
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 21. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu Jarosława Szarka 

Szanowny Panie Prezesie! 

Misją Instytutu Pamięci Narodowej powinno być prowadzenie działalności edukacyjnej, troska o prawdę 

historyczną, pielęgnacja pamięci o bohaterach narodowych oraz ściganie zbrodni systemów totalitarnych 

mających miejsce na terytorium naszego państwa. Misja ta jest realizowana poprzez programy skierowane do 

szkół, wystawy, wydawnictwa i spotkania otwarte. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Jakie programy oraz panele edukacyjne zrealizował Instytut Pamięci Narodowej w latach 2019–2020? 

Do jakich grup wiekowych bądź społecznych były one skierowane? Jakie było ich założenie, cel oraz przeka-

zywana treść (proszę o wymienienie w punktach treści programu)? Ile odbyło się spotkań i ile osób wzięło 

w nich udział (szacunkowo)? 

2. Jakie środki przeznaczono w latach 2019–2020 na ww. programy i panele edukacyjne? Proszę o zesta-

wienie: program – wydane środki. 

3. Jakie wystawy zrealizował Instytut w latach 2019–2020? Gdzie? Jakie było ich założenie oraz cel? Ja-

kiej wysokości środki przeznaczono na poszczególne wystawy? Proszę o dołączenie zestawienia obejmujące-

go nazwę wystawy oraz wysokość przeznaczonych na nią środków. 

4. Jakie produkcje (w tym filmowe i wydawnicze) w latach 2019–2020 wspierał finansowo i merytorycz-

nie Instytut? Jakie kwoty zostały przeznaczone na poszczególne produkcje? Do jakich grup wiekowych 

i społecznych były one skierowane? Jak wyglądała ich dystrybucja? 

5. Jak prezentuje się plan działania Instytutu na lata 2021–2023? Jakie postawiono przed nim cele? 

6. Jakie programy, panele edukacyjne, wystawy oraz produkcje (w tym filmowe i wydawnicze) będą 

wspierane finansowo i merytorycznie przez Instytut w roku 2021? Jakie środki zostaną przeznaczone na po-

szczególne przedsięwzięcia? Proszę o załączenie zestawienia danych. Które z nich skierowane są do szkół 

i do których grup wiekowych? 

7. Ile spotkań otwartych, z kim i jaki był temat dyskusji, zorganizował, współorganizował lub objął patro-

natem IPN w latach 2019–2020? Jakiej wysokości środki zostały przeznaczone na ten cel? Proszę również 

o załączenie danych za rok 2021. 

Gabriela Morawska-Stanecka 
 


