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Po po wsta niu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej i zgro ma dze niu w je go za so bie ar chi wal -
nym do ku men ta cji wy two rzo nej m.in. przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa ko mu -
ni stycz ne go ba da cze naj now szej hi sto rii Pol ski zy ska li do stęp do niezna nych wcze ś -

niej źró deł. Przy za cho wa niu re guł kry ty ki i wła ści wym od czy ta niu ich zna cze nia
zgro ma dzo ne ak ta po zwa la ją le piej zro zu mieć wie le za gad nień, któ re two rzy ły rze czy wi -
stość czter dzie sto pię cio le cia po wo jen ne go. W oczy wi sty spo sób wy ko rzy stu je się je głów -
nie w ba da niach nad dzia łal no ścią apa ra tu re pre sji pań stwa ko mu ni stycz ne go, a zwłasz cza
je go po li cji po li tycz nej – Urzę du Bez pie czeń stwa i Słu żby Bez pie czeń stwa1. Opu bli ko wa -
ne do tąd opra co wa nia po świę co ne struk tu rom or ga nów bez pie czeń stwa od gry wa ją – za rów -
no z hi sto rycz ne go, jak i ar chi wal ne go punk tu wi dze nia – ro lę fun da men tal ną2. We ry fi ku ją
one wcze śniej sze usta le nia, któ re czę sto kroć oka zy wa ły się być nie wy star cza ją ce lub zgo ła
błęd ne3. Oczy wi stym jest, że hi sto ry cy i ar chi wi ści, do ko nu jąc in ter pre ta cji bądź opra co wa -
nia ma te ria łów ar chi wal nych, mu szą dys po no wać mo żli wie do kład ną wie dzą na te mat

1 Stan ba dań w 2006 r. pod su mo wa no szcze gó ło wo w na stę pu ją cych ar ty ku łach: F. Mu siał, Za�miast�wpro�-
wa�dze�nia:�ar�chi�wa�lia�ko�mu�ni�stycz�ne�go�apa�ra�tu�re�pre�sji [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki�– za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�-
gicz�no�-źró�dło�znaw�cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 7–62; W. Fra zik, B. Kop ka, G. Maj chrzak, Dzie�je�apa�-
ra�tu�re�pre�sji�w Pol�sce�Lu�do�wej�(1944–1989).�Stan�ba�dań [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki..., s. 63–116.

2 Licz ne pu bli ka cje hi sto ry ków z IPN po dej mu ją ce tę pro ble ma ty kę do 2006 r., głów nie w od nie sie niu
do cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa ko mu ni stycz ne go, wy mie ni li F. Mu siał, op.�cit., s. 32–34 oraz
W. Fra zik, B. Kop ka, G. Maj chrzak, op.�cit., s. 112. W okre sie póź niej szym, po za wie lo ma pu bli ka cja mi oma -
wia ją cy mi bu do wę te re no wych jed no stek UB i SB, na pod kre śle nie za słu gu ją dwa opra co wa nia P. Pio trow -
skie go po świę co ne struk tu rze SB. Zob.: P. Pio trow ski, Słu�żba�Bez�pie�czeń�stwa�w la�tach 1956–1975 [w:] Apa�-
rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra�kie�row�ni�cza, t. 2: 1956–1975, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2006, s. 7–33;
idem, Słu�żba�Bez�pie�czeń�stwa�w la�tach 1975–1990 [w:] Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra�kie�row�ni�cza,
t. 3: 1975–1990, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2008, s. 9–60.

3 Ba da nia do ty czą ce struk tu ry or ga nów bez pie czeń stwa pro wa dzo ne przed utwo rze niem IPN za rów no
przez hi sto ry ków zwią za nych z re sor tem spraw we wnętrz nych przed 1990 r., jak i po wsta łe w la tach dzie więć -
dzie sią tych XX w. omó wi li W. Fra zik, B. Kop ka, G. Maj chrzak, op.�cit., s. 72–74, 111–113.
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szcze gó ło we go za kre su dzia ła nia kon kret nej jed nost ki czy też ko mór ki or ga ni za cyj nej. Bez
niej ana li za tre ści do ku men tu lub usta le nie je go miej sca i ro li w pro ce sie ak to - i ar chi wo -
twór czym mo gą być nie wła ści we4. 

