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Zadania pionu archiwalnego IPN określa Ustawa z dnia 18 grudnia 
1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU, 2016, poz. 1575), zgodnie z którą 
archiwum: 

• gromadzi, przechowuje i ewidencjonuje dokumenty wytworzone 
i gromadzone przez organy bezpieczeństwa państwa PRL, orga-
ny bezpieczeństwa III Rzeczy Niemieckiej i ZSRR, a także inne 
dokumenty dotyczące losów Narodu Polskiego, represji i prze-
śladowań z powodów politycznych oraz zbrodni nazistowskich 
i komunistycznych;

• zabezpiecza, opracowuje i digitalizuje przechowywane materiały 
archiwalne;

• udostępnia dokumenty obywatelom; 
• publikuje zgromadzone dokumenty i informacje o nich.

W Centrali Instytutu zadania te realizuje Archiwum IPN (AIPN), w od-
działach – oddziałowe archiwa IPN (OAIPN), a w delegaturach In-

stytutu w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie, Opolu i Radomiu – wydziały 
archiwalne.

Z asób archiwalny IPN liczy obecnie ponad 91 km bieżących akt. 
Dokumenty przechowywane są w 100 magazynach w siedzibach 

jednostek organizacyjnych Instytutu. Poza dokumentacją aktową, Ar-
chiwum posiada duży zbiór pomocy ewidencyjnych, na który składają 
się kartoteki, dzienniki archiwalne i rejestracyjne, skorowidze i reper-
toria – w sumie blisko 11 km bieżących. W zasobie Instytutu odnaleźć 
można także materiały audiowizualne. Zgromadziliśmy ponad 39 mln 
zdjęć – fotografii operacyjnych organów bezpieczeństwa państwa, 
a także kolekcje dotyczące ważnych wydarzeń XX w. Przechowujemy 
również nagrania filmowe (2197 j.a.) i dźwiękowe (2075 j.a). Intere-
sującą częścią naszego zasobu są druki ulotne (plakaty, ulotki itp.) oraz 
zbiór artefaktów, na który składają się przedmioty przekazane przez 
osoby prywatne, zarekwirowane przez organy bezpieczeństwa lub 
stanowiące dowody w sprawach, np. odznaczenia, monety, ryngrafy 
i pieczęcie. 

Całość zasobu jest opracowywana i zabezpieczana, a materiały 
w złym stanie fizycznym poddawane są zabiegom konserwator-

skim. W celu ochrony dokumentów i jednoczesnego zwiększenia 
ich dostępności, w Archiwum realizowany jest programu digitalizacji 
zasobu. W ramach digitalizacji planowej skanowane są zespoły ma-
teriałów aktowych zawierające dokumenty o szczególnym znaczeniu 
historycznym oraz materiały zagrożone uszkodzeniem ze względu na 
częste użytkowanie. Na bieżąco skanowane są także materiały archi-
walne zamawiane przez wnioskodawców.

Archiwum IPN to nie tylko „teczki”! W naszym zasobie znajdują 
się unikatowe archiwalia dotyczące II Rzeczypospolitej i II wojny 
światowej, w tym m.in.: 
• Kartoteka kontrwywiadu Armii Krajowej (karty z lat 1940–1943);
• mapy przedstawiające dyslokację wojsk na frontach wojny  

1919–1920 r. (materiały Oddziału II Sztabu Generalnego WP);
• Raport Jürgena Stroopa – wyjątkowy dokument obrazujący 

zbrodnię Holokaustu;
• album poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, zawierający orygi-

nalne zdjęcia Marszałka. 

Siedziba Centrali AIPN w Warszawie, ul. Kłobucka 21 

Siedziba OAIPN w Gdańsku 

Siedziba OAIPN w Poznaniu Siedziba OAIPN w Krakowie Kartoteki z zasobu AIPN

Magazyn archiwalny AIPN

W Archiwum przechowywane są dokumenty:
• cywilnych i wojskowych organów bezpieczeństwa PRL z lat   
1944–1990;
• dotyczące osób represjonowanych z powodów politycznych  
(wytworzone przez sądy, prokuratury i jednostki więziennictwa);
• dotyczące losów Narodu Polskiego od 1939 r. (w tym pozy-
skane z archiwów zagranicznych, instytucji polonijnych i od osób 
prywatnych);
• dotyczące zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych   
popełnionych na Polakach i obywatelach polskich od 1917 r.

