wynagradza-
nia § 4010, § 4040

1 935 110 107 4 742 1 985 114 841 4 821

Prokuratorzy
§ 4030, § 4040 135 19 496 12 035 134 20 575 12 796

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2011 r. w porównaniu z 2010 r. 
wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń 
(prokuratorów). Podstawę do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w 2011 r. stano-
wiło przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r. w wysokości 3 197,85 zł. Wzrost prze-
ciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r. w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia 
w drugim kwartale 2009 r., które stanowiło podstawę do naliczania wynagrodzenia prokuratorów 
w 2010 r., skutkowało wzrostem tych wynagrodzeń.

8.2.3.2. Honoraria
w tys. zł

§ 4090 – honoraria 702,9

Wydatki dotyczyły działań statutowych Instytutu, w głównej mierze działalności edukacyjnej 
prowadzonej przez pion edukacyjny IPN. Były one związane przede wszystkim z zakupem licencji.
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8.2.3.3. Wynagrodzenia bezosobowe

w tys. zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  2 184,5

Są to wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Dotyczą 
przede wszystkim działalności edukacyjnej (np. prowadzenie lekcji z najnowszej historii Polski) 
i wydawniczej (recenzje, korekty), jak również prowadzonych prac badawczych.

W paragrafi e tym zostały zaklasyfi kowane również wydatki dla biegłych sądowych i tłumaczy 
przysięgłych wykonujących prace wynikające z postanowień prokuratorów oddziałowych komisji 
ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu.

8.2.3.4. Pochodne od wynagrodzeń

Wykonanie w tej grupie wydatków wynosi:
w tys. zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne  16 708,3
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy  2 454,8
Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wypłacono zgodnie ze wskaźnikami 

określonymi w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU 
z 2009 r. nr 205 poz. 1585 późn. zm.).

8.2.3.5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

tys. zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2 447,4

Odpis został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst ujednolicony DzU z 1996 r. nr 70 poz. 33). 
Wykonanie funduszu jest uzależnione od średniorocznego zatrudnienia oraz od wysokości prze-
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, tj. w 2010 r. lub w drugim 
półroczu roku poprzedniego (jeśli jest wyższe). W 2011 r. do naliczania wysokości odpisu przyjęto 
przeciętne wynagrodzenie w drugim półroczu 2010 r. w wysokości 2 917,14 zł.

8.2.3.6. Cła

w tys. zł
§ 4470 – cła 1,9

Wydatek dotyczy opłaty od wprowadzenia do obrotu na terenie Polski taśm fi lmowych wypoży-
czonych z Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku.

8.2.3.7. Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa

w tys. zł
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa  127,5

Jest to opłata za dzierżawę wieczystą gruntu w Warszawie przy ul. Towarowej 28, gdzie znajduje 
się centrala Instytutu.
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8.2.3.8. Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
w tys. zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości  366,8
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  0,9
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  0,1

Powyższe wydatki dotyczą:
– zapłaty przez centralę Instytutu podatku od nieruchomości w lokalizacji w Warszawie przy pl. 

Krasińskich 2/4/6/ oraz zapłaty podatku przez wszystkie oddziały Instytutu;
– zapłaty przez centralę IPN podatku od środków transportu. Zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach niektórych środków transportu, w tym m.in. 
autobusów. W związku z tym, że centrala Instytutu posiada bus, który jest zaliczany do ww. kate-
gorii środków transportu, dokonano zapłaty przedmiotowego podatku;

– opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego.

8.2.3.9. Zakup towarów i usług
Pozycja ta dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem zajmowanych obiektów oraz prowa-

dzeniem działalności statutowej.
Główne pozycje wydatków w tej grupie to:

w tys. zł
§ 4300 – zakup pozostałych usług  15 630,7

Wydatki zostały poniesione głównie na:
– utrzymanie pomieszczeń biurowych i archiwów w Warszawie oraz w jedenastu oddziałach 

(m.in. usługi porządkowe i eksploatacyjne użytkowanych obiektów, wywóz nieczystości, monito-
ring obiektów);

– usługi pocztowe;
– transportowe (m.in. transport wystaw);
– wydatki związane z organizacją wystaw, konferencji, sesji;
– druk publikacji, tj. książek, czasopism, a także gier edukacyjnych, katalogów wystaw;
– usługi związane z dostępem do sieci PeselNet;
– usługi związane z transmisją danych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  8 287,4

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu materiałów specjalistycznych na potrzeby archiwów 
(m.in. fi lmoplastów, teczek, kartonów, kopert, okładek bezkwasowych itp.), materiałów związa-
nych z działalnością edukacyjną (w tym do organizacji wystaw, konferencji itp.), zakupu sprzętu 
biurowego, w tym komputerów, skanerów i drukarek, podstawowych materiałów biurowych, tone-
rów i materiałów eksploatacyjnych do użytkowanego sprzętu, prenumeraty prasy, zakupu środków 
czystości, zakupu paliwa i części do samochodów służbowych.

§ 4260 – zakup energii  4 194,2
Wydatki obejmują opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody.

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe  3 316,7

§ 4270 – zakup usług remontowych 2 791,7
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Wydatki dotyczą m.in. napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń biurowych, konserwacji dźwi-
gów, centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, systemu alarmowego, sys-
temu sygnalizacji napadu i włamania, systemu przeciwpożarowego, systemów zabezpieczeń tech-
nicznych i elektronicznych, serwerów itp.

Przeprowadzono również prace remontowe w niektórych obiektach Instytutu, m.in. w Oddziale 
IPN w Krakowie (malowanie pomieszczeń, naprawa schodów i muru oporowego), w Delegatu-
rze IPN w Kielcach (remont dachu), bieżące naprawy w budynkach Oddziału IPN w Lublinie, 
w Oddziale IPN w Łodzi (remont budynku, dachu i tarasu), w Oddziale IPN w Poznaniu (remont 
instalacji elektrycznej), w Oddziale IPN w Rzeszowie (remont pomieszczeń biurowych, ułożenie 
płytek przyschodowych), w Oddziale IPN w Szczecinie (remont i konserwacja obiektu).

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 865,2
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 267,9
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 226,7

Wydatki zostały poniesione m.in. na wykonanie bibliografi i BEP (pomoce dydaktyczne) oraz 
książek do biblioteki IPN.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 173,2
Wydatki dotyczą tłumaczeń dokonanych w związku z działalnością merytoryczną prowadzoną 

przez poszczególne piony Instytutu, w tym m.in.:
– przez pion edukacyjny (tłumaczenie artykułów, dokumentów do wydawanych publikacji 

i albumów, tłumaczenie publikacji IPN na języki obce, tłumaczenie folderów wystawienniczych, 
tekstów wystaw, tłumaczenie na konferencjach międzynarodowych);

– przez pion archiwalny (tłumaczenie materiałów archiwalnych);
– przez pion śledczy (tłumaczenia dokumentów na potrzeby śledztw prowadzonych przez pro-

kuratorów oddziałowych komisji, tłumaczenie postanowień prokuratorów).

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych  132,0
Wydatki zostały poniesione na badania okresowe i kontrolne pracowników.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet 111,7

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 64,7
W paragrafi e tym zaklasyfi kowane zostały wydatki poniesione m.in. na uzyskanie opinii praw-

nych, opinii rzeczoznawców, np. budowlanych, ekspertyz medycznych, ekspertyz geodezyjnych, 
archeologicznych, grafologicznych i kryminalistycznych na potrzeby prowadzonych śledztw, eks-
pertyz grafologicznych w związku z prowadzoną działalnością lustracyjną, opinii dotyczących dia-
gnostyki i wyceny składników majątku.

8.2.3.10. Pozostałe wydatki

§ 4410, § 4420 – podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2 274,4
Wydatki na podróże służbowe dotyczą m.in.:
– wyjazdów prokuratorów w związku z prowadzonymi śledztwami;
– wyjazdów archiwistów w związku z przejmowaniem akt oraz prowadzeniem kwerend;
– wyjazdów pracowników pionu edukacyjnego związanych z prowadzeniem działalności 

naukowo-edukacyjnej, w tym prezentowaniem wystaw i organizowaniem sesji naukowych poza 
siedzibami jednostek organizacyjnych Instytutu, uczestnictwem w seminariach, konferencjach itp.



§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 930,6

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 474,2

W paragrafi e tym ujęte zostały wydatki na szkolenia prokuratorów oraz pozostałych pracow-
ników Instytutu. Wydatki dotyczą m.in. specjalistycznych szkoleń dla archiwistów, służb fi nanso-
wych, szkoleń z zakresu zamówień publicznych, szkoleń dla informatyków, szkoleń strzeleckich 
dla pracowników ochrony oraz szkoleń dla pracowników z zakresu bhp. Szkolenia związane są 
z podnoszeniem kwalifi kacji zawodowych pracowników oraz zmieniającymi się przepisami prawa.

§ 4450 – udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów
i prokuratorów 407,4

§ 4430 – różne opłaty i składki 322,1

Wydatki zostały poniesione na ubezpieczenia majątkowe, w tym na ubezpieczenie OC i AC 
samochodów służbowych, ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 307,8

Wydatki są związane m.in. z przejazdami prokuratorów wykonujących czynności w toku postę-
powania prokuratorskiego, doręczaniem pism i wezwań.

§ 4160 – pokrycie ujemnego wyniku fi nansowego i przejętych zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora
fi nansów publicznych 41,2

§ 4950 – różnice kursowe 6,4
§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych 0,7
§ 4580 – pozostałe odsetki 0,7
§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0,2

8.2.4. Wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe przyznane IPN na podstawie ustawy budżetowej na 2011 r. 
wyniosły 12 419 tys. zł i były wyższe o 2 419 tys. zł od wysokości środków przyznanych w 2010 r. 
W trakcie roku budżetowego, na podstawie decyzji ministra fi nansów oraz decyzji prezesa IPN–
–KŚZpNP, zwiększono środki na wydatki majątkowe do kwoty 14 568 tys. zł. Wydatki majątkowe 
w 2011 r. zrealizowano na kwotę 13 999 tys. zł, co stanowiło 96,1% planu.

Realizacja wydatków majątkowych:
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w 2011 r. zrealizowano na kwotę 

11 015,6 tys. zł, tj. 95,5% środków ujętych w planie fi nansowym na 2011 r. po zmianach;
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano na kwotę 

2 983,4 tys. zł, tj. 98,4% środków ujętych w planie fi nansowym na 2011 r. po zmianach.
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Tabela 5. Wydatki majątkowe IPN–KŚZpNP w 2011 r. w tys. zł
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1 2 3 4 5 6
Wydatki majątkowe ogółem 10 099,0 12 419,0 14 567,9 13 999,0 96,1%
z tego:
§ 6050 5 453,7 11 437,0 11 537,0 11 015,6 95,5%
§ 6060 w tym: 4 645,3 982,0 3 030,9 2 983,4 98,4%
 Rozdz. 75101 3 712,8 500,0 2 138,6 2 094,8 97,9%
 Rozdz. 75112 932,5 482,0 892,3 888,6 99,6%

Tabela 6. Realizacja wydatków majątkowych w 2011 r.

Lp. NAZWA INWESTYCJI Wydatki zrealizowa-
ne w 2011 r. (zł)

1 2 3

1 Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie ujęte
w § 6050, w tym 11 015 647,67

1.1

Rozbudowa obiektu magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą tech-
niczną, drogową, parkingami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Józe-
fowskiej 102 w Katowicach wraz z pierwszym wyposażeniem – regały 
przesuwne oraz rotomaty 

6 337 442,45

1.2 Przebudowa i rozbudowa budynku „B” przy ul. Kłobuckiej 21 w Warsza-
wie ze zmianą funkcji z produkcyjnej na administracyjno-biurową 4 518 932,63

1.3 Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Centrum Edukacyjnego IPN 
„Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie 34 452,95

1.4
Adaptacja pomieszczenia A17 na potrzeby kasy, montaż dodatkowej kurty-
ny powietrznej przy wejściu do budynku oraz modernizacja systemu kon-
troli w budynku przy ul. Towarowej 28 w Warszawie

23 771,05

1.5 Wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz układu wyrównania ciśnienia 
w siedzibie Delegatury IPN–KŚZpNP w Radomiu 23 739,00

1.6 Budowa systemu nadzoru TV kancelarii tajnej w budynku
przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie 6 142,94

1.7 Rozbudowa systemu kontroli dostępu w budynku „C” przy
ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie 19 570,53

1.8 Montaż dodatkowych gniazd elektrycznych oraz opraw oświetleniowych 
w budynku „C” przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie 17 596,12

1.9 Dostawa i montaż systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu serwerowni 
w budynku przy ul. Słowackiego 18 w Rzeszowie 34 000,00

2 Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem ujęte w § 6060 2 983 405,82
2.1 Rozdział 75101, w tym 2 094 767,59

Sprzęt komputerowy 1 494 129,83
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Zakup wartości niematerialnych i prawnych 142 804,72
Pozostały sprzęt 316 186,24
Środki transportu 141 646,80

2.2 Rozdział 75112 888 638,23
Sprzęt komputerowy 160 920,86
Zakup wartości niematerialnych i prawnych 0,00
Pozostały sprzęt 409 369,87
Środki transportu 318 347,50

Efekty rzeczowe realizowanych w 2011 r. zadań inwestycyjnych

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 r. w głównej mierze stanowiła kontynuację podjęte-
go w latach poprzednich projektu digitalizacji administrowanych przez Instytut zasobów archi-
walnych. Proces ten, poprzez sukcesywne wdrażanie nowych technik opracowania i udostępniania 
materiałów historycznych, w sposób znaczący przyczynił się do zwiększenia dostępności archiwa-
liów, pozwalając jednocześnie znacznie ograniczyć zagrożenia, jakie wiążą się z częstym udostęp-
nianiem ich oryginałów.

W tym zakresie zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Kontynuowano rozbudowę obiektu magazynowo-biurowego w Katowicach przy ul. Józefow-
skiej 102. Zaplanowane na początek drugiego kwartału 2012 r. oddanie całkowicie nowego obiektu 
zdecydowanie usprawni pracę oddziału, a wyposażenie go w szereg profesjonalnie przygotowa-
nych pomieszczeń (magazyny archiwów, komorę fumigacji oraz pracownie) znacznie przyśpieszy 
prowadzony proces digitalizacji. Dodatkowo, w ramach tej inwestycji (na potrzeby nowo realizo-
wanego obiektu) dokonano zakupu systemu składowania akt, tj. systemu regałów przejezdnych 
oraz dwóch sztuk regałów karuzelowych.

Rozpoczęto prace związane z adaptacją budynku magazynowego „B” przy ul. Kłobuckiej 21 
w Warszawie na potrzeby komórek odpowiedzialnych za obsługę i udostępnianie zasobów archi-
walnych. Zapewnienie szeregu profesjonalnie przygotowanych pomieszczeń (pracowni ZEUS, 
AVID, reprografi i, konserwacji archiwaliów oraz czytelni akt jawnych i niejawnych) w bezpośred-
nim sąsiedztwie centralnego archiwum IPN stworzy spójny układ funkcjonalny, który usprawni 
prace z materiałami archiwalnymi i przyśpieszy proces digitalizacji dokumentów historycznych. 
Dodatkowo w nowo realizowanym obiekcie umieszczona zostanie główna serwerownia IPN, 
dzięki której na szerszą skalę możliwe będzie przechowywanie i udostępnianie zdigitalizowanych 
materiałów archiwalnych. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na drugi kwartał 
2014 r.

Zakupiono dwa serwery plików typu NAS wraz z systemem do wykonywania kopii zapasowych 
do przechowywania danych powstałych w związku z digitalizacją dzienników rejestracyjnych oraz 
kartotek.

Dokonano zakupu dwóch serwerów na potrzeby obsługi systemu ewidencji obiegu korespon-
dencji Kancelaria oraz Elektronicznego Systemu Informacji Archiwalnej NEXUS.

Zakupiono macierz dyskową wraz z przełącznikami sieci SAN w celu przechowywania cyfro-
wych kopii dokumentów archiwalnych. Rozbudowa posiadanego środowiska hierarchicznego prze-
chowywania danych znacząco zwiększyła pojemność posiadanego systemu pamięci masowych. 
Macierz ta, dzięki zintegrowaniu z funkcjonującym obecnie w Instytucie systemem, zwiększy 
możliwości przechowywania cyfrowych kopii dokumentów opracowywanych przez zespół ZEUS 
(materiały audio-wideo) oraz zbiorów udostępnianych w ramach systemu OuSArchive (archiwum 
Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej z Bad Arolsen).



186

Dokonano zakupu trzech sztuk napędów do odczytu i zapisu taśm dla biblioteki taśmowej IBM 
TS 3500. Inwestycja ta w znaczący sposób przyśpieszy dostęp do przechowywanych w bibliote-
kach taśmowych bezstratnych cyfrowych kopii dokumentów w formacie TiFF, tzw. kopii wzorco-
wych.

Dodatkowo, w celu usprawnienia prowadzonych procesów digitalizacji danych, w ramach pro-
jektu Cyfrowe Archiwum na potrzeby oddziałów zakupiono cztery serwery, jedną macierz dyskową 
i siedem sztuk profesjonalnych skanerów.

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 r. wymienić należy również nw. 
przedsięwzięcia:

– modernizacja systemu wentylacji w siedzibie Delegatury IPN w Radomiu;
– montaż klimatyzatorów w serwerowniach w siedzibie Biura Lustracyjnego przy ul. Żurawiej 

w Warszawie, Biura Edukacji Publicznej przy ul. Hrubieszowskiej w Warszawie oraz oddziału IPN 
przy ul. Janickiego w Szczecinie;

– instalacja systemu nadzoru TV kancelarii tajnej w siedzibie Biura Lustracyjnego przy ul. Żura-
wiej w Warszawie;

– zmiana układu funkcjonalnego Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” przy 
ul. Marszałkowskiej w Warszawie, gdzie poprzez wydzielenie trzech odrębnych pomieszczeń 
poprawiono funkcjonalność obiektu;

– adaptacja pomieszczenia nr A17 w siedzibie IPN przy ul. Towarowej 28 w Warszawie na 
potrzeby kasy, co w znaczący sposób usprawniło funkcjonowanie Instytutu;

– modernizacja systemu nadzoru wizyjnego siedziby IPN przy ul. Towarowej 28 w Warszawie;
– modernizacja systemu administrowania ochroną obiektu archiwum przy ul. Kłobuckiej 21 

w Warszawie;
– zakup czterech samochodów osobowo-dostawczych, które zastąpią wyeksploatowane pojaz-

dy, oraz jednego furgonu do przewozu materiałów archiwalnych zawierających informacje nie-
jawne;

zakup sprzętu biurowego i komputerowego, w tym m.in.:
– 4 kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych;
– 16 drukarek;
– 17 skanerów,
– 7 zestawów komputerowych;
– 3 specjalistycznych monitorów komputerowych.

W roku 2011 dokonano również rozliczeń inwestycji realizowanych w latach ubiegłych, dla któ-
rych upływał okres rękojmi i gwarancji. Przeprowadzono czynności odbioru ostatecznego trzynastu 
zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2006–2009 w Warszawie, Kielcach, Białymstoku, 
Poznaniu, Rzeszowie, Katowicach i Gdańsku.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

W dziale 753 Instytut Pamięci Narodowej realizuje wydatki w ramach rozdziału 75302 – uposa-
żenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne –

§ 3110 – świadczenia społeczne.
Zgodnie z ustawą budżetową na 2011 r. plan wydatków w dziale 753 wynosił 2 095 tys. zł. 

Wykonanie wydatków wyniosło 1 828,5 tys. zł, co stanowi 87,3% planu.
Liczba świadczeniobiorców wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła osiemnaście osób, 

z tego siedemnaście osób otrzymywało uposażenie dla prokuratora w stanie spoczynku, a jedna 
osoba – uposażenie rodzinne.
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8.3. Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2011 r. w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wynosiło 2 200,26 etatu. Według stanu na dzień 
31 grudnia 2011 r. w Instytucie były zatrudnione 2244 osoby, co w przeliczeniu na etaty stanowi 
2198,51 etatu, w tym 133 etaty prokuratorskie. W pionie śledczym Instytutu zatrudnienie wynosiło 
104 prokuratorów w czynnym stosunku służbowym, tj. bez 2 etatów prokuratorów korzystających 
z urlopu wychowawczego i bezpłatnego. W pionie lustracyjnym zatrudnienie w etatach wynosiło 
29 prokuratorów.

Wśród pracowników zatrudnione są osoby niepełnosprawne. Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. 
wyniosło 16,25 etatu. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudnionych było 17 osób niepeł-
nosprawnych na 16,5 etatach.

Pracownicy Instytutu posiadają wysokie kwalifi kacje. Instytut zatrudnia specjalistów m.in. 
z zakresu prawa, historii i administracji. W pionie archiwalnym zatrudnieni są archiwiści i kusto-
sze, w pionie edukacyjnym – osoby prowadzące badania naukowe, działania edukacyjne. Ponadto 
Instytut zatrudnia również specjalistów z różnych innych dziedzin, m.in. prawa, zamówień publicz-
nych, informatyki oraz programowania, księgowości, kadr, ochrony osób i mienia, zarządzania 
nieruchomościami.

Spośród 2244 pracowników Instytutu 1916 posiada wykształcenie wyższe, co stanowi 85% 
zatrudnionych, w tym 5 osób posiadających tytuł naukowy profesora, 16 osób stopień naukowy 
doktora habilitowanego i 147 osób stopień naukowy doktora.