W ba da niach nad roz wo jem struk tur UB i SB nie na le ży za po mi nać o aspek cie po rów -
naw czym usta leń do ko na nych w tym za kre sie na te mat ró żnych jed no stek or ga ni za cyj nych.
Czę sto bo wiem da ne o bu do wie i za da niach jed ne go kon kret ne go urzę du lub wy dzia łu prze -
no si się a prio�ri na rze czy wi stość in nych jed no stek czy ko mó rek. W rze czy wi sto ści za da nia
re ali zo wa ne przez funk cjo na riu szy UB i SB dzia ła ją cych na okre ślo nym te re nie wy ma ga ły
szcze gól ne go po dej ścia do roz wią zy wa nia pro ble mów wy ni ka ją cych z je go spe cy fi ki. Zda -
rza ło się, że skut ko wa ło to for mal nym do sto so wa niem czę ści struk tur szcze bla wo je wódz -
kie go lub ni ższe go do re ali zo wa nych za dań, a co za tym idzie odej ściem od po wszech nie
sto so wa ne go sche ma tu5. Nie mu sia ło tak jed nak być w ka żdym przy pad ku. Cza sa mi wy -
star cza ło wy dzie le nie w ra mach już ist nie ją cej struk tu ry do dat ko wej, pół ofi cjal nie dzia ła ją -
cej ko mór ki ni ższe go rzę du, któ ra re ali zo wa ła okre ślo ne za da nia i na wet nie po sia da ła włas -
ne go prze ło żo ne go. Utwo rze nie ta kich ze spo łów (nie raz tyl ko po je dyn czych sta no wisk) nie
na strę cza ło po wa żniej szych trud no ści. Wy ma ga ło je dy nie ak cep ta cji ze stro ny kie row nic -
twa wła ści wej te re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej, bez ko niecz no ści uzy ski wa nia zgo dy
z cen tra li Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych. W li te ra tu rze przed mio tu rzad ko wspo mi na
się o te go ro dza ju ko mór kach or ga ni za cyj nych, mi mo że mo gły one od gry wać za sad ni czą
ro lę w funk cjo no wa niu SB na ob sza rze da ne go wo je wódz twa. 

Na tak sfor mu ło wa ny pro blem ba daw czy war to zwró cić uwa gę rów nież w trak cie stu -
diów nad bu do wą i dzia ła niem pio nu ewi den cji ope ra cyj nej MSW. Pion ten sta no wi ło utwo -
rzo ne 27 li sto pa da 1956 r. w cen tra li re sor tu Biu ro Ewi den cji Ope ra cyj nej, prze mia no wa ne
2 stycz nia 1960 r. na Biu ro „C” (w 1965 r. włą czo no doń po wo ła ne rów nież 27 li sto pa -
da 1956 r. Cen tral ne Ar chi wum MSW, prze cho wu ją ce ma te ria ły hi sto rycz ne wy two rzo ne
w la tach 1918–1945 oraz do ku men ta cję na czel nych or ga nów bez pie czeń stwa), któ re go po -
przed ni ka mi by ły ana lo gicz ne ar chi wa ist nie ją ce wcze śniej w Mi ni ster stwie Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go – do koń ca 1954 r., a po je go roz wią za niu w Ko mi te cie do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go – do koń ca 1956 r. Je go głów nym za da niem by ło ewi den cjo no wa nie
agen tu ry, jak rów nież ró żne go ro dza ju spraw ope ra cyj nych oraz prze cho wy wa nie i za rzą -
dza nie do ku men ta cją spraw za koń czo nych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne SB. Na szcze blu
wo je wódz kim w ra mach pio nu funk cjo no wa ły od po wied nio wy dzia ły ewi den cji ope ra cyj -
nej oraz wy dzia ły „C” w ko men dach wo je wódz kich MO, a od sierp nia 1983 r. w wo je wódz -
kich urzę dach spraw we wnętrz nych. W lip cu 1982 r. w dwu dzie stu trzech KW MO w miej -
sce wy dzia łów „C” utwo rzo no sek cje „C” przy wy dzia łach za bez pie cze nia ope ra cyj ne go6. 

4 Wa gę ba da nia pro ce sów ar chi wo twór czych na przy kła dzie akt or ga nów ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre -
sji pod kre śla no kil ka krot nie. Zob.: R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych�na przy�kła�dzie�za�so�-
bu�ar�chi�wal�ne�go�po�znań�skie�go�Od�dzia�łu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�– za�rys�pro�ble�ma�ty�ki [w:] Z ar�chi�wum
Od�dzia�łu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�w Po�zna�niu.�Stu�dia�nad za�so�bem, red. R. Ko ściań ski, R. Leś kie wicz,
War sza wa–Po znań 2008, s. 43–53; idem, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych�na przy�kła�dzie�akt�Woj�sko�we�-
go�Są�du�Re�jo�no�we�go�w Po�zna�niu�(1946–1955), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2008,
t. 1, s. 85–116; idem, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Po�zna�niu�(1946–1955).�Or�ga�ni�za�cja,�funk�cjo�no�wa�nie,�pro�-
ce�sy�ar�chi�wo�twór�cze, War sza wa–Po znań 2009, s. 163–171.