Dokumenty AIPN podczas konserwacji
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W  yszukiwaniu i udostępnianiu informacji o zasobie IPN służą pomoce 
elektroniczne. Najważniejszą z nich jest Cyfrowe Archiwum – naj-

większa w Polsce baza danych o dokumentach archiwalnych. W systemie CA 
umieszczane są informacje o wszystkich zgromadzonych w Archiwum mate-
riałach – aktach, kartotekach i dokumentach audiowizualnych. W systemie 
znajdują się dane dotyczące opracowania, konserwacji, digitalizacji i miejsca 
przechowywania archiwaliów. Baza zawiera także informacje z poziomu in-
deksów osobowych oraz skany kart kartotecznych i wybranych dokumentów. 
System wyposażono w szereg wyszukiwarek. Cyfrowe Archiwum jest obecnie 
podstawowym narzędziem pracy archiwistów IPN, a także cenną pomocą dla 
wnioskodawców korzystających z zasobu Instytutu.

Zasób audiowizualny opisywany jest w elektronicznym systemie archiwi-
zacji ZEUS. Aplikacja ta zawiera szczegółowe informacje o zgromadzo-

nych w Instytucie fotografiach, filmach i nagraniach dźwiękowych oraz kopie 
cyfrowe umożliwiające wgląd w opisane materiały. W opisach dokumentów 
znaleźć można m.in. dane dotyczące autora, daty wydarzenia oraz uwidocz-
nionych miejsc i osób. Prowadzenie kwerend umożliwiają dwie wyszukiwarki: 
prosta i złożona. Za pomocą aplikacji można zlecić wykonanie kopii wybra-
nych zdjęć w wyższej rozdzielczości. W bazie zamieściliśmy opisy już ponad 
130 tys. dokumentów!

Powszechny dostęp do informacji o zasobie Instytutu zapewnia publiko-
wany w Internecie Inwentarz archiwalny IPN, dostępny pod adresem:               

www.inwentarz.ipn.gov.pl. Inwentarz jest sukcesywnie uzupełniany i doce-
lowo zawierać ma opisy wszystkich jednostek archiwalnych zgromadzonych 
w Instytucie. Baza została zaopatrzona w słownik terminów i szczegółowe 
objaśnienia dotyczące funkcjonowania organów bezpieczeństwa państwa, 
ułatwiające interpretację publikowanych danych.

Cyfrowe Archiwum to:
• ponad 17 mln opisów jednostek 

archiwalnych,
• ponad 4 mln opisów kart kartotecznych,
• indeksy osobowe (ponad 20 mln rekordów),
• skany dokumentów. 

Stanowisko pracy archiwisty

Inwentarz archiwalny IPN

Ocalenie pamięci o tych, którzy walczyli i oddawali życie, dzięki któ-
rym żyjemy w wolnym kraju, przyświecało inicjatywie uruchomienia 

w 2017 r. projektu Archiwum Pełne Pamięci. Jego celem jest budowanie 
Pamięci Narodowej poprzez pozyskiwanie i zabezpieczanie bezcennych 
spuścizn i kolekcji dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski.

Pragniemy zachęcić osoby prywatne do przekazywania do Archiwum  
przechowywanych w domowych zbiorach dokumentów i pamiątek 

ukazujących ważne wydarzenia z dziejów Polski oraz przedstawiających 
nieznane lub zapomniane historie rodzinne, będące świadectwem losów 
Polaków w XX w. Po przekazaniu do Instytutu staną się one częścią na-
rodowego zasobu archiwalnego, będą przechowywane przez długie lata 
z należytą troską, zostaną również opracowane i odpowiednio zabezpie-
czone. Informacje o archiwaliach pozyskanych w ramach projektu Archi-
wum Pełne Pamięci zamieszczane będą w przewodnikach po zasobie IPN 
oraz systemie ewidencji archiwalnej – Cyfrowe Archiwum.

W przypadku cennych dla darczyńców pamiątek rodzinnych, prosi-
my wyłącznie o czasowe udostępnienie zbiorów, by móc wykonać 

ich kopie.

Przykłady archiwaliów przekazanych przez prywatnych darczyń-
ców oraz informacje, jak przekazać dokumenty do zasobu IPN 

znaleźć można na portalu internetowym Archiwum Pełnego Pamięci:  
www.archiwumpamieci.pl.