Tabela 7. Wykształcenie pracowników Instytutu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wykształcenie pracowników na dzień 31 grudnia 2011 r. 
 w osobach procent*
Wyższe (licencjackie, magisterskie) 1916 85,38%
Średnie (ogólnokształcące, średnie zawodowe, policealne) 262 11,68%
Inne (zasadnicze, podstawowe) 66 2,94%
* % w stosunku do zatrudnienia ogółem w osobach na dzień 31.12.2011 r.

Stopień/Tytuł naukowy Liczba osób na dzień 31 
grudnia 2011 r.

Doktor 147
Doktor habilitowany 16
Profesor 5
Razem 168

Największy odsetek pracowników Instytutu stanowią pracownicy zatrudnieni w ustawowych 
pionach IPN według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.:

• w pionie udostępniania, tj. w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz w oddzia-
łowych biurach – 884,13 etatu, co stanowi 40,22%;

• w pionie edukacji, tj. w Biurze Edukacji Publicznej oraz biurach oddziałowych – 293,55 etatu, 
co stanowi 13,35%;

• w pionie lustracyjnym, tj. w Biurze Lustracyjnym oraz w biurach oddziałowych (łącznie 
z prokuratorami) – 211,13 etatu, co stanowi 9,6%;

• w pionie śledczym, tj. w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
i w komisjach oddziałowych (łącznie z prokuratorami) – 179,5 etatu, co stanowi 8,16%.



Łącznie stanowi to 71,33% ogółu zatrudnionych.
W pozostałych komórkach organizacyjnych centrali i oddziałów zajmujących się m.in. zadania-

mi z zakresu prawa, zamówień publicznych, informatyki oraz programowania, księgowości, kadr, 
ochrony informacji niejawnych, ochrony fi zycznej, bezpieczeństwa teleinformatycznego, zarządza-
nia nieruchomościami według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudnienie wynosiło 630,2 etatu, 
co stanowi 28,67%.

Tabela 8. Zatrudnienie w IPN–KŚZpNP na dzień 31 grudnia 2011 r.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2011 r. W etatach Procent *

Zatrudnienie w Biurze Udostępniania i Archiwizacji 
Dokumentów oraz w oddziałowych biurach udostęp-
niania

884,13 40,22%

Zatrudnienie w Biurze Edukacji Publicznej oraz w od-
działowych biurach edukacji publicznej 293,55 13,35%

Zatrudnienie w Biurze Lustracyjnym oraz w oddziało-
wych biurach lustracyjnych (łącznie z prokuratorami)

211,13
(w tym 29 prokuratorów) 9,6%

Zatrudnienie w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz w oddziałowych 
komisjach (łącznie z prokuratorami)

179,5
(w tym 104 prokuratorów w czyn-

nym stosunku służbowym,
 tj. bez prokuratorów korzystają-

cych z urlopów)

8,16%

Zatrudnienie w pozostałych komórkach organiza-
cyjnych centrali oraz oddziałów (w tym pracownicy 
ochrony)

630,2
(w tym 160 pracowników

ochrony)

28,67%
(w tym 7,3% 
pracownicy 

ochrony)

* % w stosunku do zatrudnienia ogółem w etatach na dzień 31.12.2011 r.

Na uwagę zasługuje fakt, że w 2011 r. na rzecz Instytutu świadczyły pracę, jednocześnie ucząc 
się i zdobywając doświadczenie zawodowe, osoby, które nie były pracownikami. Pracowały one 
w ramach:

• staży zawodowych – 44 osoby;
• praktyk studenckich – 181 osób;
• wolontariatu – 71 osób.



189

WYKAZ SKRÓTÓW

ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
AK – Armia Krajowa
AW – Agencja Wywiadu
BEP – Biuro Edukacji Publicznej
BIP – „Biuletyn Informacji Publicznej”
BIP KG AK – Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej
BL – Biuro Lustracyjne
BStU – Urząd Federalnego Pełnomocnika do spraw Dokumentów Służb 

Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej
BUiAD – Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
CE – Centrum Edukacyjne
COMDOS – Komisja ds. Odtajniania Dokumentów oraz Ujawniania Związków 

Obywateli Bułgarii ze Służbą Bezpieczeństwa Państwa i Służbami 
Wywiadowczymi Bułgarskiej Armii Ludowej

CSS – Centre for Syrian Studies (University of St. Andrews)
CSTWG – Critical Studies on Terrorism Working Group
CZZK – Centralny Zarząd Zakładów Karnych
ESPS – Europejska Sieć Pamięć i Solidarność
EWP – Elektroniczny Wykaz Postępowań
EZAN – Ewidencja Zarządzeń i innych Aktów Normatywnych (organów 

bezpieczeństwa państwa)
GKBZHwP – Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
GKBZpNP – Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
GKŚZpNP – Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
IFIS – Instytut Filozofi i i Socjologii
IH PAN – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
IH UJ – Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
IH UW – Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego
IMT – Institutions Markets Technologies (Institute for Advanced Studies 

Lucca)
IPN
(IPN–KŚZpNP) – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu
KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
KCIK – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych
KdsBP – Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
KG AK – Komenda Główna Armii Krajowej
KG MO – Komenda Główna Milicji Obywatelskiej
KL – Konzentrationslager (obóz koncentracyjny)
KO – kontakt operacyjny
KOR – Komitet Obrony Robotników
KPA – Kongres Polonii Amerykańskiej
KW MO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KWK – kopalnia węgla kamiennego
KWP – Komenda Wojewódzka Policji
KWP – Konspiracyjne Wojsko Polskie
LGGRTC – Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy
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LK – lokal kontaktowy
MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
MEP – Member of European Parliament
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MO – Milicja Obywatelska
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MRA – Międzynarodowa Rada Archiwów
MRKS – Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
NKWD – Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł (Ludowy Komisariat Spraw 

Wewnętrznych ZSRR)
NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów
NZW – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
OBEP – Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
OBL – Oddziałowe Biuro Lustracyjne
OBUiAD – Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
OK. – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu
OKŚZpNP – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu
OUN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
OZGraf – Olsztyńskie Zakłady Grafi czne
PAL – Polska Armia Ludowa
PAN – Polska Akademia Nauk
PKW – Państwowa Komisja Wyborcza
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
POSK – Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (w Londynie)
Ppl – Wydział przygotowywania postępowań lustracyjnych
PPR – Polska Partia Robotnicza
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RAF – Royal Air Force (Królewskie Siły Powietrzne)
RGANI – Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Najnowszej
RP – Rzeczpospolita Polska
RUSW – Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
RWE – Radio Wolna Europa
SB – Służba Bezpieczeństwa
SD – Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (Służba Bezpieczeństwa 

Przywódcy SS)
SEiS – Sekcja Ewidencji i Sygnalizowania
SKW – Służba Kontrwywiadu Wojskowego
SO – Sąd Okręgowy
SODA – Sekcja Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej
„Solidarność” RI – „Solidarność” Rolników Indywidualnych
SPP – Studium Polski Podziemnej



SS – Die Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei (Sztafety Ochronne NSDAP)

SSBAiEŹ – Samodzielna Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł
SUSW – Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych
SW – Służba Więzienna
SWW – Służba Wywiadu Wojskowego
SZP – Służba Zwycięstwu Polski
ŚZŻAK – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
TK – Trybunał Konstytucyjny
TW – tajny współpracownik
UB – Urząd Bezpieczeństwa
UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (w Lublinie)
UOP – Urząd Ochrony Państwa
UP JP II – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
UPA – Ukraińska Powstańcza Armia
UPN – Ústav pamäti národa (słowacki Instytut Pamięci Narodu)
US – Uniwersytet Szczeciński
USA – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
VDKM – Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego w Kownie
WBAiEŹ – Wydział Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł
WBBH – Wojskowe Biuro Badań Historycznych
WEH – Wydział Edukacji Historycznej
WGOiOM – Wydział Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
WiN – Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
WKU – Wojskowa Komenda Uzupełnień
WOB – Wydział Obsługi Bieżącej
WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
WOS – wiedza o społeczeństwie
WP – Wojsko Polskie
WPR – Wojskowa Prokuratura Rejonowa
WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
WSI – Wojskowe Służby Informacyjne
WSR – Wojskowy Sąd Rejonowy
WSW – Wojskowa Służba Wewnętrzna
WUBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WUdsBP – Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
WUiAD – Wydział Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
WUiIN – Wydział Udostępniania i Informacji Naukowej
WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZOMO – Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
ZR – zarząd regionu
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZWZ – Związek Walki Zbrojnej
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Prezes IPN dr Łukasz Kamiński podpisuje akt założycielski Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia 
w obecności premierów Republiki Czeskiej Petra Nečasa, Węgier – Viktora Orbána

i Rzeczpospolitej Polskiej – Donalda Tuska. 14 października 2011 r.

Przedstawiciele Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia.14 października 2011 r.
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Wystąpienie prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego na konferencji zorganizowanej 23 sierpnia
(Europejski Dzień Pamięci Ofi ar Reżimów Totalitarnych) w Muzeum Powstania Warszawskiego
w ramach polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej. 23 sierpnia 2011 r. (fot. P. Życieński)

Uczestnicy konferencji zorganizowanej w Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach obchodów 
Europejskiego Dnia Pamięci Ofi ar Reżimów Totalitarnych. 23 sierpnia 2011 r. (fot. P. Życieński)
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Robocze spotkanie europejskich instytucji zajmujących się rozliczaniem z przeszłością totalitarną.
24 sierpnia 2011 r. (fot. K. Hołopiak)

Uczestnicy spotkania podczas przerwy. 24 sierpnia 2011 r. (fot. K. Hołopiak)
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Spotkanie przedstawicieli Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN z przedstawicielami 
bułgarskiej Komisji ds. Odtajniania Dokumentów oraz Ujawniania Związków Obywateli Bułgarii 

ze Służbami Bezpieczeństwa Państwa i Służbami Wywiadowczymi Bułgarskiej Armii Ludowej oraz 
reprezentantami czeskiego Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych i Archiwum Służb Bezpieczeństwa. 

13 grudnia 2011 r. (fot. P. Życieński)

Wizyta przedstawicieli Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Najnowszej w Archiwum IPN.
2 marca 2011 r. (fot. P. Życieński)
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Opracowywanie dokumentacji aktowej (fot. J. Sieradzki)

Magazyny archiwalne IPN (fot. J. Sieradzki)
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Spotkanie inauguracyjne Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w Tomaszowie Mazowieckim. 15 września 2011 r. (fot. M. Kumosińska)

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie. Pokaz fi lmu w reż. Mariusza Malca 
Oni szli szarymi szeregami. 21 marca 2011 r. (Fot. P. Życieński)
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Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koszalinie. Otwarcie wystawy
„Koszalin 1950–1976. Historia na nowo odkryta”. 12 grudnia 2011 r. (fot. M. Ruczyński)

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” we Wrocławiu. Rajd historyczny młodzieży 
i kombatantów. 20–21 maja 2011 r. (fot. S. Krzyżanowska)
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Uroczyste wręczenie nagrody Kustosz Pamięci Narodowej na Zamku Królewskim w Warszawie.
Na zdjęciu laureaci (od lewej): Krzysztof Pluszczyk (Społeczny Komitet Pamięci Górników

KWK Wujek Poległych 16. 12. 1981 r.), Tadeusz Chwiedź (Związek Sybiraków), Adam Borowski, 
Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko. 14 czerwca 2011 r. (fot. P. Życieński)

Laureaci II edycji konkursu „»Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy...« – Katyń 71 lat po zbrodni”, 
organizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN oraz Stowarzyszenie Parafi ada na Polskim 

Cmentarzu Wojennym w Charkowie. Konkursowym zadaniem uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych było stworzenie karty z albumu poświęconej jednej z osób zamordowanych wiosną 

1940 r. z rozkazu władz sowieckich. 5 października 2011 r. (fot. A. Zawistowski)
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Wystąpienie prof. Piotra Franaszka, przewodniczącego jury, podczas uroczystej gali wręczenia nagród
im. Oskara Haleckiego w konkursie „Książka Historyczna Roku”. 6 listopada 2011 r. (fot. K. Kalinowska)

Laureaci konkursu „Książka Historyczna Roku”: dr Leon Popek, dr Tomasz Sikorski, prof. Witold 
Stankowski. 6 listopada 2011 r. (fot. K. Kalinowska)
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Prezydent Bronisław Komorowski podczas wernisażu wystawy „Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne 
podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 r.” przygotowanej przez Oddział IPN w Rzeszowie

w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie. 1 marca 2011 r. (fot. P. Życieński)

Podczas uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone 
odznaczenia. 1 marca 2011 r. (fot. P. Życieński)



203

Prezes IPN dr Łukasz Kamiński podczas otwarcia rocznicowej wystawy „586 dni stanu wojennego”
na Rynku Starego Miasta w Warszawie. 13 grudnia 2011 r. (fot. P. Życieński)

Zastępca prezesa IPN Agnieszka Rudzińska w hallu Sali Kolumnowej Sejmu otworzyła wystawę „Polacy 
internowani na Litwie 1939–1940” przygotowaną przez Biuro Edukacji Publicznej IPN, Centrum Badania 
Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy oraz Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego w Kownie. 

13 lipca 2011 r. (fot. P. Życieński)
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Przed gmachem radomskiego Urzędu Miejskiego prezentowana była wystawa plenerowa „Zaczęło się 
w Walterze” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie Delegatura 

w Radomiu i Archiwum Państwowe w Radomiu. 25 czerwca 2011 r. (fot. P. Życieński)

11 maja 2011 r. w Senacie RP zaprezentowano wystawę „O wieś wolną, niezależną, samorządną...
30. rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81 i rejestracji »Solidarności« Rolniczej”. Wystawę 

przygotowali pracownicy pionu naukowo-edukacyjnego Delegatury IPN w Bydgoszczy. (fot. P. Życieński)
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W Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” została zaprezentowana
wystawa „Solidarni z Rumunią” – „Solidari cu România” przygotowana przez Oddział IPN w Poznaniu.

1 lutego 2011 r. (fot. P. Życieński)

Prezentacja książki Patryka Pleskota i Roberta Spałka Pokolenie 82–90. Niezależne Zrzeszenie Studentów 
na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982–1990) w Centrum Edukacyjnym IPN
im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”. Dyskusja z udziałem niektórych bohaterów książki

i pierwszym szefem NZS. Na zdjęciu (od lewej): dr Patryk Pleskot, Andrzej Szozda, Paweł Porucznik,
Piotr Ciompa, Jarosław Guzy, Robert Spałek. 24 października 2011 r. (fot. P. Życieński)
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W maju 2011 r. zakończyła się czwarta edycja projektu edukacyjnego „Opowiem Ci o wolnej Polsce – 
spotkania uczniów ze świadkami historii”. Najważniejszym celem programu jest przybliżenie uczniom 

najnowszej historii Polski poprzez rozmowy ze świadkami historii i rejestracja tych rozmów.
Do projektu w 2011 r. przystąpiło 91 szkół. 23 maja 2011 r. (fot. P. Życieński)

Finał projektu edukacyjnego „Opowiem Ci o wolnej Polsce – spotkania młodzieży ze świadkami historii” 
realizowanego wspólnie przez IPN, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego. 

23 maja 2011 r. (fot. P. Życieński)
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Finał projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły
piekło Ravensbrück” realizowanego przez IPN z Fundacją na rzecz Kobiet „Ja Kobieta”

oraz Fundacją Mecenat Sztuki w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”.
12 maja 2011 r. (fot. P. Życieński)

Podczas realizacji projektu „O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło 
Ravensbrück” młodzież miała możliwość poznania dramatycznych przeżyć byłych więźniarek.

12 maja 2011 r. (fot. P. Życieński)
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W Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” odbył się I Festiwal Komiksu 
Historycznego. Profesor Jerzy Eisler – dyrektor Oddziału IPN w Warszawie, oraz Henryk Jerzy Chmielewski 

– słynny Papcio Chmiel, podczas otwarcia. 18 czerwca 2011 r. (fot. P. Gajewski )

Uczestnicy warsztatów tematycznych podczas I Festiwalu Komiksu Historycznego. 18 czerwca 2011 r.
(fot. P. Gajewski)
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Instytut Pamięci Narodowej już po raz trzeci wziął udział w Nocy Muzeów. W Centrum Edukacyjnym IPN 
zorganizowany był zaułek graffi ciarzy, w którym każdy mógł wykonać graffi ti nawiązujące do wzorów 

grafi k satyrycznych z lat osiemdziesiątych. 14 maja 2011 r. (fot. K. Hołopiak) 

Podczas Nocy Muzeów zwiedzający mogli zapoznać się z pracą archiwum
w budynku przy ul. Towarowej 28 w Warszawie. 14–15 maja 2011 r. (fot. P. Życieński)
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Nocny festiwal gier planszowych w ramach Nocy Muzeów w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza 
Kurtyki „Przystanek Historia”. 14 maja 2011 r. (fot. K. Hołopiak)

Biuro Edukacji Publicznej IPN na Pikniku Naukowym zorganizowanym przez Polskie Radio i Centrum 
Nauki Kopernik w parku marsz. Rydza-Śmigłego w Warszawie. 28 maja 2011 r. (fot. P. Życieński)
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Premiera planszowej gry edukacyjnej „Kolejka” w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”. 
5 lutego 2011 r. (fot. M. Kurkiewicz)

Wszyscy, którzy przybyli na premierę „Kolejki”, mogli zagrać w grę. 5 lutego 2011 r. (fot. M. Kurkiewicz)
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Stoisko Instytutu Pamięci Narodowej na XX Targach Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego
Zamku Królewskiego w Warszawie. 24–27 listopada 2011 r. (fot. P. Życieński)

W Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie wręczono nagrody KLIO. Książka Proboszcz 
getta Karola Madaja i Małgorzaty Żuławnik, poświęcona ks. Marcelemu Godlewskiemu, w czasie okupacji 
hitlerowskiej proboszczowi parafi i Wszystkich Świętych w Warszawie, otrzymała Nagrodę KLIO II stopnia 

w kategorii „varsaviana”. Na zdjęciu (od lewej) autorzy. 24 listopada 2011 r. (fot. P. Życieński)
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ZAŁĄCZNIK NR 1: WYDAWNICTWA

Periodyki

„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”
Miesięcznik popularnonaukowy poświęcony najnowszej historii Polski, zwłaszcza odkłamywaniu 

dziejów PRL. Zamieszcza rozmowy z badaczami, świadkami wydarzeń, artykuły pracowników IPN 
i innych historyków, archiwalia (dokumenty i zdjęcia), wspomnienia. Informuje o organizowanych 
przez Instytut konferencjach, uroczystościach i wystawach, głównych przedsięwzięciach badawczych 
i edukacyjnych, ważniejszych publikacjach. Od lipca 2006 r. na dodawanych do „Biuletynu” pły-
tach DVD prezentujemy fi lmy (spektakle) historyczne i dokumentalne. W roku objętym sprawozda-
niem ukazało się osiem numerów „Biuletynu” (w tym cztery pojedyncze o objętościach po 124 stron 
i cztery podwójne o objętościach po 208 stron; do wszystkich numerów dołączono tematyczne płyty 
DVD). Nakład wynosi 9 500 egzemplarzy, z czego większość trafi a do szkół ponadgimnazjalnych 
i zainteresowanych gimnazjów, jako pomoc dla nauczycieli (historii, wiedzy o społeczeństwie, języka 
polskiego czy religii), a także do wybranych instytucji (zwłaszcza związanych ze szkoleniem nauczy-
cieli). „Biuletyn” jest również wysyłany do mediów, bibliotek i osób indywidualnych w kraju i za 
granicą. W wolnej sprzedaży pismo było dostępne w księgarniach, w sieci salonów EMPiK i salonach 
prasowych „Ruch” oraz oczywiście we wszystkich punktach sprzedaży IPN, w tym w Oddziałach 
i Delegaturach IPN. Po trzech miesiącach od chwili wydania każdy numer „Biuletynu” jest dostępny 
w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu. W 2011 r. ukazał się ostatni numer Biule-
tynu w dotychczasowej formie ze względu na zgodne przekonanie władz IPN o konieczności prze-
kształcenia pisma w periodyk nastawiony na powszechniejszą niż dotąd działalność edukacyjną.

Numery „Biuletynu” mają zazwyczaj temat przewodni. W okresie sprawozdawczym takimi 
tematami były:

1. Kościół a kultura niezależna (2011, nr 1–2 [122–123]; dodatek: płyta DVD z fi lmem Grupy 
Oporu)

2. Niszczenie elit na Wschodzie (2011, nr 3 [124]; dodatek: płyta DVD z fi lmem Oskarżenie)
3. Czerwiec ’76 (2011, nr 4 [125]; dodatek: płyta DVD z fi lmem …i cicho ciało spocznie w gro-

bie)
4. Wielkopolska (2011, nr 5–6 [126–127]; dodatek: płyta DVD z fi lmami: Bunt majowy,

My z Cegielskiego)
5. Socjaliści (2011, nr 7 [128]; dodatek: płyta DVD z fi lmem Podsłuchane życie)
6. Wojsko Polskie (2011, nr 8–9 [130–131]; dodatek: płyta DVD z fi lmem Generał Gryf. Robiłem 

dobrą robotę)
7. Kard. Wyszyński (2011, nr 10 [132]; dodatek: płyta DVD z fi lmem Uwięziony Prymas)
8. Stan wojenny (2011, nr 11–12 [133–134]; dodatek: płyta DVD z fi lmem Anny Ferens, Wideo 

niekontrolowane)

„Pamięć i Sprawiedliwość” nr 17, 2011
Periodyk „Pamięć i Sprawiedliwość” prezentuje zarówno wyniki prac badawczych prowa-

dzonych w IPN, jak i ustalenia historyków z innych ośrodków badawczych, w tym z zagranicy. 
Zamieszczane są w nim rozprawy naukowe, dyskusje redakcyjne, opracowane dokumenty archi-
walne, recenzje. W okresie sprawozdawczym ukazał się jeden numer „Pamięci i Sprawiedliwości”: 
nr 17 poświęcony dziejom młodzieży w Polsce w latach 1939–1989.