5 Ist nie nie ró żnic struk tu ral nych po mię dzy ró żny mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi re sor tu spraw we wnętrz -
nych szcze bla wo je wódz kie go i po wia to we go pod kre ślał P. Pio trow ski, Struk�tu�ry� Słu�żby� Bez�pie�czeń�stwa
MSW 1975–1990, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 1, s. 51–107.

6 Zob. ibi�dem, s. 87; Z. Krup ska, Za�rzą�dza�nie�do�ku�men�ta�cją�ak�to�wą�w na�czel�nych�or�ga�nach�bez�pie�czeń�-
stwa�pań�stwa� i po�rząd�ku� pu�blicz�ne�go�w la�tach 1944–1990 [w:] W krę�gu�„te�czek”.�Z ba�dań�nad za�so�bem�
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Wy dział Ewi den cji Ope ra cyj nej KW MO we Wro cła wiu zo stał utwo rzo ny na po cząt -
ku 1957 r. Zgod nie z in struk cją ar chi wal ną wpro wa dzo ną Za rzą dze niem nr 00123/57 mi ni -
stra spraw we wnętrz nych z 1 lip ca 1957 r. miał on przej mo wać od ko mó rek or ga ni za cyj -
nych SB szcze bla wo je wódz kie go i po wia to we go ca łość nie wy ko rzy sty wa nej w bie żą cej
pra cy do ku men ta cji ak to wej. Do je go obo wiąz ków na le ża ło też opra co wy wa nie i po rząd ko -
wa nie ar chi wa liów, wy po ży cza nie ich do wglą du upo wa żnio nym oso bom i jed nost kom ope -
ra cyj nym, udzie la nie na ich pod sta wie in for ma cji, wy ko ny wa nie ko pii, od pi sów, wy cią gów
i stresz czeń do ku men tów, a ta kże mi kro fil mo wa nie ma te ria łów po sia da ją cych war tość ope -
ra cyj ną i hi sto rycz ną. Na pod sta wie zgro ma dzo nych akt wy dział miał po nad to two rzyć ewi -
den cję po moc ni czą osób i za gad nień po zo sta ją cych w tzw. ope ra cyj nym za in te re so wa niu
SB (księ gi, kar to te ki, sko ro wi dze). Po za tym na ar chi wi stów na ło żo no obo wią zek bra ko wa -
nia i nisz cze nia do ku men ta cji nie ar chi wal nej, kon ser wa cji ma te ria łów ar chi wal nych i udo -
stęp nia nia akt po sia da ją cych war tość hi sto rycz ną w ce lach na uko wo -ba daw czy ch7.

Struk tu ra Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej KW MO we Wro cła wiu zo sta ła odzie dzi -
czo na po Wy dzia le X, re ali zu ją cym wcze śniej za da nia ewi den cyj no -ar chi wal ne w ra mach
Wo je wódz kie go Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go we Wro cła wiu (po utwo -
rze niu w mar cu 1955 r. De par ta men tu X – na ba zie do tych cza so we go De par ta men -
tu II KdsBP – prze jął on obo wiąz ki w za kre sie ewi den cji ope ra cyj nej i pro wa dze nia ar chi -
wum wy ko ny wa ne od 1945 r. przez Wy dział II naj pierw w struk tu rze Wo je wódz kie go
Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go we Wro cła wiu, a na stęp nie WUdsBP we Wro cła -
wiu)8. Two rzy ły go dwie sek cje. Sek cja 1 zaj mo wa ła się ewi den cją ope ra cyj ną SB o cha -
rak te rze pod sta wo wym – ob słu gą kar to te ki ogól no in for ma cyj nej, kar to te ki osób po zo sta -
ją cych w ak tu al nym za in te re so wa niu jed no stek ope ra cyj nych, kar to tek sta ty stycz nych
sie ci i spraw, a ta kże two rze niem i pro wa dze niem kar to te ki za gad nie nio wej (od 1959 r.)
oraz kar to tek te ma tycz nych. Bar dzo istot nym za da niem re ali zo wa nym przez Sek cję 1 była
ko or dy na cja za in te re so wań ope ra cyj nych SB, czy li po śred ni cze nie w prze ka zy wa niu za in -
te re so wa nym jed nost kom in for ma cji na te mat za re je stro wa nych spraw, osób roz pra co wy -
wa nych w ich ra mach i oso bo wych źró deł in for ma cji9. Po nad to od 1963 r. Sek cja 1 re je -
stro wa ła ak ty wro giej w ro zu mie niu władz dzia łal no ści, pro wa dzi ła ich kar to te kę
i mo ni to ro wa ła pro ces ich wy ja śnia nia przez jed nost ki ope ra cyj ne 10. Rów nież w 1963 r.