Do zasobu archiwum można przekazać:
akta urzędowe, fotografie, wspomnienia oraz 
prywatne listy, pamiętniki, dzienniki, filmy, 
kasety audio i wideo ukazujące losy Narodu 
Polskiego w latach 1917–1990.

Dokumenty Tadeusza Starzyńskiego, przekazane przez Heather Milligan.

Zbiór pamiątek po Wacławie Szczygielskim ps. „Mars”

Tabliczka nagrobkowa Franciszka Maszczaka

W ramach APP do naszego zasobu trafiła m.in. cenna kolekcja przekazana 
przez Heather Milligan z Edynburga w Szkocji, zawierająca dokumenty 
dotyczące Tadeusza Starzyńskiego ps. „Ślepowron”, który przed wybuchem 
II wojny światowej był komisarzem Komendy Głównej Policji Państwowej 
w Warszawie, a w latach 1939–1945 oficerem Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie i Armii Krajowej oraz cichociemnym. 
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Podstawowym zadaniem pionu archiwalnego IPN jest udostępnianie zgro-
madzonych dokumentów. Z archiwaliów przekazanych do Instytutu korzy-

stają naukowcy i dziennikarze przygotowujący publikacje na temat wydarzeń 
z historii Polski XX w. Osoby prywatne poszukują w zasobie dokumentów, 
które byłe organy bezpieczeństwa wytwarzały i gromadziły na temat ich oraz 
ich bliskich. Ważną grupę wnioskodawców stanowią urzędy administracji pań-
stwowej i samorządu terytorialnego, sądy, prokuratury, organy ścigania i inne 
podmioty, którym dokumenty są udostępniane w związku z realizacją ich     
zadań ustawowych. 

W ramach realizacji wniosków o udostępnienie dokumentów archiwiści 
prowadzą szczegółowe kwerendy w zasobie ewidencyjnym Instytutu. 

Przed udostępnieniem osobom zainteresowanym materiały są opracowywane 
i digitalizowane. 

Dokumenty udostępniane są w czytelniach IPN na tere-
nie całego kraju. Wnioskodawca może wybrać miejsce 

udostępnienia akt. Czytelnicy mogą korzystać z bibliotek za-
wierających publikacje dotyczące najnowszej historii Polski.  
Badacze i dziennikarze, po złożeniu wniosku, mają możli-
wość prowadzenia samodzielnych poszukiwań w udostęp-
nionych im w czytelniach bazach Cyfrowe Archiwum i ZEUS. 
Wraz z postępującą cyfryzacją zasobu Instytutu rośnie liczba 
archiwaliów udostępnianych w formie elektronicznej za po-
mocą aplikacji dostępnych na stanowiskach pracy w czytelniach. Szczegółowe informacje o za-
sadach udostępniania, formularze wniosków i karty usług dotyczące realizacji spraw są dostępne 
na stronie internetowej IPN: www.ipn.gov.pl/pl/archiw/udostepnianie/rodzaje-realizowanych-w. 

W celu ułatwienia dostępu do informacji o Polakach i obywatelach polskich  
– ofiarach represji niemieckich i sowieckich w okresie II wojny światowej i po jej 

zakończeniu (1939–1956), utworzono w Archiwum IPN w Warszawie Centrum Udzie-
lania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej. 

Zasób AIPN, będący podstawą odpowiedzi udzielanych przez Centrum, sta-
nowi bezcenna dokumentacja przejęta z b. Głównej Komisji Badania Zbrod-

ni przeciwko Narodowi Polskiemu, na którą składają się materiały wytworzone 
przez urzędy i organy bezpieczeństwa III Rzeszy, samą Główną Komisję oraz in-
stytucje zagraniczne, a także tzw. zbiór materiałów wschodnich, zawierający do-
kumenty dotyczące represji sowieckich. Ogromny zbiór informacji o ofiarach 
prześladowań znajduje się w pozostających w dyspozycji IPN bazach Międzynaro-
dowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing  Service – ITS) w Bad Arolsen  
i Indeksie Represjonowanych. 

Do Centrum zwracają się przede wszystkim osoby szukające informacji o wojen-
nych losach bliskich. Archiwiści udzielają odpowiedzi na podstawie szczegółowych 

kwerend prowadzonych w opisanych materiałach, wskazują także polskie i zagraniczne 
archiwa, w których mogą znajdować się poszukiwane informacje i dokumenty.