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, tom 4
Głównym celem periodyku jest prezentowanie zagadnień dotyczących szeroko rozumianej archi-

wistyki w kontekście funkcjonowania archiwum IPN. Na łamach pisma są poruszane następujące



6

kwestie: kształtowanie i przechowywanie zasobu archiwalnego, jego ewidencjonowanie, metody 
opracowania, tryb udostępniania oraz budowa informatycznego systemu zarządzania zasobem 
archiwalnym. Pismo jest podzielone na następujące działy: archiwum, zasób archiwalny, doku-
menty, varia, recenzje i kronika.

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” nr 1 (8–9) 2011
Głównym celem periodyku jest pogłębienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac 

badawczych dotyczących aparatu represji w PRL. Przyjęta formuła pisma zakłada, iż zamiesz-
czane w nim będą materiały opisujące następujące instytucje aparatu represji: Resort Bezpieczeń-
stwa Publicznego PKWN, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wojskowe i graniczne służby specjalne, służby 
więzienne, Milicję Obywatelską, sądownictwo i prokuraturę oraz jednostki paramilitarne. Pismo 
jest podzielone na kilka działów obejmujących: metodologię, struktury, dokumenty, wspomnienia 
funkcjonariuszy (dział „W oczach własnych”), biogramy, recenzje i materiały bibliografi czne.

Publikacje książkowe

Seria „Dokumenty”
1. WSZYSCY PROLETARIUSZE BĄDŹCIE PIĘKNI! Pomarańczowa alternatywa w doku-

mentach aparatu represji PRL (1987–1989), wstęp, wybór i oprac. J. Dardzińska, K. Dolata, IPN,
Wrocław 2011, s. 390 (t. 49 serii).

2. Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1954–1956. Taktyka, strategia, metody, wstęp 
A. Paczkowski, wybór i oprac. G. Majchrzak, A. Paczkowski, IPN, Warszawa 2011, s. 488 (t. 50 serii).

3. SOLIDARNOŚĆ, ZACHÓD I WĘŻE. Służba Bezpieczeństwa wobec emigracyjnych struktur 
„Solidarności” 1981–1989, wstęp, wybór i oprac. P. Pleskot, IPN, Warszawa 2011, s. 536 (t. 51 serii).

Seria „Monografi e”
1. Drzymała K., Oddział partyzancki o kryptonimie „Żbik” z obwodu Gorlice Armii Krajowej, 

IPN, Warszawa 2011, s. 296 (t. 67 serii), (Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2008 im. Władysława 
Pobóg-Malinowskiego).

2. Sękowski P., Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945–
–1949, IPN, Warszawa 2011, s. 456 (t. 71 serii), (Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2009 im. Wła-
dysława Pobóg-Malinowskiego).

3. Łuczak A., Utracone dekorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego 
w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945, IPN, Warszawa–Poznań 
2011, s. 444 (t. 72 serii).

4. Żuławnik M., Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 
1918–1939, IPN, Warszawa 2011, s. 254 (t. 73 serii).

5. Kacprzak K., Podziemie zbrojne na Mazowszu Północnym w walce z systemem komunistycz-
nym 1945–1952, IPN, Warszawa 2011, s. 400 (t. 74 serii), (Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2007 
im. Władysława Pobóg-Malinowskiego).

6. Majewski M., Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, IPN, Warszawa 2011, s. 264 
(t. 75 serii).

7. Dworaczek K., Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980, IPN, Warszawa 
2011, s. 256 (t. 76 serii).

Seria „Relacje i wspomnienia”
1. Zabłocki J., Dzienniki, t. 2: 1966–1975, IPN, Warszawa 2011, s. 1088 (t. 15 serii).
2. Zarzycki W., Z Wilna do Workuty. Wspomnienia komendanta Garnizonu Okręgu Wileńskiego 

AK, wstęp i oprac. P. Niwiński, IPN, Warszawa 2011, s. 332 (t. 16 serii).
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3. Przeżyliśmy łagry. Wspomnienia żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK (1945–1949), wstęp 
i oprac. D. Rogut, IPN, Warszawa 2011, s. 320 (t. 17 serii).

Seria „Kto ratuje jedno życie…”
1. Polacy ratujących Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945, Poles rescuing Jews in 

the Rzeszów region in the years 1939–1945, oprac. E. Rączy, I. Witowicz, IPN, Rzeszów 2011, s. 270.

Seria „Polskie Państwo Podziemne w Dokumentach”
1. Okręgowa Delegatura Rządu Ciechanów, oprac. i red. W. Brenda, W. Grabowski, IPN, War-

szawa 2011, s. 152 (t. 2 serii).

Seria „Dziennikarze. Twórcy. Naukowcy”
1. Polskie Radio i telewizja w stanie wojennym, wstęp i oprac. S. Ligarski, G. Majchrzak, IPN, 

Warszawa 2011, s. 488.

Seria „Z archiwum emigracji”
1. Korboński S., Polacy, Żydzi i holocaust, przekład z angielskiego G. Waluga, IPN, Warszawa 

2011, s. 132 (t. 4 serii).

Seria „Letnia Szkoła Historii Najnowszej”
1. Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010, red. N. Jarska, T. Kozłowski, wstęp Ł. Kamiński, 

IPN, Warszawa 2011, s. 248 (t. 4 serii).

Seria „Teki edukacyjne”
1. Z „Solidarnością” do wolności, IPN, Szczecin–Warszawa 2011.

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku
1. Zwolski M., Więzienie w Białymstoku w latach 1944–1956, IPN, Białystok 2011, s. 496 (t. 12 

serii).
2. Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa 1980–1985. Wybór źródeł, oprac. 

A. Malczyk, J. Markiewicz, IPN, Białystok 2011, s. 672 (t. 13 serii).
3. Tylko te listy po nich pozostały... Korespondencja z zesłania Eugenii i Władysława Simsonów. 

Wybór źródeł, oprac. A. Muczyński, IPN, Białystok 2011, s. 106 (t. 14 serii).

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Gdańsku
1. Filip K., Milicja obywatelska w Sopocie w latach 1945–1949, IPN, Gdańsk 2011, s. 260 (t. 12 

serii).
2. NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego (1980–1990), t. 2: Dokumenty Komitetu Wojewódz-

kiego PZPR i Służby Bezpieczeństwa, red. I. Hałagida, IPN, Gdańsk 2011, s. 300 (t. 13 serii).
3. Ceran T.S., „Szmalcówka”. Historia niemieckiego obozu w Toruniu (1940–1943) na tle ide-

ologii nazistowskiej, IPN, Bydgoszcz–Gdańsk 2011, s. 172 (t. 14 serii).
4. Nawrocki K., Wokół elbląskiej „Solidarności”. Dokumenty, IPN, Gdańsk 2011, s. 168 (t. 15 

serii).
5. „Wojna o Akta”. Studia i materiały źródłowe, pod red. S. Flis, IPN, Gdańsk 2011, s. 188 (t. 16 

serii).
6. „Trzynastego grudnia roku pamiętnego...” Internowani w stanie wojennym z powodów poli-

tycznych z województw: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocław-
skiego, oprac. P. Brzeziński i inni, red. I. Hałagida, IPN, Bydgoszcz–Gdańsk 2011, s. 164 (t. 17 serii).

7. Reyman A., Na sowieckim etapie… Pamiętnik (1939–1943), wstęp i oprac. D. Sokołowski, 
IPN, Gdańsk 2011, s. 132 (t. 20 serii).



8

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Katowicach
1. Koniec pokoju, początek wojny. Niemieckie działania dywersyjne w kampanii polskiej 1939 r. 

Wybrane aspekty, red. G. Bębnik, IPN, Katowice 2011, s. 160.
2. Kościół i kultura niezależna, red. B. Tracz, IPN, Katowice 2011, s. 302.
3. Kościół i kultura w latach osiemdziesiątych XX wieku. Doświadczenia warszawskie,

red. W.A. Niewęgłowski, M. Romańska, IPN, Katowice–Warszawa 2011, s. 140.
4. Neja J., Grudzień 1981 roku w województwie katowickim, IPN, Katowice 2011, s. 172.
5. „Papież musiał zginąć”. Wyjaśnienia Ali Agcy, wstęp i oprac. dok. A. Grajewski, wybór

dok. A. Grajewski, M. Skwara, „Gość Niedzielny”, IPN, Katowice 2011, s. 662.
6. Studia z dziejów Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej w latach 1945–1989, red. A. Dziurok, 

B. Kloch, Muzeum w Rybniku, IPN, Rybnik 2011, s. 480 (seria: „Zeszyty Rybnickie” nr 12, kon-
ferencje).

7. Zabrze 1933–1989. Szkice z dziejów politycznych miasta, red. S. Rosenbaum, IPN, Katowice 
2011, s. 262.

8. Neja J., Sznajder A., 14 dni pod ziemią. KWK „Piast” w Bieruniu 14–28 grudnia 1981 roku, 
IPN, Katowice 2011, wydanie 2 rozszerzone, s. 206.

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Krakowie
1. Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, IPN, Kraków 

2011, s. 352.
2. NSZZ „Solidarność” Małopolska w materiałach Służby Bezpieczeństwa. Wybór 

dokumentów, wybór i oprac. C. Kuta, wstęp J. Szarek, Wydawnictwo Dante, IPN, Kraków 
2011, s. 784.

Seria krakowska „Kościół w okowach”
1. Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, red. J. Żaryn, Wydawnictwo WAM, IPN, Kraków 

2011, s. 216.
2. Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 

roku, red. ks. J. Marecki, Wydawnictwo WAM, IPN, Kraków 2011, s. 276.

Seria „Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi”
1. Łódź w 1939 roku. Studia i szkice, red. T. Toborek, P. Waingertner, IPN, Łódź 2011, s. 362 

(t. 20 serii).
2. Czas nadziei 1980–1981. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regio-

nie, red. S. Pilarski, D. Rogut, IPN, Łódź 2011, s. 216 (t. 22 serii).
3. Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980–

–1981, oprac. L. Próchniak, M. Przybysz, S.M. Nowinowski, M. Zapolska-Downar, A. Czyżewski, 
IPN, Łódź 2011, s. 338 (t. 23 serii).

4. Jeńcy wojenni z Łódzkiego – ofi ary zbrodni katyńskiej, red. J. Żelazko i P. Zawilski, IPN, 
Łódź 2011, s. 200 + ilustracje.

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Lublinie
1. „Bo mnie tylko wolność interesuje…”. Wywiad rzeka z Marianem Gołębiewskim (Nowy Jork, 

listopad 1988 – czerwiec 1989), wstęp i oprac. J. Dudek, IPN, Lublin 2011, s. 436.
2. Garbacz K., Lublin 1980–1981. Zapis fotografi czny, IPN, Lublin 2011, s. 136.
3. Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w 1944 r. w doku-

mentach SB, wstęp, wybór źródeł i oprac. R. Sodel, IPN, Lublin 2011, s. 280.
4. NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie 1980–1981. Wybór źródeł, wstęp, wybór źródeł 

i oprac. M. Choma-Jusińska, M. Dąbrowski, IPN, Lublin 2011, s. 368.
5. Wysocki J., Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 1944–1989, IPN, Lublin 2011, s. 232.
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Seria wydawnicza Oddziału IPN w Poznaniu
1. Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red. K. Brzech-

czyn, IPN, Poznań 2011, s. 282 (t. 14 serii).
2. „My głodujemy – my chcemy chleba”. Poznański Czerwiec 1956 r. w listach opubliko-

wanych w Biuletynach Biura Listów Komitetu do spraw Radiofonii „Polskie Radio”, oprac. 
G. Majchrzak, red. K. Bittner, wstęp K. Bittner, G. Majchrzak, P. Zwiernik, IPN, Poznań 2011,
s. 96.

3. Nowak L., Polska droga od socjalizmu. Pisma polityczne 1980–1989, red. nauk. K. Brzech-
czyn, IPN, Poznań 2011, s. 764.

4. Uwikłania historiografi i. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym,
red. nauk. K. Brzechczyn, IPN, Poznań 2011, s. 268.

5. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989, 
red. K. Białecki, IPN, Poznań 2011, s. 320.

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Rzeszowie
1. Lachowicz M., Wspomnienia cichociemnego, oprac. K.A. Tochman, IPN, Rzeszów 

2011, s. 232.
2. Pater T. ks., Rumno w województwie lwowskim. Księga rodzin polskich w latach 1910–1945, 

IPN, Światowy Kongres Kresowian, Rzeszów 2011, s. 692 + CD.
3. Róg T., „…i zostanie tylko pustynia”. Osobowy wykaz ofi ar konfl iktu ukraińsko-polskiego 

1939–1948. Gmina Cieszanów, powiat Lubaczów, IPN, Rzeszów 2011, s. 440.
4. Strajki i porozumienia w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie 1980/1981. Przebieg, realiza-

cja, obchody rocznicowe, wybór dok., wstęp i oprac. J. Borowiec, B. Wójcik, IPN, Rzeszów 
2011, s. 488.

5. Szwedo B., Na bieżni i w okopach. Sportowcy odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti 1914–
–1921, 1939–1945, IPN, Rzeszów 2011, s. 374.

6. Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. M. Krzysztofi ński, 
M. Gliwa, IPN, Rzeszów 2011, s. 248.

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Szczecinie
1. Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, 

M. Semczyszyn, IPN, Szczecin 2011, s. 308.
2. Dziechciowski T., Dziennik z internowania: Goleniów–Wierzchowo Pomorskie–Strzebieli-

nek (1981–1982), wstęp i oprac. M. Marcinkiewicz, IPN, Szczecin 2011, s. 358.
3. Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945–

–1989, red. ks. T. Ceynowa, P. Knap, IPN, Szczecin 2011, s. 232.
4. „Oaza wolności”. Duszpasterstwa akademickie w latach siedemdziesiątych XX w. Materiały 

pokonferencyjne, red. M. Marcinkiewicz, IPN, Szczecin 2011, s. 134.
5. „Politycznie obcy!”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego 

aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956, red. B. Polak, P. Skubisz, IPN, Szczecin 
2011, s. 344.

6. Polskie oddziały wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945–1989, red. M. Mazanek-
-Wilczyński, P. Skubisz, H. Walczak, IPN, Szczecin 2011, s. 300.

7. Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, red. M. Drzonek, M. Sie-
dziako, IPN, Szczecin 2011, s. 208.

8. Wokół zjazdu szczecińskiego 1949 r., red. P. Knap, IPN, Szczecin 2011, s. 156.

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Warszawie „Warszawa Nie?Pokonana”
1. Pleskot P., Spałek R., Pokolenie 82–90. Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie 

Warszawskim we wspomnieniach (1982–1990), IPN, Warszawa 2011, s. 512 (t. 2 serii).
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2. Działalność Urzędu Bezpieczeństwa na m.st. Warszawę (1944–1954), E. Kowalczyk, K. Paw-
licka, IPN, Warszawa 2011 r., s. 654 (t. 3 serii).

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Warszawie „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956”
1. Krajewski K., Łabuszewski T., „Żołnierze Wyklęci” Mazowsza i Podlasia 1944–1952, War-

szawa–Brok 2011, s. 60.
2. Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, red. K. Krajewski, IPN, 

ŚZŻAK, Ofi cyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2011, s. 748.

Seria wydawnicza Oddziału IPN we Wrocławiu
1. Kampania Polska ’39. Militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia, 

red. J. Kirszak, D. Koreś, IPN, Wrocław 2011, s. 454.
2. Orzechowska-Juzwenko K., Dlaczego? Wspomnienia syberyjskie i inne, red. i oprac. A. Klar-

man, IPN, Wrocław 2011, s. 132.
3. Woźniak J., Droga do wolnej Polski, IPN, Wrocław 2011, s. 162.

Poza seriami
Varia
1. Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcja w okresie powstania 

warszawskiego, red. J. Czaputowicz, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP), IPN,
Warszawa 2011, s. 244.

2. Ciupa R., Komaniecka M., Szpiegowski arsenał bezpieki. Obserwacja, technika opera-
cyjna, kontrola korespondencji jako środki pracy Służby Bezpieczeństwa PRL, IPN, Katowice 
2011, s. 204.

3. Ciupa R., Tracz B., Kultura niezależna w Kościele, IPN, Katowice 2011, s. 224.
4. Dojka I., Zakłamany słownik, czyli żargon funkcjonariuszy bezpieczeństwa PRL, Wydawnic-

two Rafael, IPN, Kraków 2011, s. 246.
5. Domański T., Jankowski A., Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945, Muzeum Wsi 

Kieleckiej, IPN, Kielce 2011, s. 422.
6. Dziuba A., Dziurok A., Semik T., Sznajder A., „Idą pancry na Wujek”, wydanie 2, IPN, War-

szawa 2011, s. 216.
7. Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński, Ł. Musiał F., Od niepodległości do niepodległości. 

Historia Polski 1918–1989, wydanie 2 poprawione, IPN, Warszawa 2011, s. 512.
8. Gieszczyńska R., Strajk w OZGraf 1981. O cześć drukarza, o prawdę i wiarygodność słowa, 

IPN, Olsztyn 2011, s. 176.
9. Grosicka M., Śmietanka-Kruszelnicki R., Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981–

–1983. Wybrane zagadnienia, IPN, Kielce 2011, s. 64.
10. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Stenogram, t. 1: I tura, oprac. i red. G. Maj-

chrzak, J.M. Owsiński, wstęp B. Kaliski, IPN, Warszawa 2011, s. 1072 + 2CD.
11. Internacjonalizm czy…? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych 

wobec mniejszości narodowych (1944–1989), IPN, Warszawa–Wrocław 2011, s. 584.
12. Kołodziejski J., Fabiańska B., Poznańska opozycja demokratyczna 1981–1989 w obiektywie 

Jana Kołodziejskiego, IPN, Poznań 2011, s. 400.
13. Korkuć M., Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939–1945, Wydawnictwo Attyka, 

IPN, Kraków 2011, s. 408.
14. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 10–12 sierpnia 

1981, wstęp i oprac. J. Olaszek, IPN, Warszawa 2010–2011, s. 230.
15. Krysiak D., Rezonans 1982–1989. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego „Solidarność” 

Olsztyn. Szanuj wysiłek drukarzy i kolporterów…, IPN, Olsztyn 2011, s. 136.
16. Krzanicki M., Komiks w PRL, PRL w komiksie, IPN, Rzeszów 2011, s. 176.
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17. Krzyżanowska S., Trębacz W., Narodziny „Solidarności”. Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształ-
cenia, IPN, Wrocław 2011, s. 148 + CD.

18. KSIĘGA BEZPRAWIA Akta normatywne kierownictwa Resortu Bezpieczeństwa Publicz-
nego (1944–1956), wybór i oprac. B. Kopka, wstęp A. Paczkowski, IPN, Warszawa 2011, s. 1050.

19. Kubaj A., Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska podziemna „Solidarność”, IPN, Wydawnictwo 
LTW, UKSW w Warszawie, Łomianki 2011, s. 448.

20. Kurtyka J., Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski, 
Wydawnictwo Arcana, IPN, Kraków 2011, s. 656.

21. Langbein H., Auschwitz przez sądem. Proces we Frankfurcie nad Menem 1963–1965. Doku-
mentacja, z niemieckiego przełożył V. Grotowicz, przedm. W. Kulesza, VIA NOVA, IPN, Muzeum 
Pamięci Auschwitz-Birkenau, Wrocław–Warszawa–Oświęcim 2011, s. 756.

22. Łabuszewski T., Rzeczpospolita utracona / A Republic Lost, IPN, Warszawa 2011, s. 164.
23. Mękarski A., Między historiozofi ą a polityką. Historiografi a Polski Ludowej w opi-

niach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945–1989, IPN, Warszawa 2011,
s. 240.

24. Muszyński W.J., Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 
1934–1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej, IPN, Warszawa 2011, s. 550.

25. Niwiński P., „Za świętą sprawę”. Szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszki”, współpraca: Ł. Borkowski, P. Malinowski, IPN, Gdańsk 2011, s. 64 
(t. 21 serii).

26. Nowacki J., Razem ’81. Drugi rok rewolucji „Solidarności”, IPN, Poznań 2011, s. 54.
27. Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918–1939,

red. J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak, wydanie 2 poprawione, IPN, Szczecin 2011, s. 406.
28. Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 1, red. T. Kozłowski, J. Olaszek, IPN, 

Warszawa 2011, s. 270.
29. Osiński K., Internowani w stanie wojennym z województwa bydgoskiego, IPN, Bydgoszcz 

2011, s. 196 (wydane dzięki środkom Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność).
30. Polkowski J., Wiersze 1977–1987, IPN, Kraków 2011, s. 164.
31. Robotnicy wyszli na ulicę... Materiały do zajęć o Poznańskim Czerwcu 1956 roku dla nauczy-

cieli i uczniów, red. B. Kuświk, IPN, Poznań 2011.
32. Rokicki K., Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, IPN, 

Warszawa 2011, s. 592.
33. Romaniuk M.P., Prymas Tysiąclecia w pamięci Polaków 1981–2011, wstęp kard. J. Glemp, 

kard. K. Nycz, Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, IPN, Archikonfraternia
Literacka, Warszawa 2011, s. 960.

34. Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939–1947, oprac. M. Grosicka, IPN, Kielce 
2011, s. 28.

35. Rychert I., Jeden z „wyklętych”. Feliks Salmanowicz „Zagończyk” 1904–1946, IPN, Gdańsk 
2011, s. 44.

36. Stanisław Mierzwa 1905–1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy, red. M. Szpytma, 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, IPN, Warszawa–Kraków 2011, s. 348.

37. Suchorowska-Śliwińska D., Dziennik z lat 1981–1985, czyli z zakonspirowanych zapisków 
solidarnościówki, współpraca red. B. Niemiec i D. Stec-Fus, red. nauk. C. Kuta, Wydawnictwo 
Avalon, IPN, Kraków 2011, s. 600.

38. Szczecin i jego miejsca. Trzecia Konferencja Edukacyjna, 10 XII 2010 r., red. K. Rembac-
kiej, IPN, Urząd Miasta Szczecin, Szczecin 2011, s. 316.

39. W obcym kraju… Wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku. 1920–1922, red. S. Rosenbaum, 
Muzeum Śląskie w Katowicach, IPN, Katowice 2011, s. 302.

40. Waglewski J., Pamiętniki znalezione w Skalbmierzu, IPN, Warszawa 2011, s. 204.
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41. Węglarz Z., Niezłomny. Autobiografi a komandora Zbigniewa Węglarza, Ofi cyna Wydawni-
cza Finna, IPN, Warszawa 2011, s. 200.

42. Wilcze tropy, 1: „Zygmunt”. Zygmunt Błażejewicz, scen. Sł. Zajączkowski, rys. K. Wyrzy-
kowski, IPN, Warszawa 2011, s. 40 (komiks).

43. Wilcze tropy, 2: „Orlik” – Marian Bernaciak, scen. Sł. Zajączkowski, rys. K. Wyrzykowski, 
IPN, Warszawa 2011, s. 40 (komiks).

44. Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, IPN, Warszawa 2011, s. 352.
45. Wojcieszyk E., Działalność Rady Miejskiej miasta Poznania 1919–1939 i losy poznańskich 

radnych, Wydawnictwo Poznańskie, IPN, Poznań 2011, s. 464
46. Z dziejów walk o niepodległość, t. 1, red. M. Gałęzowski, W. Grabowski, S. Kalbarczyk, 

J. Kirszak, IPN, Warszawa 2011, s. 446.
47. Zabrze 1933–1989. Szkice z dziejów politycznych miasta, red. S. Rosenbaum, IPN, Katowice 

2011, s. 262.
48. Zapamiętane. Z Adamem Macedońskim rozmawia Anna Zechenter, Stowarzyszenie NZS 

1980, IPN, Kraków 2011, s. 162.
49. Zmagania z historią. Życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Topolskiej, 

red. N. Kozłowska, M. Ptasińska, IPN, Warszawa 2011, s. 312.
50. Żaryn J., „Taniec na linie nad przepaścią”. Organizacja Polska na wychodźstwie i jej łącz-

ność z krajem w latach 1945–1955, IPN, Warszawa 2011, s. 420.

Informatory
1. 15 lat współpracy archiwalno-historycznej. Polska i Ukraina w latach trzydziestych-

-czterdziestych XX wieku, oprac. M. Majewski, Warszawa 2011 (wyd. polsko-ukraińskie i polsko-
-angielskie).

2. Katalog publikacji 2010–2011. Instytut Pamięci Narodowej, IPN, Warszawa 2011, s. 104.
3. Noc Muzeów w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 14/15 maja 2011 r., oprac. R. Leśkie-

wicz, M. Majewski, Warszawa 2011.
4. Oferta edukacyjna 2012. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodo-

wej w Rzeszowie, IPN, Rzeszów 2011, s. 128.
5. Oferta edukacyjna BEP IPN 2011.
6. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/2012, IPN, Poznań 2011.
7. Oferta edukacyjna Oddziału IPN w Krakowie 2011/2012, IPN, Kraków 2011.
8. Sprawozdanie na IX Zjazd Delegatów Światowego Związku Żołnierzy AK, 1 lipca 2008 roku 

– 20 sierpnia 2011 roku, IPN, Warszawa 2011, s. 120.

Katalogi wystaw
1. Kardynał Adam Stefan Sapieha. Człowiek, duszpasterz, mąż stanu, autorzy wystawy: 

J. Dutka, M. Zakrzewski, tekst wprowadzający J. Szarek, IPN, Kraków 2011, s. 32.
2. NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce w latach 1980–1990, oprac. 

A. Łuczak, A. Pietrowicz, E. Wojcieszyk, P. Zwiernik, IPN, Poznań 2011.
3. Poznań-Budapeszt. Rozstrzelane miasta, IPN, Poznań 2011.
4. Łuczak A., Pietrowicz A., Borowczyk S. [red.], Wobec opresji. Zmagania o godność,

wolność i sprawiedliwość: Pisz życie światłami zawsze. 25 rocznica śmierci o. Honoriusza Kowal-
czyka OP. Katalog wystawy, IPN, Poznań 2011.

Wydawnictwa multimedialne i okolicznościowe
1. Jarska N., Olaszek J., Stan wojenny: represje, opór, życie codzienne, IPN, Warszawa 2011, s. 48.
2. Jarska N., Olaszek J., The Martial law. Repressions, resistance, everyday life, IPN,

Warszawa 2011, s. 48.
3. Niwiński P., Ponary – miejsce „ludzkiej rzeźni”, IPN, Warszawa 2011, s. 44.



4. Śladami pamięci, CD nr 18–25, IPN, Polskie Radio Rzeszów.
5. „Z archiwum IPN” – box fi lmowy, IPN, Lublin 2011, 10 płyt DVD z broszurką (wydanie 2 

uzupełnione).
6. Zbigniew Rećko. Trzynastka (1923–1946). Bohater białostockiego podziemia, IPN, Białystok 

2011, s. 72 + DVD.
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ZAŁĄCZNIK NR 2: PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW IPN

Publikacje naukowe 

1. Bagieński W., Wkład wywiadu gospodarczego w rozwój przemysłowy w dekadzie Edwarda 
Gierka [w:] Dekada Gierka. Wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski, red. K. Rybiński, 
Warszawa 2011.

2. Balbus T., „Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy ’44. Historia i życie codzienne 1. Brygady 
Wileńskiej Armii Krajowej, Wrocław 2011, wyd. 2.

3. Balbus T., Działania operacyjne „wojsk wewnętrznych” przeciwko oddziałowi partyzanc-
kiemu Franciszka Olszówki „Otta” w okresie od stycznia do marca 1946 r. [w:] Druga konspiracja 
na nowym pograniczu w latach 1945–1956. Szkice do dziejów podziemia antykomunistycznego
na Śląsku i terenach ościennych, red. K. Jasiak, Opole 2010 (druk 2011).

4. Balbus T., Stróżyna K., „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie…!”. Komunistyczna
bezpieka wobec kardynała Henryka Gulbinowicza. Dokumenty – struktury –funkcjonariusze,
Wrocław 2011, wyd. 2.

5. Banaś K., Udział Karola Wojtyły w stanowych pielgrzymkach mężczyzn i młodzieńców
do Piekar Śląskich [w:] Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, 
red. M. Drzonek, M. Siedziako, Szczecin 2011.

6. Bechta M., Jata 1944. Obozy szkoleniowe NSZ i AK rezerwacie Jata w latach II wojny
światowej, Biała Podlaska 2011.

7. Bechta M., Krajewski K., Straty osobowe powiatu siedleckiego w latach 1944–1954 [w:] 
Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, Warszawa 2011.

8. Bechta M., Wojna rewolucyjna – sowietyzacja Podlasia przez funkcjonariuszy PUBP w Sie-
dlcach po 1944 r. (zarys problematyki) [w:] Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komuni-
stycznych, red. K. Krajewski, Warszawa 2011.

9. Benczew B. [red.], „Śląski Notes Historyczny” 2011, nr 1.
10. Berendt G., Rewolta więźniów getta w Łachwie (3 września 1942 r.), „Glaukopis” 2011–2012, 

nr 23–24.
11. Berendt G., The Price of life: The economic determinants of Jews’ existence

on the „Aryan” side [w:] Inferno of choices. Poles and the Holocaust, red. S. Rejak, E. Frister, 
Warszawa 2011.

12. Berendt G., Wpływ liberalizacji politycznej roku 1956 na sytuację Żydów [w:] Następstwa 
zagłady Żydów. Polska 1944−2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011.

13. Berendt G., Życie od nowa. Instytucje i organizacje żydowskie (1944−1950) [w:] Następstwa 
zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011.

14. Bębnik G., „Bo to my jesteśmy myśliwymi!”. Górnoślązacy w afrykańskich koloniach cesar-
stwa niemieckiego podczas I wojny światowej, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2011, nr 7.

15. Bębnik G., Andrzej Szefer (1930–1990), „Polski Słownik Biografi czny”, z. 195 (t. 47/4),
Kraków 2011.

16. Bębnik G., Pastor i agent. Podwójne życie ks. Edwarda Romańskiego [w:] Studia z dziejów 
ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1945–1989, red. A. Dziurok, B. Kloch, Rybnik 2011.

17. Bębnik G., Sonderformation Ebbinghaus – próba socjologicznej analizy uczestników. 
Osoba Ernsta Ebbinghausa [w:] Koniec pokoju, początek wojny. Niemieckie działania dywersyjne
w kampanii polskiej 1939 r. Wybrane aspekty, red. G. Bębnik, Katowice 2011.

18. Bębnik G., Udział mieszkańców Zabrza w przygotowaniach do wojny 1939 r. i w działa-
niach wojennych [w:] Zabrze 1933–1989. Szkice z dziejów politycznych miasta, red. S. Rosenbaum, 
Katowice 2011.

19. Bębnik G., Zmiany nazewnictwa w Katowicach i powiecie katowickim w latach 1939–1945 
[w:] Katowice w kulturze pamięci, red. A. Barciak, Katowice 2011.
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20. Bębnik G., Życie codzienne w województwie śląskim w przededniu wybuchu II wojny świa-
towej [w:] Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, 
red. A. Barciak, Zabrze 2011.

21. Białecki K., Dlaczego zgasło „Słońce Karpat”? Geopolityczne i wewnętrzne uwarunkowa-
nia upadku dyktatury Nicolae Ceauşescu [w:] Interpretacje upadku komunizmu w Polsce w Europie 
Środkowo-Wschodniej, red. K. Brzechczyn, Poznań 2011.

22. Białecki K., Działalność Kościołów na terenie województwa poznańskiego w latach osiem-
dziesiątych XX wieku w ocenie ówczesnych wojewódzkich władz partyjno-państwowych [w:] Wła-
dze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989, red. K. Bia-
łecki, Poznań 2011.

23. Białecki K., Jankowiak S., „Wolności i chleba”. Poznański Czerwiec 1956 r. [w:] Strajki 
w Polsce w XX wieku, red. R. Gryz, Warszawa 2011.

24. Białek S., Ogniwo Analityczno-Informacyjne Sekcji 2 Wydziału „C” KW MO/WUSW
we Wrocławiu w latach 1973–1989. Przyczynek do badań nad współpracą SB i MO, „Przegląd 
Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

25. Biełaszko M., Gratulacje, „Nike. Biuletyn Środowiska Fordonianek” 2011, nr 100.
26. Biełaszko M., Ksiądz Zygmunt Kaczyński (1894–1953) – duchowny, polityk, redaktor [w:] 

Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011.
27. Bittner K., „My głodujemy – my chcemy chleba”. Poznański Czerwiec 1956 r. w listach opu-

blikowanych w Biuletynach Biura Listów Komitetu do spraw Radiofonii „Polskie Radio”, wybór 
i oprac. G. Majchrzak, red. K. Bittner, Poznań 2011.

28. Błaszak T., Wydział IV KWMO/WUSW w Koszalinie w latach 1962–1989 [w]: Kościół kato-
licki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1989, red. T. Cey-
nowa, P. Knap, Szczecin 2011.

29. Brożyniak A., Wybory 1989 r. w województwie przemyskim w świetle zachowanych akt SB 
[w:] Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. M. Gliwa, M. Krzysz-
tofi ński, Rzeszów 2011.

30. Brzechczyn K., Donos agenturalny w świetle koncepcji źródła historycznego Jerzego Topol-
skiego [w:] Oblicza przeszłości, red. W. Wrzosek, Bydgoszcz 2011.

31. Brzechczyn K., Freedom, solidarity, independence: political thought of the “Fighting Soli-
darity” Organization [w:] The idea of Solidarity: philosophical and social contexts, red. D. Dobrzań-
ski, Washington D.C. 2011.

32. Brzechczyn K., Kompromis przy Okrągłym Stole. Próba modelu [w:] Interpretacje upadku 
komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red. K. Brzechczyn, Poznań 2011.

33. Brzechczyn K., Koncepcje oporu społecznego w okresie stanu wojennego 1981–1983 
[w:] O Polskę wolną! O Polskę solidarną! NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989, red. W. Polak, 
S. Galij-Skarbińska, V. Kmiecik, M. Białkowski, J. Kufel, P. Ruchlewski, Gdańsk 2011.

34. Brzechczyn K., Metodologiczny status koncepcji totalitaryzmu a modelowanie dynamiki 
systemu komunistycznego [w:] Uwikłania historiografi i. Między ideologizacją dziejów a obiektywi-
zmem badawczym, red. T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, M. Kierzkowski, Poznań 2011.

35. Brzechczyn K., The forgotten legacy of Solidarność and lost opportunity to build a demo-
cratic capitalist system following the fall of communism in Poland [w:] Twenty years after the col-
lapse of communism. Expectations, achievements and disillusions of 1989, red. N. Hayoz, L. Jesień, 
D. Koleva, Bern 2011.

36. Brzeziński P., Filip K., Kazański A., Wykaz osób z województwa gdańskiego interno-
wanych z powodów politycznych [w:] „Trzynastego grudnia roku pamiętnego...”. Internowani 
w stanie wojennym z powodów politycznych z województw: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego,
słupskiego, toruńskiego i włocławskiego, red. I. Hałagida, Bydgoszcz–Gdańsk 2011.

37. Brzeziński P., Ronald Reagan w propagandzie PRL okresu stanu wojennego, „Glaukopis” 
2011, nr 21–22
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38. Brzeziński P., Ślad pozostał w aktach... Garść uwag wynikających z lektury wybranych akt 
osobowych działaczy KW PZPR w Gdańsku [w:] „Wojna o akta”. Studia i materiały źródłowe,
red. S. Flis, Gdańsk 2011.

39. Brzeziński P., W cieniu Grudnia. Gdańska PZPR na przełomie 1970 i 1971 r., „Glaukopis” 
2011–2012, nr 23–24.

40. Brzeziński P., W pół kroku za WRON-ą. Gdyńska PZPR w okresie stanu wojennego, „Rocz-
nik Gdyński” 2011, nr 23.

41. Budrowska K., Literatura i pisarze wobec cenzury 1948–1956 [rec. S. Ligarski], „Dzieje 
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ZAŁĄCZNIK NR 3: WYSTAWY

Wystawy powstałe w 2011 r. i miejsca ich ekspozycji

1. 586 dni stanu wojennego – centrala BEP, OBEP Białystok, OBEP Gdańsk, OBEP Katowice, 
OBEP Kraków, OBEP Łódź, OBEP Szczecin, OBEP Warszawa, OBEP Wrocław – Białystok, Byd-
goszcz, Czeladź, Gdańsk, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kielce, Kraków, Lubin, Łowicz, Łódź, Piotr-
ków Trybunalski, Ruda Śląska, Sosnowiec, Szczecin, Toruń, Warszawa.

2. Antoni Browarczyk. Pierwsza ofi ara stanu wojennego w Gdańsku – OBEP Gdańsk – Gdańsk.
3. Archiwa warszawskie dawniej i dziś – BUiAD wspólnie z Instytutem Historycznym UW, 

Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim, Archi-
wum Akt Nowych, Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Państwowym m. st. Warszawy, 
Centralnym Archiwum Wojskowym, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Polską Akademią Nauk 
Archiwum w Warszawie, Polskim Towarzystwem Archiwalnym, Sekcją Edukacji Archiwalnej Sto-
warzyszenia Archiwistów Polskich oraz Stołeczną Estradą – Warszawa.

4. Bogu i Polsce. Harcerstwo niezależne i niepokorne w PRL – OBEP Lublin, Delegatura 
w Radomiu – Kraków, Rzeszów.

5. Bydgoski Listopad 1956 roku. Bydgoszczanie przeciwko sowieckiemu symbolowi zniewole-
nia: 55. rocznica spalenia zagłuszarki fal radiowych na Wzgórzu Dąbrowskiego 18 listopada 1956 
– OBEP Gdańsk, Delegatura Bydgoszcz – Bydgoszcz.

6. Czerwiec ’76 – OBEP Radom – Radom, Warszawa.
7. Dobry pasterz w trudnych czasach. Arcybiskup Walenty Dymek 1888–1956 – OBEP Poznań –

– Połajewo, Poznań.
8. Grudzień – Pamiętamy! – Oddział w Katowicach – Bielsko-Biała.
9. Grudzień 1970 roku w Elblągu w dokumencie archiwalnym – OBEP Gdańsk – Elbląg.
10. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zjazd Nadziei na Samorządną Rzeczpo-

spolitą – OBEP Gdańsk – Gdańsk.
11. Kapłan i Wychowawca. Ojciec Stefan Miecznikowski TJ 1921–2004 – OBEP Łódź – Koluszki, 

Łódź.
12. Kardynał Adam Stefan Sapieha: człowiek, duszpasterz, mąż stanu – OBEP Kraków –

Kraków.
13. Kaźń profesorów lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941 – OBEP Wrocław – Oleśnica,

Rzeszów, Wrocław.
14. Koszalin 1950–1976. Historia na nowo odkryta – OBEP Szczecin wspólnie z Muzeum 

w Koszalinie – Koszalin.
15. Mysłowice – Tajne Harcerstwo Krajowe – Szeregi Wolności – Oddział IPN w Katowicach, 

Muzeum Miasta Mysłowic – Mysłowice.
16. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980–1990 – OBEP Kato-

wice we współpracy ze Stowarzyszeniem Pokolenie w Katowicach – Katowice, Zabrze.
17. O wieś wolną, niezależną, samorządną… 30. rocznica wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81 

i rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – OBEP Gdańsk, Delegatura Byd-
goszcz – Błonie, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa, Włocławek.

18. „Ocalić od zapomnienia”. Anna Jachnina, ps. „Hanna”, „Hanka” (1914−1996) – OBEP 
Gdańsk, Delegatura Bydgoszcz – Bydgoszcz.

19. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941) – OBEP Białystok we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem „Rycerstwo Niepokalanej” Archidiecezji Białostockiej – Białystok, Suwałki.

20. Ostatni 3 maja – OBEP Kraków – Kraków.
21. Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na Ziemi Wielkopolskiej 1979–1983–1997–1999 – OBEP 

Poznań – Buk, Poznań, Śrem.
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22. Polacy internowani na Litwie 1939–1940 – centrala BEP we współpracy z Centrum Badania 
Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy oraz Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego 
w Kownie – Lublin, Warszawa, Sejny.

23. Poznańska opozycja demokratyczna w obiektywie Jana Kołodziejskiego grudzień 1981 – 
sierpień 1983 – Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Oddział IPN w Poznaniu – 
Poznań.

24. Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i radziecki. Anonimy ulotki, plakaty, hasła – pro-
paganda antykomunistyczna w okresie 1945–1989 – OBUiAD we Wrocławiu – Wrocław.

25. Przyczółek Wolność. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Rzeszowie 1980–1989 – OBEP 
Rzeszów – Rzeszów.

26. Rozstrzelane miasta. Poznań – Budapeszt 1956 – OBEP Poznań – Budapeszt (Węgry), 
Poznań.

27. Ruch Młodzieży Niezależnej – OBEP Szczecin – Gorzów Wlkp.
28. Trzymamy straż nad Odrą – OBEP Szczecin – Szczecin.
29. Twarze kaliskiej bezpieki – OBEP Łódź – Kalisz.
30. Upadek imperium. Czas polsko-litewskiej współpracy – OBEP Kraków – Kraków.
31. Urna to jest taki pniak. Wrzucisz „nie”, wychodzi „tak”. Referendum 30 czerwca 1946 r. 

w województwie gdańskim – OBEP Gdańsk, Delegatura Bydgoszcz – Bydgoszcz.
32. W obronie pamięci. Pomnik poznańskiego Czerwca 1956 r. – OBEP Poznań – Poznań.
33. „Wasza solidarność – nasz wolność”. Reakcje emigracji polskiej i świata na wprowadzenie 

stanu wojennego – OBEP Lublin – Lublin.
34. Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956 – OBEP Białystok, Delegatura 

w Olsztynie przy współpracy z centralą BEP, OBEP Gdańsk, Delegaturą w Bydgoszczy, OBEP 
Rzeszów oraz OBEP Wrocław, Delegaturą w Opolu – Warszawa.