i funk�cja�mi� ar�chi�wum� In�sty�tu�tu� Pa�mię�ci� Na�ro�do�wej, red. J. Bed na rek, P. Perzy na, Łódź–To ruń 2006,
s. 122–126; P. Mil cza now ski, Spe�cy�fi�ka�struk�tu�ry�or�ga�ni�za�cyj�nej�Ar�chi�wum MSW [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�-
ki…, s. 221–222; P. Perzy na, Pro�ble�ma�ty�ka�roz�po�zna�nia�struk�tu�ry�za�so�bu�i ze�spo�ło�wo�ści�akt�cy�wil�nych�or�ga�-
nów� bez�pie�czeń�stwa� oraz� ich� in�for�ma�tycz�ne�go� opi�su, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2009, t. 2, s. 24–29, 32.

7 P. Perzy na, op.�cit., s. 30. 
8 Zob. ibi�dem; Z. Na wroc ki, Struk�tu�ra�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa [w:] Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra

kie�row�ni�cza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwa grzyk, War sza wa 2005, s. 29–31.
9 Za gad nie nie dzia łal no ści pio nu „C” zwią za nej z ko or dy na cją za in te re so wań ope ra cyj nych omó wi ła

już M. Ko ma niec ka, Dzien�ni�ki� ko�re�spon�den�cyj�ne,� re�je�stra�cyj�ne,� ar�chi�wal�ne� i ko�or�dy�na�cyj�ne� ja�ko� źró�dła
archi�wal�ne [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki…, s. 278–279.

10 Na pod sta wie Za rzą dze nia nr 0115/63 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 6 VII 1963 r. w spra wie pro wa -
dze nia ewi den cji ak tów wro giej dzia łal no ści re je stra cji pod le ga ły na stę pu ją ce fak ty ujaw nio ne przez jed nost -
ki SB, MO, Woj sko wej Słu żby We wnętrz nej, Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go i Wojsk Ochro ny Po -
gra ni cza: sa bo taż i dy wer sja, prze stęp stwa z art. 215–217, 223–224 Ko dek su kar ne go z 1932 r. (spro wa dza nie
za gro że nia ży cia lub zdro wia ludz kie go, nie bez pie czeń stwa po ża ru, za le wu, za wa le nia się bu dow li lub ka ta -
stro fy, utrud nia nie lub unie mo żli wia nie po wszech ne go ko rzy sta nia z urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej i szpi -
ta li) do ko na ne na obiek tach klu czo wych i spe cjal nych, po ża ry w za kła dach go spo dar ki uspo łecz nio nej na wsi,
straj ki i prze rwy w pra cy grup pra cow ni ków, ter ror, za bój stwa, na pa dy, li sty z po gró żka mi o cha rak te rze 
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za ini cjo wa no jed no li tą re je stra cję kle ru ka to lic kie go (w jej ra mach za kła da no tecz ki ewi -
den cji ope ra cyj nej na księ ży i pa ra fie) oraz nad sy ła nych in for ma cji na te mat prze ja wów
wro giej z punk tu wi dze nia SB ak tyw no ści je go przed sta wi cie li 11. W ra mach Sek cji 1 funk -
cjo no wa ły dwa re fe ra ty. Re fe rat Sie ci Agen tu ral nej re je stro wał i zdej mo wał z ewi den cji
agen tu rę oraz ob słu gi wał sko ro wi dze (kar to te ki) agen tu ry czyn nej i wy eli mi no wa nej (ten
ostat ni prze ka za no mię dzy koń cem 1961 a po ło wą 1962 r. do Wy dzia łu I Biu ra „C”) oraz
kar to te kę te ma tycz ną agen tu ry czyn nej. Re fe rat Spraw Ewiden cji Ope ra cyj nej re je stro wał
i zdej mo wał z ewi den cji spra wy ope ra cyj ne, a od koń ca 1959 r. wy ko ny wał także ana lo -
gicz ne czyn no ści do spraw śled czych i do cho dze nio wych. Z za cho wa nej do ku men ta cji
spra woz daw czej Wy dzia łu „C” wy ni ka, że praw do po dob nie w pierw szej po ło wie 1964 r.
za nie cha no po dzia łu na re fe ra ty w ra mach Sek cji 1. 