Każdy może zapoznać się z: 
• dokumentami dotyczącymi swojej osoby, 
• dokumentami zmarłej osoby najbliższej lub krewnego,
• dokumentami osobowymi pracownika lub funkcjonariusza  

b. organów bezpieczeństwa,
• informacjami dotyczącymi osób pełniących funkcje publiczne,
• kopiami akt sprawy lustracyjnej zakończonej prawomocnym 

orzeczeniem sądu.

Baza Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (ITS) w Bad Arolsen
• zawiera dane odnoszące się do losów ponad 17 mln osób, w tym osadzo-

nych w więzieniach i obozach koncentracyjnych oraz wywiezionych na roboty 
przymusowe;

• w bazie znajdują się skany m.in. dokumentów pracy, kart meldunkowych, 
a także materiałów rejestrujących losy dipisów (od ang. displaced persons), 
tj. uchodźców, którzy w czasie wojny znaleźli się poza swoją ojczyzną.

Indeks Represjonowanych
• to ponad 1 mln rekordów dotyczących osób represjonowanych przez sowiec-

kiego okupanta;
• zawiera informacje z ponad 30 000 ankiet personalnych, wykazów osobo-

wych, kwestionariuszy ewidencyjnych, ankiety do „Księgi zmarłych Związku 
Sybiraków”, a także wykazów osobowych ze zbiorów Archiwum Wschodniego.

Instytut Pamięci Narodowej jest jedyną instytucją w Polsce posiadającą dostęp do 
tych aplikacji.

Udostępnianie dokumentów IPN:

Wniosek 

Kwerenda w zasobie 
ewidencyjnym  

i bazach  
elektronicznych 

Opracowanie  
i digitalizacja  

wytypowanych j.a. 

Udostępnienie akt  
w czytelni  

Okładka broszury promującej Centrum

Ewidencja więźniów KL Dachau, sygn. IPN GK, 128/45

Zapytania do Centrum można składać 
mailowo: ofiary@ipn.gov.pl, 

pocztą: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, 
telefonicznie: 0 22 566 25 61, 0 22 566 25 74. 

W przypadku zapytań mailowych, konieczne jest podanie stopnia pokrewieństwa 
z osobą poszukiwaną oraz adresu do korespondencji.

Czytelnia akt Archiwum IPN w Warszawie, ul. Kłobucka 21 
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Okładki wydawnictw Archiwum IPN

Międzynarodowe projekty wydawnicze:
• seria „Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. 

Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych” (Wydzielone 
Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy); 

• seria „Polska i Litwa w XX wieku. Dokumenty z archiwów służb specjalnych” 
(Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy oraz 
Litewskie Archiwum Specjalne);

• seria „Polacy w Gruzji – Gruzini w Polsce” (Archiwum MSW Gruzji);
• zbiór dokumentów Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1947 (Narodowe 

Archiwa Rumunii).

Odznaczenie Krzyż Wolności i Solidarności 

Instytut Pamięci Narodowej podejmuje także działania na rzecz osób zaan-
gażowanych w działalność antykomunistyczną oraz represjonowanych z po-

wodów politycznych. 

Od 2010 r. pion archiwalny bierze udział w procedurze związanej z nada-
niem zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej państwowe-

go odznaczenia – Krzyż Wolności i Solidarności. Odznaczenie przyznawane 
jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej. Procedura odznaczeniowa, wszczynana z inicjatywy 
Prezesa IPN lub organizacji społecznych i zawodowych, prowadzona jest 
w oparciu o zasób archiwalny Instytutu. Pracownicy Archiwum nie tylko 
przygotowują i opracowują wnioski o przyznanie Krzyża poszczególnym 
kandydatom, ale również uczestniczą w organizacji uroczystości wręczenia 
nadanych odznaczeń. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania Krzyża Wolności 
i Solidarności, a także formularze wniosków i oświadczeń, są dostępne na 

stronie internetowej Instytutu: www.ipn.gov.pl/kwi.