35. Z Ewangelią w ręku i z modlitwą na ustach. Karola Wojtyły związki ze Szczecinem – OBEP 
Szczecin – Szczecin.

36. Z otwartymi dłońmi. Kardynał Adam Kozłowiecki (1911–2007) – OBEP Rzeszów – Dachau 
(Niemcy), Majdan Królewski.

37. Za chleb i wolność 1978–1981 – „Stowarzyszenie 13 Grudnia”, współorganizacja i konsulta-
cja A. Jagodzińska BUiAD – Warszawa.

38. Zbigniew Rećko „Trzynastka” (1923–1946). Bohater białostockiego podziemia – OBEP
Białystok – Białystok.

39. „Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa!”. Protest studentów poznań-
skich z 13 maja 1946 r. – OBEP Poznań – Poznań.

Wystawy powstałe przed rokiem 2011,
prezentowane nadal w okresie sprawozdawczym

1. „…ksiądz musi zaprzestać”. Życie i działalność księdza Romana Kotlarza – OBEP Lublin – 
Radom.

2. 1989. Narodziny wolności. Wybory 4 VI 1989 roku w Gorzowie Wlkp. – OBEP Szczecin – 
Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn nad Odrą, Słubice.

3. 1989. Narodziny wolności. Wybory czerwcowe w Koszalinie – OBEP Szczecin – Koszalin
4. 4 czerwca 1989 – 35 procent wolności – Oddział IPN w Katowicach – Bielsko-Biała.
5. „A akta zniszczyć”. Archiwa komunistycznego aparatu represji w Polsce i innych krajach 

Europy – BUiAD – Warszawa.
6. A więc wojna... Ludność cywilna we wrześniu 1939 r. – OBEP Lublin – Janów Lubelski,

Krasne, Szczecin.
7. Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. na ziemiach Polski północno-wschodniej – OBEP Białystok 

– Augustów, Białystok, Grajewo.
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8. Akcja AB na Kielecczyźnie – OBEP Kraków, Delegatura w Kielcach – Michniów.
9. „Aktion Reinhardt” – Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie – OBEP Lublin – Tre-

blinka.
10. Aktion Saybusch. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 

1940–1941 – OBEP Katowice – Bielsko-Biała, Gilowice, Katowice, Koszarawa, Lechowice, Leśna, 
Milówka, Sucha Beskidzka, Ślemień, Ujsoły, Węgierska Górka.

11. Aparat represji na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956 – OBEP Rzeszów – Głogów Mało-
polski.

12. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Kościół, władza, opór społeczny – OBEP Rzeszów – Dylą-
gówka, Lwów (Ukraina), Sanok.

13. Battle of Britain. To commemorate the fi ght for freedom – centrala BEP – Londyn (Wielka 
Brytania), Radom, Warszawa.

14. „Bądźcie bez litości”. Polityka okupacyjna władz niemieckich wobec ludności polskiej 
w dystrykcie radomskim – OBEP Lublin – Kozienice, Michniów.

15. Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989 – OBEP Rzeszów – Dynów.
16. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984) – OBEP Białystok – Białystok. Chojnice, 

Czarna Białostocka, Ełk, Kościerzyna, Łapy, Opole Lubelskie, Skaryszewy, Warszawa.
17. Błogosławiony ksiądz Władysław Findysz – kapłan i męczennik (1907–1964) – OBEP Rze-

szów – Jedlicze, Krosno.
18. Burza. Armia Krajowa w 1944 r. – OBEP Kraków – Gdańsk, Kędzierzyn-Koźle, Kielce, 

Nysa.
19. Chłopi ’78 – OBEP Gdańsk – Bydgoszcz.
20. Co nam dała „Solidarność”? „Solidarność” oczami młodych – OBEP Gdańsk – Bydgoszcz, 

Gdańsk, Warszawa.
21. Dekret o reformie rolnej 6 IX 1944 r. Dokumenty i świadectwa z czasów wygnania – OBEP 

Poznań – Mielżyn, Nowa Sól.
22. Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r. – OBEP Katowice – Mysło-

wice, Radomsko, Wieluń.
23. Dni „Solidarności” – OBEP Gdańsk we współpracy z Ośrodkiem KARTA – Sopot, Zło-

towo.
24. Ekspozycja stała poświęcona strajkowi i pacyfi kacji kopalni „Wujek” – OBEP Katowice, 

współorganizator – Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16 XII 1981 r. 
Muzeum Izba Pamięci KWK „Wujek” w Katowicach – Katowice.

25. Fenomen „Solidarności”. Migawki z dziejów Polski, 1980–1981 – centrala BEP – Chicago 
(USA), Gdańsk, Limerick (Irlandia), Lublin, Madryt (Hiszpania), Minneapolis (USA), Nowy Jork 
(USA), Paryż (Francja), Pułtusk, Saint-Germain-en-Laye (Francja), St. Paul (USA), Warszawa, 
Waszyngton (USA), Waterford City (Irlandia).

26. Gdy rozum śpi… Rysunki Andrzeja Krauzego 1970–1989 – centrala BEP – Radziechowy 
Wieprz, Sopot, Ujsoły, Warszawa, Wąbrzeźno, Wieprz, Zagórni.

27. Generał Sikorski – polityk i żołnierz – OBEP Kraków – Bydgoszcz, Jaworzno, Wieprz.
28. Germanizacja dzieci polskich – OBEP Łódź – Żyrardów.
29. Górnośląski azyl – OBEP Katowice – Bytom, Katowice, Wojkowice.
30. Grudzień ’70. Gdańsk–Gdynia – OBEP Gdańsk – Gdańsk, Złotowo.
31. Internowani, skazani i aresztowani w stanie wojennym Regionu Warmińsko–Mazurskiego – 

OBEP Białystok – Giżycko, Iława, Węgorzewo.
32. Jacek Woźniak – rysunki – OBEP Rzeszów – Warszawa.
33. Jarocin w obiektywie bezpieki – OBEP Łódź – Bełchatów, Gorzkowice, Końskie, Opoczno, 

Piotrków Trybunalski.
34. Jerzy Korolkiewicz 1948–1995 – OBEP Białystok – Białystok, Choroszcz.
35. Kardynał Sapieha: człowiek, duszpasterz, maż stanu – OBEP Kraków – Szczawnica.
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36. Karnawał „Solidarności” w Gorzowie Wlkp. 1980–1981 – OBEP Szczecin – Gorzów Wiel-
kopolski, Kostrzyn nad Odrą, Międzyrzecz, Witnica.

37. Katyń 1940 – OBEP Wrocław – Bielawa.
38. Katyń 1940 r. – OBEP Białystok – Białystok, Olsztyn, Pasym.
39. Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana – OBEP Rzeszów – Błażowa Wola, Dębica, 

Jedlicze, Leżajsk, Prudnik, Racławice, Świebodna, Trzebownisko.
40. Kobiety internowane. Gołdap 1982 – OBEP Białystok – Białystok, Korycin, Łomża.
41. Komiks w [PRL] w komiksie – OBEP Rzeszów – Dynów, Gdańsk, Jasło.
42. Koszalin 1945–1950. Historia na nowo odkryta – OBEP Szczecin – Koszalin.
43. Koszaliński karnawał „Solidarności” 1980–1981 – OBEP Szczecin – Koszalin, Sławno.
44. Kościół niezłomny. W 20. rocznicę śmierci ks. S. Suchowolca. Wystawa fot. J. Fedorowicza 

– OBEP Białystok – Łomża.
45. Kościół św. Brygidy ks. prałata Henryka Jankowskiego – OBEP Gdańsk – Gdańsk.
46. Krew robotników nie pójdzie na marne. Grudzień ’70–Styczeń ’71 – OBEP Szczecin – Cza-

plinek, Gdańsk, Wierzchowo.
47. Król Kaszubów – kapłan Gdyni. Ksiądz prałat Hilary Jastak (1914–2000) – OBEP Gdańsk 

– Puck.
48. Krzyk szarego człowieka. Ryszard Siwiec (1909–1968) – OBEP Rzeszów – Jarosław.
49. Ksiądz Władysław Gurgacz – kapelan polski podziemnej – OBEP Kraków – Lubień, Spyt-

kowice.
50. Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją nie-

miecką w woj. białostockim – OBEP Białystok – Białystok, Goniądz, Juchnowiec Kościelny.
51. Kultura niezależna w Kościele w latach 80. – OBEP Katowice – Cieszyn, Katowice.
52. Małopolanie w katyńskich dokumentach dr. J. Robla – OBEP Kraków – Nysa, Prudnik, 

Zakopane, Żegocin.
53. Marcin Antonowicz – OBEP Białystok – Giżycko, Pisz.
54. Milenium Chrztu Polski w Diecezji Przemyskiej i Administracji Apostolskiej w Lubaczowie 

– OBEP Rzeszów – Przeworsk.
55. Milenium kontra Tysiąclecie – OBEP Poznań – Częstochowa, Kłobucko, Krzepice, Śrem, 

Trzcianka.
56. Młodzież z partią... się rozliczy. Niezależne Zrzeszenie Studentów w latach 1980–1989 – 

OBEP Łódź – Lublin, Wrocław.
57. Nasz Duszpasterz i my. Ks. Jerzy Popiełuszko w fotografi ach i wspomnieniach Jerzego 

Szóstko – OBEP Białystok – Białystok, Ełk, Paryż (Francja) Warszawa, Węgorzewo, Zakopane.
58. „Niech się święci...”. Obchody świąt i rocznic w Polsce Ludowej – OBEP Łódź – Łódź, 

Mąkoszyce, Puławy, Rawa Mazowiecka, Warszawa.
59. Niedokończone Msze wołyńskie – OBEP Lublin – Rzeszów, Ustrzyki Dolne.
60. Niedokończone Msze wołyńskie – Oddział IPN w Lublinie – Lublin, Zamość, Łódź, Lubar-

tów.
61. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Kielcach 1980–1989 – OBEP Kraków, Delegatura 

w Kielcach – Starachowice.
62. Nocna rewolta. Antysowieckie zamieszki w Szczecinie z 10 grudnia 1956 r. – OBEP Szcze-

cin – Kalisz Pomorski, Szczecin.
63. NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990 – OBEP Poznań 

– Międzychód, Poznań.
64. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980–1981– OBEP Białystok – Biała Podlaska, Gra-

jewo, Zambrów.
65. O orła w koronie. Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” – OBEP Kraków – Gdów, 

Gdańsk, Nysa.
66. Obchody Milenium Chrztu Polski (1966 r.) – kraj i region – OBEP Białystok – Grajewo.
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67. Obława Augustowska. Lipiec 1945 r. – OBEP Białystok – Białystok, Giby, Janówka, Łomża, 
Płaska, Suwałki, Węgorzewo.

68. Oczy i uszy bezpieki – OBEP Katowice – Bytom, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska.
69. Ofi ary stanu wojennego – centrala BEP – Gdańsk, Sztum.
70. Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941 – OBEP Rzeszów – Sanok.
71. Opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 1975–1989 – OBEP Kraków, Delega-

tura w Kielcach – Bliżyn, Kielce.
72. Ostatnia droga księdza Jerzego Popiełuszki w fotografi i Artura Radeckiego – Białystok, 

Warszawa, Węgrów.
73. Pamiętny rok 1989 – OBEP Łódź – Łódź.
74. Papierowa rewolucja. Prasa bezdebitowa w PRL – OBEP Szczecin – Szczecin.
75. Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r. – OBEP Gdańsk 

– Dąbrówka Malborska, Gdańsk, Szlachta, Sztutowo.
76. Plastyka niezależna – OBEP Poznań – Warszawa, Władysławowo, Zielona Góra.
77. Poczta Podziemna – OBEP Wrocław – Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Praszka.
78. Podkarpacki wrzesień 1939 – OBEP Rzeszów – Futoma, Jarosław, Rzeszów, Sędziszów 

Małopolski.
79. Polacy – Ukraińcy 1939–1947 – OBEP Lublin – Lublin, Malbork.
80. Polacy na Syberii – OBEP Kraków we współpracy z Komisją Historyczną Związku Sybi-

raków Oddział w Krakowie i Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie – Koszyce, 
Olkusz, Opole, Spytkowice, Starachowice, Trzebinia, Wieliczka.

81. Polacy na Syberii – OBEP Szczecin – Barlinek, Gorzów Wielkopolski, Prudnik, Strzelce 
Krajeńskie.

82. Polska Walcząca – OBEP Białystok – Białystok, Czyżew, Turośnia Kościelna.
83. Postulaty sierpniowe – OBEP Wrocław – Kędzierzyn-Koźle, Legnica, Nysa.
84. Powstanie Warszawskie – OBEP Poznań – Leszno, Pobiedziska, Poznań, Słupsk, Władysła-

wowo, Zielona Góra, Żagań.
85. Prasa i wydawnictwa niezależne na Warmii i Mazurach 1980–1989 – OBEP Białystok – 

Olsztyn, Węgorzewo.
86. „Precz z kajdanami bolszewizmu…”. Oddział partyzancki „Wiarusy” 1947–1949 – OBEP 

Kraków – Spytkowice.
87. PRL – tak daleko, tak blisko... – centrala BEP – Dublin (Irlandia), Legionowo, Leszno.
88. Pro i kontra. Młodzież w Polsce Ludowej – OBEP Łódź – Gdańsk, Kalisz, Łódź, Skiernie-

wice, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz.
89. Proces Kurii Krakowskiej – OBEP Kraków – Trzebinia.
90. Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas... Internowani 1944–1947 – OBEP Białystok – Białystok.
91. Represje stanu wojennego. Woj. białostockie 1981–1983/1989 – OBEP Białystok – Biały-

stok, Gołdap.
92. Represje wobec duchowieństwa śląskiego 1939–1956 – OBEP Katowice – Katowice, Mysło-

wice.
93. Represje wobec kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie – OBEP Wrocław 

– Kędzierzyn-Koźle.
94. Represje wobec wsi i ruchu ludowego w latach 1944–1956 – OBEP Rzeszów – Błonie.
95. Rotmistrz Pilecki – Ochotnik do Auschwitz – OBEP Warszawa – Częstochowa, Kłobuck, 

Mińsk (Białoruś).
96. Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939–1947 – OBEP Kraków, Delegatura w Kielcach 

– Kielce, Końskie, Michniów, Pińczów.
97. Ruch ludowy w służbie Rzeczpospolitej – OBEP Kraków – Bydgoszcz, Błonie.
98. Rysunki sprzed ćwierć wieku. Grafi ki Jacka Fedorowicza – OBEP Gdańsk – Brzeźnica, 

Bytom, Gniezno, Przeworsk, Rybnik, Spytkowice, Zator.
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99. Sierpień ’80 oczami młodych – OBEP Szczecin – Drezdenko.
100. Sierpień ’88. Szczeciński marsz do wolności – OBEP Szczecin – Szczecin.
101. Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie – OBEP Kraków – 

Gdów, Jabłonna, Jaworzno, Kraków, Nowy Sącz.
102. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy – OBEP Wrocław – Kędzie-

rzyn-Koźle, Wrocław.
103. Sługa Boży ks. J. Popiełuszko – OBEP Poznań – Krzyż Wlkp., Orzechowo, Wałcz, Włady-

sławowo, Wólka Czepowa, Września.
104. Solidarni z Rumunią – Solidari cu România – Oddział IPN w Poznaniu – Warszawa.
105. Sowieckie piekło 1939–1956 – OBEP Poznań – Bronikowo, Chodzież, Gostyń, Luboń, 

Międzychód, Pobiedziska, Poznań, Witkowo, Władysławowo.
106. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – OBEP Rzeszów – Sanok.
107. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopol-

sce 1939–1945 – OBEP Rzeszów – Bruksela (Belgia), Tarnów, Warszawa.
108. Stan wojenny – OBEP Rzeszów – Łańcut, Rzeszów, Sanok.
109. Stan wojenny – OBEP Szczecin – Kołobrzeg, Koszalin.
110. Stan wojenny na Dolnym Śląsku – OBEP Wrocław – Bolesławiec, Brzeg, Głogów, Nowa 

Sól, Wrocław.
111. Stan wojenny. Spojrzenie po 20 latach – OBEP Lublin – Lublin, Świdnik, Warszawa.
112. Stan wojenny w 40 ujęciach – OBEP Szczecin – Bogdaniec, Gorzów Wielkopolski, Strzelce 

Krajeńskie.
113. Stan wojenny w SB-eckim albumie – OBEP Kraków – Kraków.
114. Stan wojenny. Spojrzenie po 20 latach – OBEP Kraków – Gorlice, Jaworzno, Kraków, 

Łapanów, Rabka Zdrój.
115. Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach – OBEP Gdańsk – Gdańsk, Mosty k. Gdyni, 

Tczew.
116. Stan wojenny. Spojrzenie po latach – OBEP Szczecin – Nowogard, Przecław, Szczecin.
117. Strajk – porozumienia – związek. W 30. Rocznicę Powstania Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie „Katowice” – OBEP Katowice – Będzin, Czeladź.
118. Strajk w Olsztyńskich Zakładach Grafi cznych, 1981 r. O cześć drukarza, o prawdę i wiary-

godność słowa – OBEP Białystok – Olsztyn.
119. Strajki ustrzycko-rzeszowskie grudzień 1980 – luty 1981 – OBEP Rzeszów we współpracy 

z Regionem Rzeszowskim NSZZ „Solidarność” – Bydgoszcz, Warszawa.
120. Studencka „Solidarność”. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Koper-

nika w Toruniu 1980−1989 – OBEP Gdańsk – Toruń.
121. Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939–1941) – OBEP Białystok – 

Białystok, Ełk, Giżycko, Łomża, Olecko.
122. Szesnastu – centrala BEP – Lublin, Warszawa.
123. Śladami zbrodni. CW Rawicz – OBEP Poznań – Gostyń.
124. Ta ostatnia dekada – OBEP Lublin – Pionki.
125. Tarcza i miecz władzy ludowej. SB na Rzeszowszczyźnie w latach 1957–1989 – OBEP Rze-

szów – Dynów.
126. Twarze kieleckiej bezpieki – OBEP Kraków – Jędrzejów.
127. Twarze zielonogórskiej bezpieki – OBEP Poznań – Kożuchowo, Nowe Miasteczko, Nowa 

Sól.
128. UB w walce z podziemiem niepodległościowym w woj. białostockim – OBEP Białystok – 

Łomża.
129. Uciekinierzy z PRL-u – OBEP Katowice – Andrychów, Inwałd, Łęg, Rzyki, Spytkowice, 

Targanice, Zagórni.
130. W godzinie próby – OBEP Lublin – Kielce, Warszawa.
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131. W imieniu Rzeczpospolitej... Skazani na karę śmierci w latach 1944–1956 w woj. białostoc-
kim – OBEP Białystok – Giżycko, Juchnowiec Kościelny, Łomża, Olecko.

132. W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–
1950 – OBEP Szczecin – Dziwnów, Kalisz Pomorski, Szczecin Świdwin.

133. Walczyliśmy o nową Polskę, Polskę dla wszystkich. Por. Mieczysław Bujak (1926–1951) – 
OBEP Wrocław – Nysa, Otmuchów, Prusinowice.

134. Warto było. Niezależne Zrzeszenie Studentów AWF Poznań fi lia Gorzów Wlkp. 1980–1981 
– OBEP Szczecin – Gorzów Wielkopolski.

135. Wielki Głód na Ukrainie – OBEP Kraków – Kluczbork, Olkusz, Wieprz, Spytkowice.
136. Wielkopolska w cieniu WRON-y – OBEP Poznań – Chodzież, Konin, Poznań.
137. Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945) – OBEP Rzeszów – Błonie.
138. Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945), Represje wobec ruchu ludowego 

– OBEP Gdańsk – Bydgoszcz.
139. Więcej – szybciej – lepiej. Współzawodnictwo pracy w Polsce Ludowej – OBEP Katowice 

– Ruda Śląska.
140. Wobec opresji. Zmagania o godność, wolność i sprawiedliwość – OBEP Poznań – Chab-

sko, Poznań.
141. Wojenne ślady. Dwóch fotografów, dwie perspektywy Kurta Goldmanna i Feliksa Łukow-

skiego – OBEP Lublin – Werbkowice.
142. Wokół Praskiej Wiosny. Interwencja w Czechosłowacji w 1968 r. – OBEP Wrocław – Góra 

Borówkowa, Lądek Zdrój.
143. Woldenberg – jenieckie losy ofi cerów Września – OBEP Szczecin – Borne Sulinowo.
144. Wolni i solidarni – OBEP Katowice – Częstochowa.
145. Wolności! Chleba! Poznański Czerwiec w fotografi i – OBEP Poznań – Chodzież, Konin, 

Leszno, Łódź, Śrem, Turek, Władysławowo.
146. Wrzesień 1939 – OBEP Białystok – Olsztyn.
147. Wujek ’81 w fotografi i archiwalnej – OBEP Katowice – Bielsko Biała, Bytom, Cieszyn, 

Częstochowa, Herby, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Katowice, Lubliniec, Mysłowice, Racibórz, Sosno-
wiec, Wojkowice, Tarnowski Góry, Zabrze.

148. Wypędzeni, przypędzeni. Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach 
w latach 1945–1949 – OBEP Białystok – Giżycko, Pieniężno.

149. Wystawa prezentująca fotografi e z manifestacji, która odbyła się w 2. rocznicę podpisania 
Porozumień Sierpniowych 31 VIII 1982 r. w Rzeszowie – OBEP Rzeszów – Rzeszów.