Do obo wiąz ków Sek cji 2 na to miast na le ża ła ob słu ga ar chi wum i opi nio wa nie kan dy da -
tów do prac taj nych i mo bi li za cyj nych (stresz cza nie do ty czą cych ich ma te ria łów ope ra cyj -
nych), osób ubie ga ją cych się o uzy ska nie ze zwo le nia na po sia da nie bro ni, wy da nie kart
żeglar skich i tu ry stycz nych czy też o pra wo za miesz ka nia w stre fie przy gra nicz nej. Po nad -
to jej pra cow ni cy two rzy li sko ro wi dze: al fa be tycz ny osób fi gu ru ją cych w zgro ma dzo nej

po li tycz nym, wy stą pie nia an ty pań stwo we oby wa te li pol skich i państw ob cych, kol por taż ulo tek i na pi sów an -
ty pań stwo wych, prze kro cze nia gra ni cy, dzia łal ność re wi zjo ni stycz na, fak ty za in te re so wa nia jed nost ka mi woj -
sko wy mi ze stro ny ob cych pla có wek dy plo ma tycz nych i ob co kra jow ców, wer bun ku lub prób wer bun ku oby -
wa te li pol skich przez ob ce wy wia dy, prze my tu zor ga ni zo wa ne go oraz in ne, o ile po sia da ły zna cze nie
po li tycz ne lub go spo dar cze i sta no wi ły przed miot pra cy ope ra cyj nej lub po stę po wań przy go to waw czych pro -
wa dzo nych przez SB. Zgod nie z za łą czo ny mi do Za rzą dze nia nr 0115/63 Wy tycz ny mi w spra wie re je stra cji,
ewi den cji i sta ty sty ki ak tów wro giej dzia łal no ści re je stra cji w tym za kre sie do ko ny wa ły jed nost ki re sor tu
spraw we wnętrz nych kar tą EOW -1/63 „nie póź niej niż w cią gu 48 godz. od chwi li otrzy ma nia za wia do mie nia
lub mel dun ku o za ist nie niu ta kie go ak tu”. Kar tę na le ża ło prze słać do Wy dzia łu „C” KW MO te go wo je wódz -
twa, na któ re go te re nie znaj do wa ła się sie dzi ba jed nost ki re je stru ją cej. O wy ja śnie niu da ne go ak tu wro giej
dzia łal no ści jed nost ka, któ ra do ko na ła je go re je stra cji, mu sia ła po in for mo wać Wy dział „C” kar tą EOW -2/63.
W ta kich przy pad kach na le ża ło obie kar ty (wraz z za łącz ni ka mi do kar ty EOW -2/63, do ty czą cy mi osób po -
dej rza nych o pro wa dze nie wro giej dzia łal no ści) wy łą czyć z ak tu al nej ewi den cji i znisz czyć po upły wie pię ciu
lat. Szczę śli wie licz ne kar ty oby dwu wzo rów, choć moc no znisz czo ne (za pew ne wsku tek po wo dzi z 1997 r.),
zo sta ły prze ka za ne do Od dzia łu IPN we Wro cła wiu ja ko frag ment kar to te ki za gad nie nio wej. Na nie sio ne
na nich nu me ry re je stra cyj ne ła ma no przez li te rę „W”, co wska zu je, że wro cław ski Wy dział „C” pro wa dził
osob ny dzien nik dla tych re je stra cji. Gwo li ści sło ści na le ży za zna czyć, że na prze ło mie lat sześć dzie sią tych
i sie dem dzie sią tych nano szo no je ta kże na kar tach o wzo rze EO -4/68. Wy tycz ne na ło ży ły ta kże na wy dzia ły
„C” KW MO obo wią zek spo rzą dza nia spra woz dań sta ty stycz nych i in for ma cji do ty czą cych ak tów wro giej
dzia łal no ści ujaw nio nych w okre ślo nym cza sie. Zob.: AIPN Wr, 053/3211, t. 70, Za rzą dze nie nr 0115/63 mi -
ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie pro wa dze nia ewi den cji ak tów wro giej dzia łal no ści, 6 VII 1963 r.,
k. 35–37v; Roz po rzą dze nie pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej z 11 VII 1932 r. – Ko deks kar ny
(DzU, 1932, nr 60, poz. 571). For mal nie ter min „jed nost ka ope ra cyj na” od no sił się w MSW do jed no stek or -
ga ni za cyj nych re sor tu spraw we wnętrz nych „wy ko nu ją cych za da nia na le żą ce do za kre su ich dzia ła nia
przy wy ko rzy sta niu oso bo wych i po uf nych źró deł in for ma cji oraz przy uży ciu środ ków tech ni ki ope ra cyj nej”.
Zgod nie z prak ty ką sto so wa ną w KW MO/WUSW we Wro cła wiu jest on w ni niej szym tek ście sto so wa ny
w zna cze niu szer szym, obej mu ją cym nie tyl ko jed nost ki or ga ni za cyj ne, ale ta kże funkcjonujące w ich ra mach
ko mór ki, któ re pro wa dzi ły dzia łal ność ope ra cyj ną. Zob. AIPN Wr, 053/3665, Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra
spraw we wnętrz nych w spra wie or ga ni za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie
spraw we wnętrz nych, 8 VII 1985 r., § 24, k. 14. Por. AIPN Wr, 053/3211, t. 4, Za rzą dze nie nr 034/74 mi ni stra
spraw we wnętrz nych w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych,
10 V 1974 r., § 21, k. 12.