Instytut Pamięci Narodowej uczestniczy również w procedurze nadawania 
statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowa-

nej z powodów politycznych. Osobom, które uzyskały ów status może być 
przyznana pomoc pieniężna, będąca formą zadośćuczynienia przez państwo 
polskie pokrzywdzonym w czasach PRL. Status przyznawany jest przez Szefa 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Do wniosku o nada-
nie statusu kierowanego do Urzędu należy załączyć decyzję administracyjną 
Prezesa IPN wydawaną w oparciu o materiały zgromadzone w Archiwum 
Instytutu oraz dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub doznane 
represje.  Pion archiwalny realizuje wnioski o wydanie decyzji Prezesa IPN. 
Do Instytutu można także zwrócić się z wnioskiem o odnalezienie i wydanie 
dowodów potwierdzających działalność opozycyjną lub doznane represje.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków znajdują się na stro-
nie internetowej: www.opozycja.ipn.gov.pl

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Wrocław, 4 XI 2016 r.

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Łódź, 28 XI 2016 r.

Pion archiwalny czynnie uczestniczy w działalności naukowej, edytorskiej i popu-
laryzatorskiej Instytutu. 

Na jego dorobek wydawniczy składa się ponad 100 książek – edycji źródeł, po-
mocy archiwalnych i monografii. Wśród nich są obszerne edycje dokumentów 

opracowane we współpracy z partnerskimi instytucjami z zagranicy.

Dużą wartość naukową posiada wydawane od 2008 r. specjalistyczne czasopismo 
„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” prezentujące wyniki badań 

źródłoznawczych, archiwistycznych i historycznych. 

Forum wymiany poglądów między naukowcami stanowią konferencje organizowa-
ne przez pion archiwalny we współpracy z innymi instytucjami. Cykliczny charak-

ter zyskały m.in. konferencje Archiwum IPN w Warszawie odbywające się w ramach 
obchodów Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego UNESCO oraz sympozja 
naukowe o tematyce archiwistycznej przygotowywane wspólnie z uniwersytetami 
w Olsztynie i Toruniu. Pogłębieniu wiedzy i nawiązaniu współpracy pomiędzy na-
uczycielami nauk humanistycznych i archiwistami służy organizowana w Warszawie 
konferencja „Educare necesse est”. Do najważniejszych konferencji realizowanych 
w oddziałach Instytutu, należą łódzkie seminaria z cyklu „Współczesne wyzwania ar-
chiwistyki” oraz sympozja przygotowywane przez poznańskie Oddziałowe Archiwum 
IPN wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.
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Plakat na Noc Muzeów w Archiwum IPN w 2017 r. 

Strona AIPN na Facebooku

 „Widzę Cię, słyszę Cię…..” – spotkanie z dokumentem w Archiwum IPN

Noc Muzeów 2017 w Archiwum IPN 

Portal Trzecia Pielgzymka 

Portal Wybory 1947 

W ramach popularyzacji wiedzy o zadaniach Instytutu i jego zasobie, 
Archiwum otwiera swoje wnętrza dla zwiedzających. Okazję do 

odwiedzenia magazynów, w których przechowywane są akta, stanowią im-
prezy organizowane w Archiwum IPN oraz archiwach oddziałów i delegatur 
Instytutu w ramach Nocy Muzeów i Nocy Archiwów. Podczas tych wydarzeń 
prezentowane są unikatowe dokumenty, zwiedzający mają także możliwość 
przyjrzenia się pracy współczesnego archiwisty. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się warsztaty konserwacji dokumentów, których uczestnicy dowiadują 
się o zasadach bezpiecznego przechowywania dokumentacji i samodzielnie 
„naprawiają” specjalnie spreparowane „akta”. Goście Archiwum mogą spraw-
dzić swoją wiedzę historyczną w grach i konkursach przygotowywanych przez  
archiwistów. 

Ważną formą propagowania wiedzy o wartości 
zasobu archiwalnego są prowadzone w Archi-

wum IPN oraz w oddziałach i delegaturach warsztaty 
dla nauczycieli oraz lekcje archiwalne, podczas których 
archiwiści omawiają specyfikę dokumentów, a ucznio-
wie mają możliwość pracy z niepublikowanymi źró-
dłami do nauki najnowszej historii Polski. Pracownicy 
Archiwum biorą także udział w otwartych spotkaniach 
organizowanych w ramach Przystanków Historia w kra-
ju i zagranicą. Uzupełnieniem opisanych działań jest 
organizacja prelekcji, połączonych ze zwiedzaniem 
magazynów archiwalnych, dla zorganizowanych grup 
gości Instytutu.