150. XXX-lecie NSZZ FMO w Białymstoku – OBEP Białystok – Białystok.
151. Z Archiwum IPN – OBEP Lublin – Lublin.
152. Z archiwum kieleckiego IPN – OBEP Kraków, Delegatura w Kielcach – Kielce, Staracho-

wice.
153. Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990. Od „ostat-

nich” leśnych do „Solidarności” – OBEP Rzeszów – Głogów Małopolski, Jarosław, Leżajsk, Łań-
cut, Łupków, Sanok.

154. Z największą brutalnością... Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, wrzesień–październik 1939 r. 
– centrala BEP – Janów Lubelski, Kraśnik, Lublin, Modlin, Opole Lubelskie.

155. Za świętą sprawę – Żołnierze „Łupaszki” – OBEP Gdańsk – Dzierzgoń, Malbork, Ostro-
łęka, Tuchola, Świnoujście.

156. Zaczęło się w lipcu. Solidarność w Regionie Środkowo-Wschodnim 1980–1989 – OBEP 
Lublin – Hrubieszów, Świdnik, Tomaszów Lubelski.

157. Zagłada elit polskich. Akcja AB – Katyń – centrala BEP – Chełmno, Janów Lubelski, Lon-
dyn (Wielka Brytania), Lubartów, Mała Wieś, Modlin, Sztum, Warszawa.

158. Zagłada wielkopolskich elit 1939–1941 – OBEP Poznań – Leszno, Poznań, Władysławowo, 
Września, Żabikowo.



159. Zagłada żydowskich miasteczek – OBEP Poznań – Łódź, Niechcice, Nowych Skalmie-
rzyce, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Wróblewo.

160. Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian małopolskich – OBEP Kraków – 
Jaworzno, Nysa, Spytkowice, Szczawnica.

161. Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956 – OBEP Lublin – 
Bliżyn, Chodzież, Janów Lubelski, Krzyż Wielkopolski, Lublin, Łęczna, Poznań, Sulechów, Toma-
szów Lubelski, Września, Zielona Góra, Żagań.

162. Zbrodnia katyńska, cykl wystaw przygotowanych przez: centrala BEP, OBEP Białystok, 
OBEP Gdańsk, OBEP Katowice, OBEP Kraków, OBEP Lublin, OBEP Łódź, OBEP Poznań, OBEP 
Rzeszów, OBEP Szczecin, OBEP Warszawa, OBEP Wrocław – Biechów, Bielsko-Biała, Budzyń, 
Bydgoszcz, Drezdenko, Drohiczyn, Dublin (Irlandia), Dylągówka, Gdańsk, Gdynia, Grajewo, 
Hel, Iwonicz, Janów Lubelski, Juchnowiec Kościelny, Kielce, Lipno, Lublin, Łańcut, Michniów, 
Napachań, Niedźwiada, Niewodnica Korycka, Nysa, Przecław, Rzeszów, Sędziszów, Staracho-
wice, Szczecin, Tarnobrzeg, Toruń, Turek, Turośnia Kościelna, Węgrów, Wieluń, Wólka Czepowa, 
Wólka Rudnicka, Wyszki.

163. Zbrodnia katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje – 
OBEP Poznań – Buk, Konin, Leszno, Michorzewo, Oborniki Wielkopolskie, Poznań, Władysła-
wowo, Żabikowo.

164. Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień ’70 – Styczeń ’71 – OBEP Szczecin – Katowice, 
Koszalin, Racibórz, Szczecin, Warszawa, Żywiec.

165. Zesłańcy – Sybiracy – deportowani – OBEP Rzeszów – Dukla, Jarosław, Rzeszów.
166. Zielona Góra 30 maja 1960 r. – OBEP Poznań – Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, 

Żagań.
167. Zimna wojna – OBEP Warszawa – Lublin.
168. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w służbie Niepodległej – OBEP Kraków – Bochnia, 

Busko, Kielce, Kraków, Łapanów, Oświęcim.
169. Zwycięska dekada. NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego w ikonografi i (1980−1990) 

– OBEP Gdańsk – Bydgoszcz.
170. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku – 

OBEP Rzeszów – Jarosław, Jedlicze, Radymno, Rzeszów, Sędziszów Małopolski, Tarnobrzeg, 
Warszawa.

171. Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce – OBEP Poznań – Chodzież, Leszno, Poznań, 
Września, Żagań.
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ZAŁĄCZNIK NR 4: WYKAZ KONFERENCJI,
SESJI NAUKOWYCH I POPULARNONAUKOWYCH

CENTRALA

1. Antykomunistyczny opór w Europie Środkowo-Wschodniej – międzynarodowa konferencja 
naukowa, Bratysława, 14–16 listopada 2011 r. Organizator: BEP centrala.

2. »Dziedzictwo wojny«. Jak Holandia chroni ważne źródła z czasów II wojny dla przyszłych 
pokoleń, Warszawa, 30 marca 2011 r. Organizator: BEP centrala, Żydowski Instytut Historyczny 
z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Holandii.

3. Film i Archiwum – problemy opracowania – konferencja naukowa, Warszawa, 27 paździer-
nika 2011 r. Organizator: Sekcja Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej BUiAD.

4. Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944–1989 na tle porównawczym, War-
szawa, 7–8 kwietnia 2011 r. Organizator: BEP centrala.

5. Mord na profesorach wyższych uczelni Lwowa w lipcu 1941 r., Warszawa, 1 lipca 2011 r. 
Organizator: BEP centrala.

6. Need to Know. Świat wywiadu i polityka. Spojrzenie ze Wschodu i Zachodu – międzynarodowa 
konferencja naukowa, Bruksela, 8–9 listopada 2011 r. Organizator: BEP centrala, Paweł Zalewski, MEP 
(Europejska Partia Ludowa) i Centrum Studiów nad Zimną Wojną – Uniwersytet Południowej Danii.

7. Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice – międzynarodowa konferencja naukowa, 
Warszawa, 10–11 maja 2011 r. Organizator: BEP centrala.

8. Polska wieś a wspólna polityka rolna do 2020 r., Warszawa, 10 maja 2011 r. Organizator: 
BEP centrala.

9. „Ruch prometejski – fenomen europejski”, Warszawa, 16–17 lutego 2011 r. Organizator: 
BEP centrala, IH PAN.

10. Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej – konferencja naukowa, 
Warszawa, 20–21 października 2011 r. Organizatorzy: BUiAD, Instytut Historyczny UW, Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Archidiecezjalne War-
szawskie, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Archiwum 
Polskiej Akademii Nauk, Centralne Archiwum Wojskowe, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polskie 
Towarzystwo Archiwalne i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

11. Wokół stanu wojennego, Warszawa, 2 grudnia 2011 r. Organizator: BEP centrala.
12. Zbrodnia katyńska: mechanizm – konsekwencje – pamięć, Warszawa, 4 marca 2011 r. 

Organizator: BEP centrala.

ODDZIAŁ IPN BIAŁYSTOK

1. Losy ludności cywilnej w początkach wojny niemiecko-sowieckiej. Badania i pamięć 
(ostatnie dziesięciolecie) – międzynarodowe seminarium naukowe, Białystok, 27 czerwca 2011 r.

2. „Mała stabilizacja” w województwie białostockim. Polityka – gospodarka – społeczeństwo 
– kultura – konferencja naukowa, Białystok, 24 listopada 2011 r. Organizator: OBEP Białystok

3. Ogólnopolska konferencja archiwalna Instytutu Pamięci Narodowej, Supraśl, 6–8 czerwca 
2011 r. Organizator: BUiAD, Oddział IPN w Białymstoku.

ODDZIAŁ IPN GDAŃSK

1. „Kryzys bydgoski”. Spojrzenie po 30 latach – ogólnopolska konferencja naukowa, Byd-
goszcz, 18−19 marca 2011 r. Organizatorzy: OBEP w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy i Kujaw-
sko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
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2. Młodzieżowa organizacja „Jaszczurka” − fenomen konspiracji pomorskiej z lat 1941–1945 
– sesja popularnonaukowa, Starogard Gdański, 15 września 2011 r. Organizatorzy: OBEP IPN 
Gdańsk, Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Trójmieście, Starostwo Powiatowe 
w Starogardzie Gdańskim, dyrekcja I LO w Starogardzie Gdańskim.

3. Sesja popularnonaukowa zorganizowana z okazji 85. rocznicy erygowania Diecezji Gdań-
skiej (1925–2010), Gdańsk, 26 lutego 2011 r. Organizatorzy: OBEP w Gdańsku, Klub Inteligencji 
Katolickiej w Gdańsku, Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana” (Okręg Pomorski).

4. Stan wojenny na Pomorzu i Kujawach (1981–1983) – konferencja popularnonaukowa, 
Gdańsk, 12 grudnia 2011 r. Organizator: OBEP Gdańsk.

5. W świecie niezłomnych, oportunistów i kolaborantów. Postawy dziennikarzy w kraju i na 
emigracji 1945–1989 – ogólnopolska konferencja naukowa, Bydgoszcz, 7–9 listopada 2011 r. Orga-
nizatorzy: OBEP w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy i Urząd Miasta Bydgoszczy.

ODDZIAŁ IPN KATOWICE

1. Bytom w cieniu dwóch totalitaryzmów 1933–1989, Bytom, 6 kwietnia 2011 r. Organizatorzy: 
OBEP Katowice i Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu.

2. Dzieje ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1945–1989, Rybnik, 4 marca 2011 r. Organi-
zatorzy: OBEP Katowice i Muzeum w Rybniku.

3. Górnoślązacy. Problemy społeczności pogranicza w XX w., Gliwice, 20–21 października 
2011 r. Organizatorzy: OBEP Katowice, Muzeum w Gliwicach, Ruhr-Universität w Bochum (RFN).

4. Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981–1983, Zabrze, 15 grudnia 2011 r. Organi-
zatorzy: OBEP Katowice i Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu.

5. Mikołów w latach 1939–1990, Mikołów, 15 kwietnia 2011 r. Organizatorzy: OBEP Katowice 
i Miejska Placówka Muzealna w Mikołowie.

6. Niezależne Zrzeszenie Studentów (1980–1990). W 30. rocznicę rejestracji, Katowice, 4 
marca 2011 r. Organizatorzy: OBEP Katowice, Stowarzyszenie Pokolenie.

7. Polityka historyczna jako element budowy wizerunku Polski we współczesnym świecie, 
Katowice, 18–19 listopada 2011 r. Organizatorzy: OBEP Katowice, Uniwersytet Śląski, Stowarzy-
szenie Pokolenie, Stowarzyszenie NZS 1980.

8. Strajki grudniowe 1981 roku w województwie katowickim. Geneza. Przebieg. Konsekwen-
cje. Refl eksje uczestników, Zabrze, 14 grudnia 2011 (współpraca: Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu).

9. Zabrzańska gospodarka w cieniu polityki i ideologii, Zabrze, 23 listopada 2011 r. Organiza-
torzy: OBEP Katowice i Muzeum Miejskie w Zabrzu.

ODDZIAŁ IPN KRAKÓW

1. 30-lecie wprowadzenia stanu wojennego – konferencja edukacyjna, Kielce, 26 października 
2011 r. Organizatorzy: Delegatura IPN w Kielcach, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycz-
nego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

2. 30-lecie wprowadzenia stanu wojennego – konferencja popularnonaukowa, Bliżyna, 
23 listopada 2011 r. Organizatorzy: Delegatura IPN w Kielcach, Urząd Gminy w Bliżynie oraz 
Szkolny Klub Europejski „Przeszłość i Przyszłość” przy Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka 
w Bliżynie.

3. 30-lecie wprowadzenia stanu wojennego – panel dyskusyjny, Kielce, 13 grudnia 2011 r. 
Organizatorzy: Delegatura IPN w Kielcach, Muzeum Historii w Kielcach.

4. Janusz Kurtyka – Rzeczypospolitej historyk i urzędnik – konferencja naukowa, Kraków 
15–16 kwietnia 2011 r. Organizatorzy: OBEP Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Peda-
gogiczny oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
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5. Katyń – Golgota Wschodu – konferencja edukacyjna, Kraków, 8 kwietnia 2011 r. Organiza-
torzy: OBEP Kraków, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

6. Nauczyciele w walce o prawdę historyczną – konferencja edukacyjna, Oświęcim, 29 listo-
pada 2011 r. Organizatorzy: OBEP Kraków, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.

7. Łysenkizm w polskiej nauce – konferencja naukowa, Kraków, 14 września 2011 r. Organiza-
torzy: OBEP Kraków, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

8. Polska Prowincja Dominikanów w latach 1945–1989. Polska Prowincja Dominikanów na 
tle sytuacji zakonów męskich w PRL – konferencja naukowa, Kraków, 7 listopada 2011 r. Organi-
zatorzy: OBEP Kraków, Dominikański Instytut Historyczny.

9. Rycerze wolności. PUNO i polscy naukowcy w Wielkiej Brytanii – konferencja naukowa, 
Kraków, 2 grudnia 2011 r. Organizatorzy: OBEP Kraków, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Klub Jagielloński.

10. Sesja edukacyjno-naukowa poświęcona wojnie i okupacji oraz podziemiu antykomuni-
stycznemu w rejonie Tęgoborzy w latach 1939–1955, Tęgoborze, 11 listopada 2011 r., Organizato-
rzy: OBEP Kraków, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu.

11. Zbrodnia katyńska – konferencja edukacyjna, Gorlice, 19 kwietnia 2011 r. Organizatorzy: 
OBEP Kraków, Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach.

12. Zbrodnia katyńska – konferencja edukacyjna, Zakopane, 19 kwietnia 2011 r. Organizato-
rzy: OBEP Kraków, Rada Miasta i Urząd Miasta Zakopane.

13. „Żyjąc dla idei…”. Roman Dyboski (1883–1945), Władysław Tarnawski (1885–1951) – 
konferencja naukowa, Kraków, 18 listopada 2011 r. Organizatorzy: OBEP Kraków, Polska Akade-
mia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

ODDZIAŁ IPN LUBLIN

1. Losy sowieckich jeńców wojennych w czasie II wojny światowej – międzynarodowa konfe-
rencja naukowa, Lublin, 18–19 listopada 2011 r. Organizator: OBEP Lublin.

2. Wojna, szkoła, wymiana – konferencja naukowo-edukacyjna, Lublin, 4–8 lipca 2011 r. Orga-
nizatorzy: OBEP Lublin, „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

ODDZIAŁ IPN ŁÓDŹ

1. Konspiracja młodzieżowa po II wojnie światowej w Łodzi i regionie, Piotrków Trybunalski, 
21 października 2011 r. Organizatorzy: OBEP Łódź, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

2. „Nie masz już żydowskich miasteczek…”. Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Ofi ary – 
sprawcy – świadkowie – międzynarodowa konferencja naukowa, Łódź, 27–28 października 2011 r. 
Organizatorzy: OBEP Łódź, Uniwersytet Łódzki.

3. Rok 1956. Doświadczenia Polaków i Węgrów, Łódź, 27 czerwca 2011 r.
4. Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-

-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku – międzynarodowa konferencja naukowa Łódź,
3–4 listopada 2011 r. Organizator: Oddział IPN w Łodzi.

5. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Łódź, 1 marca 2011 r.

ODDZIAŁ IPN POZNAŃ

1. Arcybiskup poznański Walenty Dymek – życie i dzieło – konferencja naukowa, Poznań, 
22 października 2011 r. Organizatorzy: OBEP Poznań, Kuria Metropolitarna w Poznaniu, Muzeum 
Archidiecezjalne w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.
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2. Konferencja polskich muzeów historycznych, Gniezno – Poznań, 20–22 czerwca 2011 r. 
Organizatorzy: OBEP Poznań, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

3. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Poznaniu w oczach historyków i uczestników wyda-
rzeń – panel dyskusyjny, Poznań, 24 lutego 2011 r.

4. Od stanu wojennego do okrągłego stołu. „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wiel-
kopolsce 1981–1989 – konferencja naukowa, Poznań, 8–9 grudnia 2011 r. Organizatorzy: OBEP 
Poznań, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Wielkopolskie 
Archiwum „Solidarności”, ZR NSZZ „Solidarność” Wielkopolska.

5. Opór społeczny, opozycja demokratyczna i „Solidarność” na Ziemi Nowosolskiej w latach 
1976–1989 – konferencja naukowa, Nowa Sól, 13 października 2011 r. Organizatorzy: OBEP 
Poznań, Stowarzyszenie Represjonowanych w PRL Ziemi Lubuskiej, Muzeum Miejskie w Nowej 
Soli.

6. Poznański Czerwiec 1956. Bunt i pamięć – konferencja naukowa, Poznań, 22 czerwca 2011 r.
7. Wierni do końca. O Poznańskiej piątce męczenników II wojny światowej – konferen-

cja naukowa, Ląd, 14 października 2011 r. Organizatorzy, OBEP Poznań, Wyższe Seminarium 
Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej.

8. Władze wobec Kościoła Katolickiego i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu 
w latach 1956–1970 – konferencja naukowa, Paradyż, 28 października 2011 r.

ODDZIAŁ IPN RZESZÓW

1. Kresy południowo-wschodnie Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941, Prze-
myśl, 2 marca 2011 r.

2. Komuniści, kryptokomuniści, sowieccy poputczycy w II RP. Ludzie, struktury, działalność, 
Rzeszów, 30 listopada – 2 grudnia 2011 r.

3. W ramach obchodów 30. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich – sesja 
popularnonaukowa, Ustrzyki Dolne, 20 marca 2011 r.

4. Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, Myczkowce 1, 29 paź-
dziernika 2011 r.

ODDZIAŁ IPN SZCZECIN

1. Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: twórcy – koncepcje – realizacja do 1989 roku – 
ogólnopolska konferencja naukowa, Szczecin, 21–22 października 2011 r. Organizatorzy: OBEP 
Szczecin, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

2. Regionalny wymiar „Solidarności” 1980–1981. NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachod-
niego na tle ogólnopolskim – ogólnopolska konferencja naukowa, Szczecin, 16–17 czerwca 2011 r.

3. Ruch Młodzieży Niezależnej – konferencja popularnonaukowa, Gorzów Wielkopolski, 
7 listopada 2011 r.

4. Stan wojenny w Szczecinie – sesja popularnonaukowa, Szczecin, 8 grudnia 2011 r.
5. Stosunki polsko-żydowskie w XX wieku jako problem społeczny i dydaktyczny – konferen-

cja edukacyjna, Szczecin, 19 kwietnia 2011 r.
6. Szczecin – codzienność miasta jego mieszkańców – IV konferencja edukacyjna, Szczecin, 

9 grudnia 2011 r.

ODDZIAŁ IPN WARSZAWA

1. Czerwiec 1976 – spojrzenie po 35 latach – konferencja popularnonaukowa, Płock, 13 czerwca 
2011 r.



2. Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku – konferencja naukowa, Warszawa, 19 września 
2011 r. Organizatorzy: OBEP Warszawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Uniwersytet Warszawski.

3. PRL na talerzu – konferencja z cyklu „Życie codzienne w PRL” – konferencja popularnonau-
kowa, Warszawa, 4 czerwca 2011 r.

4. Polskie Państwo Podziemne – konferencja popularnonaukowa, Warszawa, 25 października 
2011 r.

5. Warszawa niepokonana. Antysystemowe formy oporu w stolicy (1980–1989) – konferencja 
naukowa, Warszawa, 8–9 grudnia 2011 r.

ODDZIAŁ IPN WROCŁAW

1. Głogów w latach 1945–1990. Z najnowszych dziejów miasta – konferencja naukowa, Gło-
gów, 12 grudnia 2011 r. Organizatorzy: OBEP Wrocław, Muzeum Historyczno-Archeologiczne 
w Głogowie.

2. Kresy – wspólne dziedzictwo (w aspekcie językowo-kulturowym) – międzynarodowa kon-
ferencja naukowa, Wrocław, 19–21 października 2011 r. Organizatorzy: OBEP Wrocław, Instytut 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. Między propagandą a rzeczywistością. Oddział Franciszka Olszówki, ps. „Otto” w Pisarzo-
wicach koło Sycowa – sesja naukowa, Wrocław, 4 czerwca 2011 r.