11 Zob. AIPN Wr, 09/470, Za rzą dze nie nr 0114/63 mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie pro wa dze nia
ewi den cji i do ku men to wa nia dzia łal no ści kle ru ka to lic kie go, 6 VII 1963 r., k. 3–4; ibi�dem, In struk cja
nr 002/63 dy rek to ra De par ta men tu IV i dy rek to ra Biu ra „C” o za sa dach i try bie pro wa dze nia ewi den cji i do -
ku men to wa nia dzia łal no ści kle ru ka to lic kie go, 6 VII 1963 r.,  k. 5–12.
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dokumen ta cji (w 1964 r. za wie rał on da ne do ty czą ce 200 tys. osób) i rze czo wy (te ma tycz -
ny) wy eli mi no wa nej agen tu ry. Wy ko rzy sty wano je w bie żą cej pra cy. W Sek cji 2 spo rzą dza -
no też opra co wa nia te ma tycz ne do ty czą ce dzia ła ją cych po II woj nie świa to wej na te re nie
Dol ne go Ślą ska pod ziem nych or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych. W ostat nim kwar ta -
le 1956 r. w ów cze snym Wy dzia le X utwo rzo no w ra mach Sek cji 2 Re fe rat Wy jaz dów Za -
gra nicz nych (z cza sem co raz czę ściej na zy wa ny za mien nie Re fe ra tem II), któ ry naj póź niej
w 1961 r. unie za le żnił się i funk cjo no wał na pra wach od ręb nej ko mór ki Wy dzia łu „C”. Zaj -
mo wał się on opi nio wa niem osób sta ra ją cych się o zgo dę na wy jaz dy za gra nicz ne, jak rów -
nież pro wa dze niem sko ro wi dza osób, któ rym jed nost ki ope ra cyj ne za strze gły moż li wość te -
go ro dza ju wy jaz dów, oraz re je stra cją tzw. osób za bez pie czo nych, po zo sta ją cych we
wstęp nym za in te re so wa niu ope ra cyj nym SB12. W pra cach re fe ra tu wy ko rzy sty wa no kar to -
te kę osób za bez pie czo nych ze wzglę du na do pusz cze nie ich do prac taj nych i mo bi li za cyj -
nych. W 1966 r. Re fe rat II roz wią za no, a je go za da nia prze ję ła Sek cja 1. W Wy dzia le Ewi -
den cji Ope ra cyj nej, a od po cząt ku 1960 r. w Wy dzia le „C” opra co wy wa no rów nież
(głów nie w Sek cji 1) licz ne in for ma cje pro ble mo we i wy ka zy bądź na zle ce nie kie row nic -
twa SB KW MO we Wro cła wiu czy in nych jed no stek or ga ni za cyj nych, bądź sua�spon�te�13. 

1 kwiet nia 1967 r. Wy dział „C” prze jął z Wy dzia łu Ogól ne go KW MO we Wro cła wiu
skład ni cę akt (ar chi wum) pio nu mi li cji wraz z jej ob słu gą (5 osób) oraz jed no sta no wi sko
eta to we z Sek cji Sta ty sty ki i Spra woz daw czo ści te goż wy dzia łu. Fakt ten przy czy nił się
do grun tow nej zmia ny struk tu ry or ga ni za cyj nej Wy dzia łu „C”, do któ rej do szło w lip -
cu 1967 r.14 Liczbę sek cji dzia ła ją cych w ra mach Wy dzia łu „C” zwięk szo no do trzech. Sek -
cja 1 od po wie dzial na by ła za re je stro wa nie wer bo wa nej agen tu ry i wsz czy na nych spraw
ope ra cyj nych pio nów MO i SB oraz ak tów „wro giej” dzia łal no ści, a ta kże pro wa dze nie kar -
to tek sta ty stycz nych i te ma tycz nych w tym za kre sie. Ob słu gi wa ła też kar to te kę za gad nie -
nio wą. Sek cja 2 wy peł nia ła przede wszyst kim za da nia opi nio daw cze wo bec kan dy da tów
do prac taj nych (pro wa dzi ła kar to te kę osób do pusz czo nych do tych prac), osób sta ra ją cych
się o zgo dę na wy jazd za gra ni cę (re je stro wa ła ta kże za strze że nia wy jaz dów), wy da nie kart
pły wań mor skich i że glar skich oraz zgodę na po sia da nie bro ni. Po nad to jej funk cjo na riu sze
spo rzą dza li na zle ce nie prze ło żo nych ró żne go ro dza ju opra co wa nia o cha rak te rze ana li tycz -
nym i udzie la li in nych in for ma cji jed nost kom ope ra cyj nym upraw nio nym do ko rzy sta nia
z do ku men ta cji zgro ma dzo nej w Wy dzia le „C”. W ge stii Sek cji 3 le ża ły na to miast wszyst -
kie za gad nie nia zwią za ne z ob słu gą ar chi wum oraz po cząt ko wo pro wa dze nie kar to te ki
ogól no in for ma cyj nej i ko or dy na cja za in te re so wań ope ra cyj nych. Za ry so wa na w ten spo sób
struk tu ra Wy dzia łu „C” prze trwa ła do roz wią za nia WUSW we Wro cła wiu w ma ju 1990 r.,