Noc Muzeów 2016 w siedzibie IPN w Katowicach 

Noc Muzeów 2017 w Archiwum IPN 

Pion archiwalny zaznacza też swoją obecność w Internecie, popularyzując w ten sposób 
wiedzę o przechowywanych dokumentach i działalności Instytutu. Aktualnych infor-

macji o ważnych wydarzeniach w życiu Archiwum dostarcza profil na portalu społeczno-
ściowym Facebook (www.facebook.com/archiwumipn). Na jego stronach zamieszczane są 
także interesujące dokumenty i unikatowe fotografie z zasobu Instytutu.

Powstały również pierwsze portale tematyczne IPN opracowane merytorycznie przez 
archiwistów. Portal www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl zawiera skany dokumentów, 

fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży apostolskiej Papieża 
Jana Pawła II do Polski Ludowej. Jest on systematycznie uzupełniany o nowe dokumenty. 
Większość z zamieszczonych materiałów pochodzi ze spuścizny archiwalnej po organach 
bezpieczeństwa PRL, przechowywanej w archiwach IPN. Uzupełnieniem tych materia-
łów są dokumenty przekazane przez naszych darczyńców, które mają wartość nie tylko 
kronikarską, ale również sentymentalną i artystyczną. Prezentacja pielgrzymki z 1987 r. 
stanowi część większego projektu, którego celem jest opisanie wszystkich wizyt Papieża  
Jana Pawła II w PRL. 

Natomiast na przygotowanej przez pion archiwalny stronie www.wybory1947.pl opu-
blikowane zostały dokumenty i fotografie ukazujące sfałszowane przez komunistów 

wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. 

W przyszłości zostaną udostępnione w Internecie kolejne prezentacje archiwaliów 
z zasobu Instytutu.



Archiwum IPN

AIPN
ul. Kłobucka 21, 02-699 Warszawa; tel.: 22 581 89 04; e-mail: buiad@ipn.gov.pl (dla wnioskodawców 
krajowych), archives@ipn.gov.pl (dla wnioskodawców zagranicznych) 
adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

OAIPN w Białymstoku ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok; tel.: 85 664 57 20; e-mail: oddzial.bialystok@ipn.gov.pl
OAIPN w Gdańsku al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk; tel.: 58 511 92 11; e-mail: oddzial.gdansk@ipn.gov.pl

OAIPN w Katowicach ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice; tel.: 32 207 05 00; e-mail: oddzial.katowice@ipn.gov.pl

OAIPN w Krakowie
pl. Mieczysława Skulimowskiego 1, 32-020 Wieliczka; tel.: 12 289 14 00;  
e-mail: obuiad.krakow@ipn.gov.pl
adres do korespondencji: ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków

OAIPN w Lublinie ul. Szewska 2, 20-086 Lublin; tel.: 81 536 34 11; e-mail: obuiad.lublin@ipn.gov.pl
OAIPN w Łodzi ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź; tel.: 42 616 27 10; e-mail: obuiad.lodz@ipn.gov.pl

OAIPN w Poznaniu ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań; tel.: 61 835 69 08; e-mail: obuiad.poznan@ipn.gov.pl
OAIPN w Rzeszowie ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów; tel.: 17 860 60 02; e-mail: obuiad.rzeszow@ipn.gov.pl
OAIPN w Szczecinie ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin; tel.: 91 484 98 30; e-mail: obuiad.szczecin@ipn.gov.pl
OAIPN w Warszawie pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa; tel.: 22 530 86 40; e-mail: archiwum.warszawa@ipn.gov.pl

OAIPN we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław; tel.: 71 326 76 17; e-mail: oddzial.wroclaw@ipn.gov.pl
adres do korespondencji: pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław

Delegatura w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9/15, 85-130 Bydgoszcz; tel.: 52 325 95 00
Delegatura w Kielcach al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce; tel.: 41 340 50 50
Delegatura w Olsztynie ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn; tel.: 89 521 48 00

Delegatura w Opolu ul. Piastowska 17, 45-081 Opole; tel.: 77 453 84 78
Delegatura  w Radomiu ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom; tel.: 48 368 24 00

Archiwum IPN zaprasza!

www.ipn.gov.pl

www.facebook.com/archiwumipn
Fotografie: K. Adamów, K. Dybał, R. Dyrcz, B. Kochański, M. Kumosińska, K. Maziej
Opracowanie graficzne: A. Janczewski i M. Buźniak
Korekta: M. Filipiak
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