4. Wojsko w Polsce Ludowej – konferencja naukowa, Wrocław, 24–25 listopada 2011 r. Organi-
zatorzy: OBEP Wrocław, Wydział Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
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ZAŁĄCZNIK NR 5: SPOTKANIA KLUBÓW
IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” W ROKU 2011

Białystok

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

14 II 2011 „Soviet Story” Projekcja fi lmu Soviet Story w reż. 
Edvina Snore’a

1 III 2011

„W godzinie próby. Żołnierze 
podziemia niepodległościowego 
w Białostockiem po 1944 roku 
i ich losy”

Justyna Gogolewska, 
Anna Chmielewska

Promocja albumu IPN W Godzinę 
próby

13 IV 2011 „Zapomniana Odyseja” Projekcja fi lmu Zapomniana Odyseja 
w reż. Jagny Wright

27 V 2011 Bieg rtm. Pileckiego

Pokaz fi lmowy zorganizowany przez 
uczniów XI LO w Białymstoku. Or-
ganizacja zawodów sportowych dla 
szkół ponadgimnazjalnych

21 VI 2011 „Zbrodnia katyńska” Pokaz fi lmów o tematyce katyńskiej

18 XI 2011 „Enigma” Henryk Rembiszewski

Brzeg

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

27 I 2011 „Młodzież polska na szlaku
Andersa” 

Przemysław Stojakow-
ski 

23 II 2011 „Ezehiel Łoś ps. »Ikwa«. Zapo-
mniany cichociemny” Wiktor Krzewicki 

23 III 2011 „Powstanie Armii Krajowej” Marek Ściślak 

Prelekcji towarzyszyła prezentacja 
wystawy „Żołnierze Polski Walczą-
cej”, przygotowanej przez brzeskie 
koło ŚZŻAK

28 IV 2011 „Brieg-Pampitz – fi lia obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen” Aleksandra Kobielec 

1 VIII 2011

Uroczyste zapalenie zniczy 
przed obeliskiem w Pępicach; 
uroczysta msza św. w kościele 
św. Mikołaja

67. rocznica wybuchu powstania 
warszawskiego

28 IX 2011 „Losy żołnierzy Armii Krajowej 
w sowieckich łagrach” kpt. Krzysztof Werner 

Głowno

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

28 XI 2011 „Kresy Wschodnie RP
po 17 września 1939 r.”

prof. dr hab. Albin Gło-
wacki Spotkanie inauguracyjne

13 XII 
2011

„Kościół łódzki w stanie wojen-
nym” Przemysław Stępień 



91

Gorzów Wielkopolski

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

13 I 2011
„Epizody z walki o przetrwanie, 
czyli Sprawiedliwi wśród Naro-
dów Świata”

Paweł Knap

23 II 2011

„Pomiędzy polityką korienizacji 
a terrorem. Ludność polska na 
Ukrainie Sowieckiej w latach 
trzydziestych XX wieku”

Magdalena Semczy-
szyn

23 III 2011 „Żołnierze wyklęci – Zdzisław 
Broński »Uskok«” Michał Ruczyński

21 IV 2011
„Listy stamtąd. Listy do i od
ofi cerów polskich zamordowa-
nych w zbrodni katyńskiej”

Grzegorz Czapski

31 V 2011 „Wydawnictwa bezdebitowe 
w Polsce” Marta Marcinkiewicz

27 IX 2011 „Plan 6-letni na Ziemiach
Zachodnich” Paweł Szulc

6 X 2011 „Samoobrona Polaków podczas 
rzezi wołyńskiej w 1943 r.” Michał Ruczyński

15 XI 2011 „Ruch Młodzieży Niezależnej” dr Zbigniew Syska

22 XI 2011 „Marek Adamkiewicz – szkic do 
portretu opozycjonisty” Michał Siedziako

Kalisz

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

24 I 2011 „Admirał Józef Unrug – dowódca 
fl oty, obrońca Wybrzeża 1939” Mariusz Borowiak 

21 II 2011 „Zbrodnie OUN-UPA na Wołyniu 
w latach okupacji”

dr Edward Horoszkie-
wicz

Fragmenty książki dr Horoszkie-
wicza czytał kaliski aktor Maciej 
Grzybowski

14 III 2011
„Żołnierze wyklęci na terenie 
Wielkopolski, w tym Oddział 
»Groźnego«”

mjr Tadeusz Michalski 

4 IV 2011
„Wspomnienia z działalności kon-
spiracyjnej w polskim podziemiu 
w czasie II wojny światowej”

dr Józef Suda 

16 V 2011 „Alfred Nowacki i jego współ-
pracownicy we wspomnieniach” dr Jarosław Dolat

6 VI 2011 „Robotnicy wyszli na ulice po-
znańskie – Czerwiec 1956” Bartosz Kuświk Projekcja fi lmu Wizja lokalna

13 IX 2011
„Oddział Wydzielony WP
mjr. Henryka Dobrzańskiego 
»Hubala«”

dr Tomasz Domański  

24 X 2011
„Ksiądz Stanisław Piotrowski, 
duchowny, harcerz, żołnierz Armii 
Krajowej, działacz społeczny”

Paweł Pawlaczyk 

14 XI 2011 „Uciekinierzy z PRL” Marcin Niedurny 
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16 XII 2011

„Proces wytoczony Polsce.
Leopold Okulicki, Jan Stanisław 
Jankowski i inni przywódcy 
Polski Podziemnej przed sądem 
moskiewskim”

dr Sławomir Kalbar-
czyk 

Katowice

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

23 II 2011

„Górny Śląsk w 1945 r.”; „Walki 
o Górny Śląsk w styczniu 1945 
roku”; „Wyzwolenie Katowic w 
styczniu 1945 roku. Oswobodze-
nie i ewakuacja KL Auschwitz”; 
„Polska i Górny Śląsk po 1945 
roku. Wyzwolenie czy nowa
okupacja?”

Bartłomiej Warzechadr 
Grzegorz Bębnik
Andrzej Krzystyniak 

Koszalin

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

28 I 2011
„Ostatni generałowie II Rzeczy-
pospolitej – współtwórcy Polski 
niepodległej”

ppłk. dr Wojciech Gro-
belski

Wykładowi towarzyszyła prezentacja 
multimedialna sylwetek generałów: 
M. Boruty-Spiechowicza, W. Orlika-
-Rueckemanna, C. Jarnuszkiewicza

24 II 2011 „Inwigilacja bp. Ignacego Jeża” ks. dr. Tadeusz Cey-
nowa

31 III 2011 „Stanisław Mikołajczyk” Jarosław Palicki
Prezentacja multimedialna oparta na 
spektaklu O prawo głosu Sceny Fak-
tu TVP z 2009 r.

16 V 2011 „Ludność polska na Ukrainie 
Sowieckiej w latach 20. i 30.”

Magdalena Semczy-
szyn

Wykładowi towarzyszyła prezentacja 
multimedialna

28 VI 2011 „Samoobrona Polaków podczas 
rzezi wołyńskiej w 1943 r.” Michał Ruczyński Wykładowi towarzyszyła prezentacja 

multimedialna

27 IX 2011 „Krwawa niedziela w Bydgosz-
czy. Spór historyków” Paweł Majewicz Wykładowi towarzyszyła prezentacja 

multimedialna

18 XI 2011

„Wokół akcji »Synteza«. Działal-
ność wywiadowcza Polaków wo-
bec fabryki benzyny syntetycznej 
w Policach (1941–1945)”

Paweł Knap

12 XII 
2011

„Koszalin 1950–1976. Historia 
na nowo odkryta” Danuta Szewczyk i inni Otwarcie wystawy stałej w Delegatu-

rze IPN w Koszalinie

Kraków

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

18 IV 2011 „16. pułk piechoty Ziemi Tar-
nowskiej” dr Teodor Gąsiorowski

12 V 2011 „Wokół zamachu na Jana Pawła II” Roksana Szczęch

31 V 2011 „Podziemie antykomunistyczne 
w Polsce” dr Jarosław Szarek Pokaz fi lmu Żołnierze Wyklęci z cy-

klu Z archiwum IPN
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14 VI 2011 „Losy Polaków na Syberii” dr Teodor Gąsiorowski Otwarcie wystawy Polacy na Sy-
berii

29 IX 2011 „30. rocznica wprowadzenia sta-
nu wojennego w Polsce”

prok. Piotr Stawowy,
dr Jarosław Szarek, 
Monika Komaniecka, 
Wojciech Marchewczyk

Sesja naukowa

Łódź

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

25 I 2011 „Józef – Josek Mützenmacher – 
prowokator, który »rozbił« KPP” dr Bogdan Gadomski 

15 II 2011

 „Zapomniany Katyń – w 75. 
rocznicę zbrodniczej likwida-
cji więzień kresowych przez 
NKWD”

Antoni Galiński 

22 II 2011 „Odyseja Skarbu RP – losy złota 
Banku Polskiego 1939–1950”

prof. dr hab. Wojciech 
Rojek 

9 III 2011 „Rola Polaków w złamaniu ko-
dów Enigmy” dr Marek Grajek 

19 IV 2011
„Jan Kowalewski – łodzianin, 
którzy zatrzymał bolszewicką 
Rosję”

prof. nadzw. dr hab. 
Grzegorz Nowik 

17 V 2011

„»Operacja Sejm« 1944–1946 
– w pierwszą rocznicę śmierci 
Feliksa Milana, współzałożyciela 
Klubu »Grota« w Łodzi”

Wojciech Marciniak 

1 VI 2011
„Sytuacja Kościoła rzymsko-
katolickiego na Wołyniu w latach 
1939–1945”

dr Leon Popek 

Prezentacja wystawy Martyrologium 
duchowieństwa wołyńskiego – ofi ar 
zbrodni nacjonalistów ukraińskich 
w czasie II wojny światowej

9 IX 2011
„Brygady Kawalerii: Kresowa i 
Wołyńska w działaniach osłono-
wych Armii Łódź w 1939 r.”

dr Zdzisław Kościański 

11 X 2011
„Spóźniona aliancka misja – 
operacja »Freston« (XII 1944–I 
1945)”

Zbigniew Zieliński 

15 XI 2011 „Czwarty Cmentarz Katyński – 
Bykownia koło Kijowa”

prof. dr hab. Andrzej 
Kola 

20 XII 
2011

„Polskie Państwo Podziemne 
przed sądem moskiewskim” Jacek Pawłowicz 

Opole

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

18 I 2011 „Dziedzictwo Kresów” kpt. Krzysztof Werner Spotkanie ze świadkiem historii – 
żołnierzem AK, członkiem ŚZŻAK

28 III 2011
Spotkanie fi lmowe Klubu. Pokaz 
fi lmu „Generał Nil” w reż. Ry-
szarda Bugajskiego

Pokaz dla uczniów szkół średnich; 
przed fi lmem prelekcja wprowadza-
jąca w temat
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31 V 2011 „Powstania Śląskie i Plebiscyt” ks. prałat Zygmunt Na-
bzdyk

Spotkanie ze świadkiem historii 
– synem łączniczki i sanitariuszki 
walczącej w III Powstaniu Śląskim 
pod Górą św. Anny w 90. rocznicę 
wybuchu III Powstania Śląskiego 

27 IX 2011 „Polskie Państwo Podziemne jako 
przejaw dążenia do wolności”

prof. dr hab. Krzysztof 
Kawalec

22 XI 2011 „Wspomnienia żołnierza 
gen. Maczka” Józef Wojdyła Spotkanie ze świadkiem historii

13 XII 
2011 „13 grudnia w mojej pamięci” Danuta Schetyna Spotkanie ze świadkiem historii – 

por. rez. ŚZŻAK

15 XII 
2011

„Wspomnienia internowanego 
działacza Solidarności” Jan Całka

Spotkanie ze świadkiem historii – in-
ternowanym działaczem podziemnej 
Solidarności

Pabianice

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

26 I 2011 „Obóz – więzienie na Radogosz-
czu” Antoni Galiński 

16 II 2011 „Żołnierz wolności – Antoni Pur-
tal 1895–1943” Romuald Kaczmarek 

16 III 2011 „Skrytobójcze mordy na księżach 
w latach 80.” dr Piotr Łysakowski 

20 IV 2011
„Stanisław Kaszyński wobec za-
głady Żydów w obozie w Chełm-
nie nad Nerem”

Dorota Siepracka 

18 V 2011
„Problem mniejszości narodo-
wych w Pabianicach po II wojnie 
światowej”

prof. dr hab. Leszek 
Olejnik 

15 VI 2011 „Cenzura PRL” dr Zbigniew Romek 

21 IX 2011 „Zbrodnie Luftwaffe w regionie 
łódzkim we wrześniu 1939 r.” Artur Ossowski 

26 X 2011
„Z komunistycznej partyzantki 
do UB. Mieczysław Moczar na 
czele WUBP w Łodzi”

prof. dr hab. Krzysztof 
Lesiakowski 

17 XI 2011
„Dowódcy Konspiracyjnego Woj-
ska Polskiego przed Wojskowym 
Sądem Rejonowym w Łodzi”

dr Tomasz Toborek 

14 XII 
2011

„Władze – Kościół – „Solidar-
ność” 1980–1989” dr Elżbieta Wojcieszyk 

Piotrków Trybunalski

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

12 I 2011 Druga rocznica śmierci gen. Elż-
biety Zawadzkiej „Zo” Artur Ossowski 

Projekcja fi lmu Marka Widarskiego 
Elżbieta Zawadzka. Miałam szczę-
śliwe życie z wprowadzeniem „»Ci-
chociemni w spódnicy« – żołnierz 
konspiracji gen. Elżbieta Zawadzka”, 
Bujny, Zespół Szkół Rolniczych 
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12 I 2011

„Nielegalne organizacje młodzie-
żowe i ich retoryka antykomuni-
styczna w świetle akt Wojewódz-
kiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Łodzi”

Artur Ossowski 

25 II 2011
„Trybunał Konstytucyjny: kom-
petencje i orzecznictwo w ostat-
nich latach”

prof. dr hab. Andrzej 
Rzepliński 

Opoczno, Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego

25 II 2011 „Proces gen. Augusta Emila Fiel-
dorfa »Nila«” 

prof. dr hab. Andrzej 
Rzepliński 

Z okazji 58. rocznicy wykonania 
wyroku śmierci

10 III 2011
„Nie tylko Katyń – jeńcy polscy 
w obozach pracy ZSRR 1939–
1941”

prof. dr hab. Albin Gło-
wacki 

Wolbórz, Zespół Szkół Rolniczego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

17 III 2011
Prezentacja książki Od niepodle-
głości do niepodległości. Historia 
Polski 1918–1989

Paweł Kowalski, Grze-
gorz Nawrot

Prezentacja oferty edukacyjnej 
OBEP IPN w Łodzi

14 IV 2011 „Piotrkowska społeczność ży-
dowska” Anna Rzędowska 

Z okazji Dnia Pamięci o Holokau-
ście. Projekcja fi lmu Ewy Szprynger 
Już nie ma tych miasteczek oraz fi l-
mu Kamy Veymont Hotel Polski

12 V 2011 „Ochotnik do Auschwitz – rot-
mistrz Witold Pilecki” dr Adam Cyra Piotrków Trybunalski, Instytut Histo-

rii UJK Filia w Piotrkowie Tryb. 

12 V 2011 „Ochotnik do Auschwitz – rot-
mistrz Witold Pilecki” dr Adam Cyra Piotrków Trybunalski, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1

13 V 2011

Konkurs historyczny dla uczniów 
szkół ponadgimnazlanych „Glo-
ria Victis – życie i działalność 
rotmistrza Witolda Pileckiego”

25 V 2011 „Gloria Victis – sylwetka rotmi-
strza Witolda Pileckiego” Sebastian Wojtaś Projekcja fi lmu Tadeusza Pawlickie-

go pt. Skazany na nieistnienie

 9 VI 2011 Spotkanie poświęcone muzyce 
niezależnej w Polsce Ludowej

dr Tomasz Toborek, 
Paweł Perzyna 

8 IX 2011
Sesja popularnonaukowa „Wojna 
i okupacja niemiecka w Sulejo-
wie 1939–1945”

Krzysztof Bojarczuk,
dr Jan Góral, Antoni 
Galiński, Adam Sitarek

Sulejów, Miejski Ośrodek Kultury

20 X 2011 „Narodowość kadr Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego”

dr hab. Krzysztof 
Szwagrzyk 

16 XI 2011

„Zagadka kapitana »Z 24«. Roz-
pracowanie Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego w 1946 r. przez 
Informację Wojskową”

dr Jerzy Bednarek 

18 XII 
2011

Warsztaty dla nauczycieli „Wy-
korzystanie gier edukacyjnych 
IPN w szkole”

Paweł Kowalski, Artur 
Ossowski

Poznań

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

22 II 2011 „Obozy pracy przymusowej dla 
Żydów” dr Anna Ziółkowka Pokaz fi lmu Stadion
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26 IX 2011 „Siatka wywiadowcza Wojskowej 
Służby Kobiet” Aleksandra Pietrowicz

Pokaz fi lmów Jacka Kubiaka i Janu-
sza Zemera z cyklu Warthegau oraz 
Wypędzeni 1939; prezentacja naj-
nowszego numeru Biuletynu IPN

30 XI 2011
„Germanizacja dzieci jako część 
budowy nowego człowieka przez 
nazistów”

Przemysław Sypniew-
ski

Pokaz fi lmu Jacka Kubiaka Skradzio-
ne dzieciństwo

Puławy

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

26 I 2011 „Powstanie styczniowe na Powi-
ślu Puławskim” Sławomir Pać

23 II 2011
„Czy Polska rosła w siłę, a lu-
dziom żyło się dostatniej? Rzecz 
o gospodarce PRL”

dr Andrzej Zawistowski

1 III 2011 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Akcja ulotkowa.

4 VI 2011 Rajd Śladami „Orlika” i „Zapory”. Klub był współorganizatorem

29 IX 2011

„Drugi Katyń w Puławach – 
rzecz o Powiatowym Urzędzie 
Bezpieczeństwa Publicznego w 
Puławach”

Sławomir Pać

27 X 2011

„Morderstwa sądowe na żołnier-
zach podziemia niepodległoś-
ciowego. Prawne i społeczne 
aspekty sądowego terroru władzy 
ludowej”

mec. Przemysław Jar-
nicki

2 XI 2011

Uczczenie przez członków Klubu 
i młodzież pamięci ofi ar reżimu 
komunistycznego przy dawnej 
siedzibie UB w Puławach.

11 XI 2011
Złożenie przez Zarząd Klubu 
kwiatów przy pomniku poległych 
członków POW w Puławach.

 

17 XI 2011
„»Marzenie o Wolnej i Niepod-
ległej...«. Porucznik Franciszek 
Jaskulski »Zagończyk«”

dr Ryszard Śmietanka-
-Kruszelnicki

26 XI 2011 Wycieczka dla młodzieży do Mu-
zeum Powstania Warszawskiego

Prowadzący: Michał 
Durakiewicz

8 XII 2011
„Konfederacja Polski Niepodle-
głej na Lubelszczyźnie w latach 
1979–1989”

Piotr Opozda

Radom

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

14 I 2011 „Działalność NKWD w Polsce w 
latach 1944–1945” dr Andrzej Chmielarz Spotkanie inauguracyjne

4 III 2011
„Radomskie Gestapo w walce z 
polskim ruchem oporu w latach 
1939–1945”

dr Sebastian Piątkowski
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25 III 2011 „Żołnierze Wyklęci”
Pokaz fi lmów dokumentalnych Żu-
bryd oraz Orlik – zrealizowanych 
w ramach serii Z archiwum IPN

18 IV 2011 „Kielecczyzna w grobach Katy-
nia” Marek Jończyk

13 V 2011 „Rotmistrz Witold Pilecki (1901–
1948)” Jacek Pawłowicz

17 VI 2011 „Żołnierze Wyklęci”

Pokaz fi lmów dokumentalnych Śla-
dami Brygady Świętokrzyskiej oraz 
Ksiądz Stanisław Domański – zre-
alizowanych w ramach serii Z archi-
wum IPN

29 VII 2011
„Zapomniane mogiły. Radomskie 
miejsca masowych straceń z lat 
1939–1945”

dr Sebastian Piątkowski

16 IX 2011 „Młodzież w PRL” dr hab. Marek Wierz-
bicki  

28 X 2011

„Niemiecka akcja policyjno-woj-
skowa przeciwko Oddziałowi 
Wydzielonemu WP mjr. Henryka 
Dobrzańskiego »Hubala«”

dr Tomasz Domański

4 XI 2011 „Henryk Dobrzański »Hubal«” Jacek Lombarski Spotkanie z autorem książki Major 
Hubal – legendy i mity

16 XII 
2011

„Michniów. Zbrodnia bez 
przedawnienia” Katarzyna Jedynak

Rzeszów – Klub im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

10 I 2011

„Pomoc udzielana przez Polaków 
ludności żydowskiej na tere-
nie Rzeszowszyzny w okresie 
1939–1945”

Edyta Adamczyk-Pluta Pokaz fi lmu Rodzina Kowalskich 

18 III 2011 
„Tam był nasz dom. Wspomnie-
nia Kresowian”. Prezentacja 
książki Z. Wawszczaka

Zbigniew Wawszczak

Poza autorem udział w spotkaniu 
wzięli dr Władysław Grzebyk i Józef 
Dalecki – bohaterowie książki, oraz 
uczennice IV LO w Rzeszowie, które 
zaprezentowały zebranym krótki pro-
gram artystyczno literacki poświęco-
ny omawianej tematyce

28 V 2011 „Gen. Władysław Sikorski – żoł-
nierz i polityk” dr Jerzy Majka

Wykład uzupełniony pokazem uni-
katowych zdjęć generała zgromadzo-
nych przez prelegenta

05 XII 
2011

„Wspomnienia Haliny Bazylew-
skiej – łączniczki AK” Halina Bazylewska

Sieradz

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

21 I 2011 „Styczeń 1945 w Regionie Łódz-
kim” dr Joanna Żelazko

Wystąpieniu towarzyszyła prezen-
tacja multimedialna z fotografi ami 
ukazującymi Łódź w omawianym 
okresie
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28 II 2011 „Los dziecka deportowanego
do Generalnej Guberni” Zbigniew Boras

21 III 2011 „Konspiracja antyhitlerowska 
w więzieniach w Kraju Warty” płk. Krystian Bedyński

Wystąpieniu towarzyszyła prezen-
tacja multimedialna z fotografi ami 
strażników więziennych

08 IV 2011
„Profesor Hanna Szwarc – żoł-
nierz wywiadu AK, twórczyni 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