12 Sze rzej o tej ka te go rii osób re je stro wa nych w ewi den cji ope ra cyj nej SB zob.: S. Bia łek, Bra�ko�wa�nie
i nisz�cze�nie�do�ku�men�ta�cji�SB�w wo�je�wódz�twie�opol�skim�w la�tach 1987–1990.�Usta�le�nia�wstęp�ne, „Prze gląd
Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 80–81, przyp. 87.

13 Prze mia ny struk tu ral ne Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej i Wy dzia łu „C” w la tach 1957–1967 uka zu ją
na stę pu ją ce ma te ria ły ar chi wal ne: AIPN Wr, 053/2315, Spra woz da nia Sek cji 2 Wy dzia łu „C” za la ta
1967–1970, pas�sim; AIPN Wr, 053/3956, Za rzą dze nie nr 0019/64 za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO
ds. bez pie czeń stwa w spra wie usta le nia za kre su dzia ła nia Wy dzia łu „C” KW MO we Wro cła wiu,
28 IX 1964 r., b.p.; AIPN Wr, 054/86, Spra woz da nia Wy dzia łu X, Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej i Wy dzia -
łu „C” za la ta 1955–1969, pas�sim; AIPN Wr, 054/527, Pla ny pra cy i spra woz da nia Wy dzia łu X, Wy dzia łu Ewi -
den cji Ope ra cyj nej i Wy dzia łu „C” za la ta 1955–1966, pas�sim; AIPN Wr, 247/1, t. 1, Roz kaz or ga ni za cyj ny
nr 034/WR/61 ko men dan ta MO wo je wódz twa wro cław skie go, 8 IX 1967 r., k. 41.

14 Zob.: AIPN Wr, 053/1009, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 016/WR/67 ko men dan ta MO wo je wódz twa wro -
cław skie go, 28 IV 1967 r., k. 48–49; AIPN Wr, 053/3211, t. 21 (Etat nr WR/KW/SB/010 Wy dzia łu „C” KW
MO we Wro cła wiu, 20 VII 1967 r.).
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przy czym za da nia re ali zo wa ne przez po szcze gól ne sek cje ule ga ły z cza sem pew nym zmia -
nom. Na przy kład Sek cja 1 prze ję ła mię dzy mar cem 1978 r. a grud niem 1980 r. pro wa dze -
nie kar to te ki ogól no in for ma cyj nej oraz obo wią zek ko or dy na cji za in te re so wań ope ra cyj -
nych15. Po dob ne prze su nię cia kom pe ten cji do ty czy ły ta kże kar to te ki za gad nie nio wej.
W la tach sie dem dzie sią tych jej pro wa dze niem za ję ła się na krót ko Sek cja 2. Bez wąt pie nia
mia ło to miej sce w okre sie 1973–1974 (ist nie ją prze słan ki po zwa la ją ce przy pusz czać, że jej
prze ję cie na stą pi ło już ok. 1970 r., wte dy bo wiem Sek cja 2 czy ni ła przy go to wa nia do kon -
fron ta cji da nych z kar to te k za gad nie nio wej i ogól no in for ma cyj nej). Na stęp nie ob słu gę kar -
to te ki za gad nie nio wej prze ka za no praw do po dob nie na po wrót Sek cji 1. Do wo dzą te go
pośred nio spra woz da nia po zo sta łych sek cji Wy dzia łu „C” z dru giej po ło wy lat sie dem dzie -
sią tych i pierw szej po ło wy lat osiem dzie sią tych, w któ rych nie wspo mi na no o re ali za cji
tego za da nia. Do pie ro w 1983 r. pro wa dze nie kar to te ki za gad nie nio wej przez Sek cję 1 jest
po świad czo ne źró dło wo 16.

