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Białystok 
ul. Warsztatowa 1A  
15-637 Białystok  
tel. 85 664 57 23  
e-mail: app.bialystok@ipn.gov.pl

Bielsko-Biała  
ul. Piastowska 40b p. 212  
43-300 Bielsko-Biała,  
tel. 33 813 63 59  
e-mail: app.bielsko-biala@ipn.
gov.pl

Bydgoszcz  
ul. Grudziądzka 9/15  
85-130 Bydgoszcz  
tel. 52 325 95 15 
e-mail: app.bydgoszcz@ipn.
gov.pl

Częstochowa  
ul. Sobieskiego 7 p.30  
42-200 Częstochowa  
tel. 34 361 08 45 
e-mail: app.czestochowa@ipn.
gov.pl

Gdańsk  
al. Grunwaldzka 216  
80-266 Gdańsk  
tel. 58 511 92 40 
e-mail: app.gdansk@ipn.gov.pl

Katowice  
ul. Józefowska 102  
40-145 Katowice  
tel. 32 207 05 30  
e-mail: app.katowice@ipn.gov.pl

Kielce  
al. Na stadion 1  
25-127 Kielce  
tel. 41 340 50 57  
e-mail: app.kielce@ipn.gov.pl

Kraków (Wieliczka)  
pl. Skulimowskiego 1  
32-020 Wieliczka  
tel. 12 289 14 12  
e-mail: app.krakow@ipn.gov.pl

Lublin 
ul. Szewska 2  
20-068 Lublin 
tel. 81 536 34 30 
e-mail: app.lublin@ipn.gov.pl

Łódź  
ul. E. Orzeszkowej 31/35  
91-479 Łódź  
tel. 42 616 27 33 
e-mail: app.lodz@ipn.gov.pl

Olsztyn  
ul. Jagiellońska 46  
10-273 Olsztyn  
tel. 89 521 48 03  
e-mail: app.olsztyn@ipn.gov.pl

Poznań  
ul. Rolna 45a  
61-487 Poznań  
tel. 61 835 69 18  
e-mail: app.poznan@ipn.gov.pl

Radom  
ul. Żeromskiego 53  
26-600 Radom  
tel. 48 36 82 412  
e-mail: app.radom@ipn.gov.pl

Rzeszów  
ul. Słowackiego 18  
35-060 Rzeszów  
tel. 17 86 06 011  
e-mail: app.rzeszow@ipn.gov.pl

Szczecin  
ul. Janickiego 30  
71-270 Szczecin  
tel. 91 484 98 25  
e-mail: app.szczecin@ipn.gov.pl

Warszawa  
ul. Kłobucka 21  
02-699 Warszawa  
adres korespondencyjny  
ul. Wołoska 7  
02-675 Warszawa  
tel. 600 974 144  
e-mail: app@ipn.gov.pl

Wrocław  
ul. Sołtysowicka 21a  
51-165 Wrocław  
tel. 71 326 76 01  
e-mail: app.wroclaw@ipn.gov.pl

TWÓRZ Z NAMI 

NARODOWE 

ARCHIWUM PAMIĘCI

patronat medialny



Szanowni Państwo!

Misją Instytutu Pamięci Narodowej od początku jego 
istnienia jest zachowanie pamięci o dziejach Polski  
i Polaków w XX wieku. Historia to nie tylko wielkie wy-
darzenia, dotykające całe społeczeństwo, ale także losy 
każdej rodziny i każdego człowieka. Bez ich poznania 
obraz naszej przeszłości byłby niepełny. Dlatego poprzez 
systematyczną pracę archiwalną polegającą na gromadze-
niu, przechowywaniu, opracowywaniu, zabezpieczaniu  
i udostępnianiu dokumentów, również tych z prywat-
nych archiwów, próbujemy chronić od zapomnienia 
historię naszych przodków. Wierzymy, że dokumenty, 
zarówno te zgromadzone w Państwa domach, jak i te 
czasem zapomniane, złożone w szufladach, piwnicach  
i na strychach po przekazaniu do zasobu Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej pozwolą nam wspólnie 
tworzyć zapis Pamięci Narodu.

Wiedzą, wytrwale przez nas zdobywaną, dzielimy się  
z dziennikarzami, naukowcami, ale przede wszystkim  
z młodymi ludźmi, którym chcemy przybliżyć historię 
tak nieodległą, a przecież ciągle mało znaną. Aby jak 
najpełniej realizować te założenia, w Archiwum Insty-
tutu Pamięci Narodowej powstał projekt Archiwum 
Pełne Pamięci, w ramach którego chcielibyśmy zaprosić 
Państwa do współpracy w utrwalaniu pamięci o losach 
Polski i Polaków w ubiegłym stuleciu. Dlatego chcemy 
zachęcić Państwa do wydobycia z domowych zbiorów 
dokumentów ukazujących ważne wydarzenia z dziejów 
Polski i tych przedstawiających szerzej nieznane lub 
zapomniane historie rodzinne i podzielenia się nimi za 
pośrednictwem IPN z innymi. 

Interesują nas takie dokumenty, jak: akta urzędowe, 
fotografie, wspomnienia oraz prywatne listy, pamiętni-
ki, dzienniki, filmy, kasety audio i wideo ukazujące losy 
Narodu Polskiego w latach 1917-1990. Jeżeli zdecydu-
ją się Państwo na współpracę z IPN, ofiarowane Archi-
wum Instytutu materiały staną się częścią narodowe-
go zasobu archiwalnego, będą przechowywane przez 
długie lata z należną troską, zostaną również rzetelnie 
opracowane i odpowiednio zabezpieczone. Dzięki temu 
informacje, które zawierają, przetrwają w znakomitej 
kondycji dla przyszłych pokoleń.

W trakcie realizacji projektu Archiwum Pełne Pamięci  
zależy nam przede wszystkim na pozyskaniu orygi-
nalnych dokumentów i zbiorów, o istnieniu których 

być może nawet nie wiemy. Jeśli okazałyby się one 
jedyną spuścizną po najbliższych członkach Państwa 
rodziny, która ma w takiej sytuacji wyjątkową wartość,  
będziemy prosić wyłącznie o czasowe udostępnienie IPN  
Państwa zbiorów, by móc wykonać ich kopie. Czujemy 
się odpowiedzialnymi za powierzone nam dokumenty, 
zawsze sporządzamy protokół potwierdzający przekaza-
nie zbiorów prywatnych do Archiwum IPN. Taki protokół 
jest podpisywany przez darczyńcę oraz przedstawiciela  
Instytutu. Jeżeli przekazywane materiały podlegają ochro-
nie praw autorskich, przygotowujemy umowę licencyjną, 
która zabezpiecza wszelkie prawa majątkowe darczyń-
cy do takich materiałów. Zadanie opracowania umowy  
licencyjnej spoczywa na IPN, a jej treść jest konsultowana 
z ofiarodawcą i dostosowana do jego oczekiwań.

Jeżeli oferowane przez Państwa dokumenty nie będą 
dotyczyć zagadnień, jakimi interesuje się Instytut w swej 
pracy, dołożymy starań, żeby wskazać instytucję, która 
zabezpieczy Państwa zbiory. Informacje o przejętych 
materiałach będziemy zamieszczać w przewodnikach 
po zasobie Instytutu Pamięci Narodowej oraz jednym 
z największych w Polsce systemie ewidencji archiwal-
nej – Cyfrowym Archiwum, aby mogły być powszechnie 
dostępne i wykorzystywane jako pomoce naukowe.

www.archiwumpamieci.pl

e-mail: app@ipn.gov.pl
tel. 600 974 144