Piotr Jaworski

27 V 2011 „Sieradzanie wobec powstań ślą-
skich” Józef Szubzda

Wystąpieniu towarzyszyła prezenta-
cja multimedialna fotografi i ukazują-
cych powstańców śląskich

10 VI 2011 „Niezależna muzyka rockowa 
w PRL” dr Tomasz Toborek

Wystąpieniu towarzyszyła prezenta-
cja multimedialna „Jarocin w obiek-
tywie bezpieki”

01 VIII 
2011

„Życiorys ks. Apolinarego
Leśniewskiego” Jerzy Kowalski

Spotkanie przy grobie ks. Apolina-
rego Leśniewskiego w 67. rocznicę 
wybuchu powstania warszawskiego

12 VII 2011 „Niezależna muzyka rockowa 
w PRL” dr Tomasz Toborek

Spotkanie zorganizowane
w Zakładzie Karnym w Sieradzu. 
Wystąpieniu towarzyszyła prezenta-
cja multimedialna „Jarocin w obiek-
tywie bezpieki”

16 IX 2011 „Bitwa pod Wizną” Dariusz Szymanowski
Wykład połączony w projekcją fi lmu 
w reż. Leszka Wiśniewskiego Pol-
skie Termopile 

28 X 2011 „Poznański Czerwiec 1956” Karolina Bittner
Wykład połączony z projekcją fi lmu 
w reż. Krzysztofa Magowskiego Po-
znańskie Powstanie 1956 

28 X 2011 „Poznański Czerwiec 1956” Karolina Bittner

Spotkanie zorganizowane w Zakła-
dzie Karnym w Sieradzu. Wykład 
połączony z projekcją fi lmu w reż. 
Krzysztofa Magowskiego Poznań-
skie Powstanie 1956

25 XI 2011

„Z dziejów komunistycznego 
wywiadu. Casus Bogusława 
Hrynkiewicza i Mariana Spychal-
skiego (1940–1944)”

Robert Spałek

14 XII 
2011 „Metody pracy cenzury w PRL” dr hab. Zbigniew Ro-

mek
Wykład zilustrowany był prezentacją 
multimedialną

Skierniewice

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

23 II 2011 „Dlaczego musimy pamiętać 
o porozumieniach jałtańskich?”

prof. dr hab. Paweł 
Chmielewski 

1–13 III 
2011

Prezentacja wystawy IPN „Pro 
i kontra. Młodzież w Polsce Lu-
dowej”

24 III 2011 „Młodzież w PRL” dr hab. Marek Wierz-
bicki 
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15 IV 2011 „Zbrodnia Katyńska – pamięć 
i propaganda” dr Joanna Żelazko

11 V 2011 „Obóz koncentracyjny Au-
schwitz-Birkenau” dr Adam Cyra 

17–27 V 
2011

Prezentacja wystawy „Pro i kon-
tra. Młodzież w Polsce Ludowej”

15 VI 2011 „Cenzura PRL” dr Zbigniew Romek 

22 IX 2011

„Zagadka kapitana »Z 24«. Roz-
pracowywanie Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego w 1946 r. przez 
Informację Wojskową”

dr Jerzy Bednarek  

27 X 2011
„Stosunki polsko-czechosło-
wackie w latach 30. XX wieku – 
próba bilansu”

dr Sebastian Pilarski 

24 XI 2011 „PSL w latach 1945–1949” dr Anna Olczak 

15 XII 
2011 „Narodowe Siły Zbrojne” Alicja Wachnianin-

-Męcina 

Szczecin

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

20 I 2011
„Epizody z walki o przetrwanie, 
czyli Sprawiedliwi wśród Naro-
dów Świata”

Paweł Knap

24 II 2011
„Szczeciński Klub Katolików. 
Korzenie, ludzie i działalność 
w latach 1980–1989”

Michał Siedziako

17 III 2011 „Ludność polska na Ukrainie so-
wieckiej w latach 20. i 30. XX w.”

Magdalena Semczy-
szyn

14 IV2011

„Niemiecki aparat represji
na obszarze dystryktu warszaw-
skiego 1939–1945. Organizacja 
– metody działania – kadry”

dr Maciej Maciejowski

12 V 2011 „Zbrodnia w Ponarach” dr Monika Tomkiewicz

Prezentacja projektu Pomnika Pa-
mięci Młodzieży Wileńskiej; pokaz 
fi lmu dokumentalnego Ponary
– relacje świadków

14 VI 2011 „Samoobrona Polaków podczas 
rzezi wołyńskiej” Michał Ruczyński

Pokaz fi lmu dokumentalnego Zapo-
mnij o Kresach w reż. Jana Łukasika; 
spotkanie z Adamem Szelągowskim, 
scenarzystą fi lmu

08 IX 2011 „Proces gen. Augusta Emila Fiel-
dorfa »Nila«”

prof. Andrzej Rzepliń-
ski

24 X 2011 „Codzienność w partyzantce” Michał Ruczyński  

24 XI 2011 „Pomorze Zachodnie po 1945 r. 
Między strachem a nadzieją” dr Radosław Ptaszyński

05 XII 
2011

„Problemy Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w przygotowaniu i re-
alizacji amnestii w 1945 i 1947 r.”

Przemysław Gasztold-
-Seń
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Tomaszów Mazowiecki

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

15 IX 2011 „Nieznane miejsce zbrodni katyń-
skiej – Bykownia koło Kijowa” dr hab. Andrzej Kunert Posiedzenie inauguracyjne

29 IX 2011

Nadanie Młodzieżowemu Do-
mowi Kultury w Tomaszowie 
Maz. imienia rotmistrza Witolda 
Pileckiego

Sebastian Wojtaś 

Otwarcie wystawy Rotmistrz Witold 
Pilecki opracowanej przez Dolno-
śląską Inicjatywę Historyczną oraz 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poś-
więconej rotmistrzowi Pileckiemu

11 X 2011
Warsztaty historyczne dla mło-
dzieży na temat powstania war-
szawskiego

dr Karol Mazur 

25 X 2011

Spotkanie informacyjne z toma-
szowskimi nauczycielami historii 
i wiedzy o społeczeństwie; pre-
zentacja działalności archiwalnej, 
edukacyjnej i wydawniczej IPN 
Oddział Łódź

dr Sebastian Pilarski, dr 
Tomasz Toborek 

Zebrani nauczyciele otrzymali mate-
riały edukacyjne przygotowane przez 
IPN

26 X 2011

Posadzenie 20 Dębów Pamięci 
upamiętniających osoby związa-
ne z Tomaszowem Maz. i zamor-
dowane przez Sowietów
w Katyniu, Charkowie i Twerze 
w 1940 r. Dęby zostały posadzo-
ne przy wszystkich tomaszow-
skich szkołach w ramach projektu 
„Katyń… ocalić od zapomnienia”

Sekretarz Wojewódzkie-
go Komitetu Ochrony 
Pamięci Walki i Męczeń-
stwa Andrzej Cewiński; 
Paweł Krawczyk ze Sto-
warzyszenie „Parafi ada” 
w Warszawie, koordy-
nator projektu „Katyń…
ocalić od zapomnienia”.

Złożenie wiązanek kwiatów na 
Cmentarzu Wojennym w Tomaszo-
wie Maz. 

22 XI 2011 „Postawy młodzieży w Polsce 
Ludowej”

dr. hab. Marek Wierz-
bicki 

Otwarcie wystawy „Pro i kontra. 
Młodzież w Polsce Ludowej”

06 XII 
2011 

„30. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce z per-
spektywy Tomaszowa Maz.” 

Zygmunt Augustyniak 

Trójmiasto

Data Tematyka spotkania Prelegenci Informacje dodatkowe

8 II 2011 „Wileńscy dowódcy Armii Kra-
jowej” dr hab. Piotr Niwiński

Wykład otwarty w auli Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdań-
skiego – dla uczczenia 60. rocznicy 
śmierci mjr. Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki”, Antoniego Olechnowicza 
„Pohoreckiego”, Lucjana Minkiewi-
cza „Wiktora” i por. Gracjana Fróga 
„Szczerbca” oraz innych dowódców 
powojennego podziemia niepodległoś-
ciowego z Wileńszczyzny

13 IV 2011

„»To nie byli obcy…« Stosunek 
ludności Pomorza do oddziałów 
mjr. Zygmunta Szendzielarza 
»Łupaszki«” 

Marzena Kruk 

Wykład otwarty w auli Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego. Relacja Jerzego Łytkow-
skiego, świadka wydarzeń z 1946
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29 VI 2011
„Represje sowieckie wobec 
obywateli polskich na ziemiach 
wschodnich RP w 1941 r.”

dr hab. Marek Wierz-
bicki

Wykład otwarty w auli Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego – w 70. rocznicę zbrodni 
z czerwca i lipca 1941

7 IX 2011
„Starogardzka młodzieżowa 
»Jaszczurka« 1941–1945 – feno-
men konspiracji pomorskiej”

dr hab. Bogdan Chrza-
nowski 

Wykład otwarty w auli Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego. Prezentacja zdjęć i do-
kumentów

15 IX 2011 „»Jaszczurka« 1941–1945 –
fenomen konspiracji pomorskiej”

dr hab. Bogdan Chrza-
nowski, Krzysztof Fi-
lip, Piotr Szubarczyk 

Otwarte spotkanie w auli I LO w Sta-
rogardzie Gdańsku, skąd w większości 
pochodzili członkowie konspiracyjnej 
„Jaszczurki” (dawne gimnazjum) 

27 IX 2011 „Polskie Państwo Podziemne
w latach 1939–1945”

prof. dr hab. Andrzej 
Gąsiorowski 

Wykład otwarty – w auli VIII LO w 
Gdańsku. Uczczenie Dnia Polskiego 
Państwa Podziemnego; uczestnictwo 
w uroczystościach pod Pomnikiem 
PPP w Gdańsku

10 XI 2011 „Droga do niepodległości”

dr hab. Grzegorz Be-
rendt, dr Janusz Mar-
szalec, mjr Waldemar 
Kowalski, o. Józef Wil-
czyński (SJ)

Uroczyste spotkanie – w Centrum 
Ekumenicznym Sióstr Brygidek w 
Gdańsku – w przeddzień Święta 
Niepodległości. Fragmenty fi lmów 
dokumentalnych i utworów literackich, 
słowo historyczne, oprawa muzyczna, 
wspólne śpiewanie pieśni narodowych

Warszawa

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

17 I 2011 „Ryszard Kaczorowski w służbie 
publicznej” panel dyskusyjny.

dr hab. Andrzej Krzysz-
tof Kunertprof. dr hab. 
Adam Dobroński, dr 
hab. Andrzej Krzysztof 
Kunert, Gniewomir 
Rokosz-Kuczyński,
dr hab. Tadeusz Trusko-
laski, płk dr Jerzy Woź-
niak; prowadzenie: Jan 
Tarczyński

Uroczyste spotkanie Klubu poświę-
cone Ryszardowi Kaczorowskiemu.

24 I 2011 Spotkanie fi lmowe. Jeden dzień 
w PRL – reż. Maciej Drygas Maciej Drygas

10 II 2011 „Młodzież w PRL” dr hab. Marek Wierz-
bicki

28 II 2011 Spotkanie fi lmowe. Szesnastu – 
reż. Włodzimierz Dusiewicz

Włodzimierz Dusie-
wicz

Prezentacja albumu Generał Leopold 
Okulicki „Niedźwiadek” 1898–1946 
– Jacek Pawłowicz

17 III 2011

Spotkanie Klubu z sekretarzem 
redakcji konspiracyjnego „Biu-
letynu Informacyjnego” prof. 
dr hab. Marią Straszewską

prof. dr hab. Maria 
Straszewska, prof. 
dr hab. Tomasz Szarota

21 III 2011
Spotkanie fi lmowe. Oni szli sza-
rymi szeregami – reż. Mariusz 
Malec

Anna Jakubowska, 
Tadeusz Filipkowski, 
Mariusz Malec
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11 IV 2011
Spotkanie fi lmowe. Zbrodnia 
katyńska – reż. Maciej Sieński, 
Marek Widarski

Leszek Rysak

28 IV 2011
„Deportacje obywateli polskich 
w głąb ZSRR
w latach 1939–1941”

prof. dr hab. Albin 
Głowacki, dr Sławomir 
Kalbarczyk

16 V 2011
Spotkanie fi lmowe. Dywizja 
nastolatków – reż. Alina Czernia-
kowska

Alina Czerniakowska

26 V 2011
„Organizacja i działalność Od-
działu II Komendy Głównej 
ZWZ AK”

dr Andrzej Chmielarz

6 VI 2011
Spotkanie fi lmowe. Poznańskie 
Powstanie 1956 – reż. Krzysztof 
Magowski

Krzysztof Magowski

16 VI 2011 „Metody pracy cenzury w PRL” dr Zbigniew Romek

12 IX 2011 Spotkanie fi lmowe. Ostatni ra-
port – reż. Jacek Sawicki dr hab. Jacek Sawicki

22 IX 2011
„Kamienie na szaniec – od Jana 
Kilińskiego do Powstania War-
szawskiego”

dr hab. Andrzej Krzysz-
tof Kunert

3 X 2011
Spotkanie fi lmowe. Zastraszyć 
księdza – reż. Maciej Gawlikow-
ski

Maciej Gawlikowski, 
Bartłomiej Noszczak

20 X 2011
„Drogi do Armii Krajowej 1939–
–1941 – panorama wojskowych 
organizacji konspiracyjnych”

prof. dr hab. Bogdan 
Chrzanowski, dr Janusz 
Marszalec, prof. dr hab. 
Marek Ney-Krwawicz

17 XI 2011 „Tradycje AK w siłach zbrojnych 
i służbach specjalnych RP”

dr hab. Andrzej Krzysz-
tof Kunert

28 XI 2011 Spotkanie fi lmowe. „Wymarsz” – 
reż. Wincenty Ronisz Przemysław Wywiał

15 XII 
2011

„Stan wojenny – spojrzenie
po 30 latach”

prof. dr hab. Antoni 
Dudek, prof. dr hab. 
Jerzy Eisler

Warszawa Białołęka

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

21 IV 2011 „Dowódcy Armii Krajowej” dr Paweł Kosiński
Pokaz fi lmu Niedźwiadek w reż. 
Zofi i i Andrzeja Kunertów z cyklu 
„Dowódcy AK”

12 V 2011 „Wojenne zdjęcia lotnicze a dzień 
dzisiejszy” Zygmunt Walkowski

Wieluń

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

14 II 2011 „Ekshumacje ofi ar komunizmu” dr Krzysztof Szwag-
rzyk 
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7 III 2011

Spotkanie informacyjne z nauczy-
cielami historii, języka polskiego 
i WOS na temat działalności Od-
działu IPN w Łodzi i Klubu Histo-
rycznego im. gen. S. Roweckiego 
„Grota” w Wieluniu

14 III 2011 „Janusz Korczak – zakładnik prze-
szłości – budowniczy równości” dr Paweł Fijałkowski 

28 IV 2011 „Polskie Państwo Podziemne” dr hab. Andrzej Krzysz-
tof Kunert 

9 V 2011
„Dlaczego zwycięskie III powsta-
nie śląskie – w 90. rocznicę zry-
wu powstańczego Ślązaków”

dr Józef Musiał Praszka, Muzeum

9 V 2011
„Dlaczego zwycięskie III powsta-
nie śląskie – w 90. rocznicę zry-
wu powstańczego Ślązaków”

dr Józef Musiał 

23 V 2011
„Profesor Halina Szwarc. Żoł-
nierz Wywiadu AK i założyciel 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

prof. dr hab. Krzysztof 
Lesiakowski 

12 IX 2011
„Niemieckie przygotowania
do wojny w 1939 r. w wieluń-
skim pasie obronnym”

Jan Książek  Praszka, Muzeum

12 IX 2011
„Niemieckie przygotowania
do wojny w 1939 r. w wieluń-
skim pasie obronnym”

Jan Książek 

17 X 2011 „Deportacje Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku” dr Dariusz Węgrzyn Otwarcie wystawy IPN w Katowi-

cach pod tym samym tytułem

29 XI 2011 „Rok 1918 na ziemi wieluńskiej” Krzysztof Domagała

19 XII 
2011 „Grudzień 1970 w Gdyni” prof. dr hab. Jerzy 

Eisler 

Wrocław

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

27 I 2011

„Roman Korab-Żebryk – zastęp-
ca dowódcy, a później, po śmierci 
Grombczewskiego »Juranda«, 
dowódca 1. Wileńskiej Brygady 
AK” 

dr hab. Tomasz Balbus

24 II 2011
„Ruta Czaplińska – żołnierz 
Komendy Głównej Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego”

dr Joanna Hytrek-Hry-
ciuk

24 III 2011 „Zygmunt Szendzielarz »Łupasz-
ka« w 50. rocznicę śmierci” dr hab. Piotr Niwiński

28 IV 2011
„Ryszard Kaczorowski w pierw-
szą rocznicę katastrofy smoleń-
skiej”

Sylwia Krzyżanowska, 
dr Jerzy Woźniak

20–21 V 
2011

Rajd pokoleń: Twierdza Kłodzka 
– sztolnia uranowa w Kletnie – 
Kopalnia w Złotym Stoku

Stanisław Wołczaski, 
Wojciech Trębacz, Syl-
wia Krzyżanowska



26 V 2011
„Ppłk art. Bolesław Stefan Ba-
becki – żołnierz i pionier
polskości na ziemi oławskiej”

dr Tomasz Gałwiaczek

22 IX 2011
„Ppłk Karol Piłat, żołnierz legio-
nów, ofi cer WP i PSZ na Obczyź-
nie”

dr Jerzy Kirszak

23–24 IX 
2011

Rajd pokoleń: Twierdza Kłodzka 
– sztolnia uranowa w Kletnie – 
Kopalnia w Złotym Stoku

Stanisław Wołczaski, 
Wojciech Trębacz, Syl-
wia Krzyżanowska

27 X 2011
„Ks. Aleksander Zienkiewicz 
»Wujek« – proces beatyfi kacyj-
ny”

dr Stanisław Bogacze-
wicz

24 XI 2011 „Piotr Bednarz – w XXX roczni-
cę stanu wojennego” dr Grzegorz Waligóra  

Zgierz

Data Tematyka spotkania Prelegent Informacje dodatkowe

23 III 2011
„Sowiecka okupacja Kresów 
Wschodnich RP w latach 1939–
1941”

prof. dr hab. Albin Gło-
wacki Spotkanie inauguracyjne

27 IV 2011 „Zbrodnia katyńska w oczach 
współczesnych Rosjan” dr Joanna Żelazko 

20 V 2011 „Generał Kazimierz Sosnkowski” dr Jerzy Kirszak 

1 VI 2011 „Zbrodnie OUN-UPA na ludności 
Wołynia w 1943 r.” dr Leon Popek 

16 VI 2011 „Harcerski ruch antykomuni-
styczny” Marcin Kapusta Projekcja fi lmu Oni szli szarymi sze-

regami
10 VIII 
2011

„Powstanie Warszawskie po 67 
latach”

dr hab. Andrzej Krzysz-
tof Kunert 

21 IX 2011
„Dowódcy Armii Łódź – gen. 
dyw. Juliusz Rómmel i gen bryg. 
Wiktor Thommee”

prof. dr hab. Henryk 
Stańczyk 

12 X 2011
„NSZZ »Solidarność« w regio-
nie łódzkim w dokumentach SB 
1980–1981”

dr Sebastian Pilarski 

9 XI 2011

„Młodzieżowe organizacje 
antykomunistyczne w okresie 
poprzedzającym stan wojenny”, 
„Współpraca Niezależnego Zrze-
szenia Uczniów Szkół Średnich 
w Łodzi z Ruchem Młodej Polski 
i z Niezależnym Zrzeszeniem 
Studentów”

Marcin Paszkowski, 
Dariusz Drewnicz

7 XII 2011 „Kościół łódzki w stanie wojen-
nym” Przemysław Stępień 
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sekretariat: tel. 012 421 19 61, 012 426 21 35, fax 012 421 11 00

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
 w Lublinie

ul. Szewska 2, 20-086 Lublin
sekretariat: tel. 081 536 34 01, fax 081 536 34 02

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
w Łodzi

ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
sekretariat: tel. 042 616 27 45, fax 042 616 27 48

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Poznaniu

ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
sekretariat: tel. 061 835 69 00, fax 061 835 69 03

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
 w Rzeszowie

ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
sekretariat: tel. 017 860 60 18, fax 017 860 60 39

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Szczecinie

ul. Janickiego 30, 71-270 Szczecin
sekretariat: tel. 091 484 98 00, fax 091 484 98 11

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
sekretariat: tel. 022 860 70 10, 022 860 70 11, fax 022 860 70 13

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław
sekretariat: tel. 071 326 76 00, fax 071 326 76 03

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9–15, 85-130 Bydgoszcz
sekretariat: tel. 052 325 95 00, fax 052 325 95 01

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Gorzowie Wlkp.

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
sekretariat: tel./fax 095 711 57 25

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Kielcach

Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce
sekretariat: tel. 041 340 50 50, fax 041 340 50 96

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Koszalinie

ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin
sekretariat: tel./fax 094 342 85 02

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Olsztynie

ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
sekretariat: tel. 089 521 48 00, tel./fax 089 521 48 01

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Opolu

ul. Oleska 31, 45-052 Opole
sekretariat: tel./fax 077 453 84 78

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Radomiu

ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
sekretariat: tel. 048 368 24 02 
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