Jed ną z wa żniej szych ten den cji, któ re po ja wi ły się w pra cy Wy dzia łu „C” po re or ga ni za -
cji je go struk tu ry w 1967 r., by ło stop nio we kon cen tro wa nie w Sek cji 2 funk cji ana li tycz -
nych odnoszących się do za gad nień dzia łal no ści ope ra cyj nej po szcze gól nych pio nów SB17.
W prak ty ce ak tyw ność ta prze ja wia ła się w przy go to wy wa niu ró żne go ro dza ju opra co wań
te ma tycz nych do ty czą cych naj czę ściej kwe stii kontr wy wia dow czych (za gad nie nia szpie go -
stwa, ucie ki nie rów, osób in da go wa nych za gra ni cą przez przed sta wi cie li ob cych wy wia -
dów), ale ta kże oma wia ją cych m.in. tzw. za gad nie nie sy jo ni stycz ne czy pro blem na cjo na li -
zmu ukra iń skie go. Spo rzą dza no je w opar ciu o da ne po cho dzą ce z do ku men ta cji
zgro ma dzo nej i wy ko rzy sty wa nej przez wszyst kie sek cje Wy dzia łu „C” (m.in. kar to te ki
i zło żo ne w ar chi wum ak ta spraw ope ra cyj nych). Po nad to funk cjo na riu szom Sek cji 2 sta ra -
no się też za pew nić bez po śred ni do stęp do od po wied nich in for ma cji, któ re mia ły być po -
moc ne przy two rze niu ana liz. Pierw sze kro ki w tym wzglę dzie pod ję to praw do po dob nie już
w li sto pa dzie 1967 r. Z te go bo wiem okre su po cho dzi no tat ka włą czo na do do ku men ta cji
Sek cji 2, do ty czą ca pro ce du ry re je stra cji w Wy dzia le „C” (w ra mach od ręb ne go dzia łu kar -
to te ki te ma tycz nej o na zwie „In for ma cja z ko re spon den cji”) da nych prze ka zy wa nych przez
Wy dział „W”, a uzy ska nych w wy ni ku prze glą du ko re spon den cji. Z do ku men tu nie wy ni ka
wpraw dzie wprost, że re je stra cji tych in for ma cji mia ła do ko ny wać Sek cja 2, jed nak fakt
umiesz cze nia go wśród ma te ria łów spra woz daw czych tej sek cji po twier dza ta kie przy pusz -
cze nie. Na le ży pod kre ślić, że po do ko na niu re je stra cji in for ma cję po cho dzą cą z prze glą du
ko re spon den cji na le ża ło skie ro wać do wła ści wej jed nost ki SB w ce lu jej ewen tu al ne go

15 Ter�mi�nus�post�qu�em i ter�mi�nus�ad�qu�em prze ka za nia kar to te ki ogól no in for ma cyj nej do Sek cji 1 okre śla -
ją od po wied nio na stę pu ją ce do ku men ty: AIPN Wr, 053/3342, Pro to kół na ra dy par tyj no -słu żbo wej od by tej
w Sek cji 3 Wy dzia łu „C”, 29 III 1978 r., b.p.; ibi�dem, Spra woz da nie z dzia łal no ści Sek cji 3 za rok 1980 i pla -
no wa ne za da nia na rok 1981, 30 XII 1980 r., b.p. Zob. też AIPN, 0396/6/CD, Za kres dzia ła nia Wy dzia łu „C”
WUSW we Wro cła wiu, 9 XII 1983 r., k. 414–415.

16 Zob.: AIPN Wr, 053/2315, No tat ka in for ma cyj na do ty czą ca pra cy Sek cji 2 Wy dzia łu „C” KW MO we
Wro cła wiu w 1970 r., 5 I 1971 r., k. 158; AIPN Wr, 053/3195, Pla ny i za kre sy pra cy oraz spra woz da nia
Sekcji 2 Wy dzia łu „C” za la ta 1973–1989, pas�sim; AIPN Wr, 053/3342, Pla ny pra cy i spra woz da nia Sek cji 3
za la ta 1974–1984, pas�sim. Zob. też AIPN, 0396/6/CD, Za kres dzia ła nia Wy dzia łu „C” WUSW we Wro cła -
wiu, 9 XII 1983 r., k. 414–415.

17 Nie by ło to rów no znacz ne z prze ję ciem przez Sek cję 2 ca ło ści za dań ana li tycz nych wy peł nia nych przez
Wy dział „C”. W po zo sta łych sek cjach funk cjo nu ją cych w je go ra mach w dal szym cią gu przy go to wy wa no
infor ma cje i opra co wa nia cząst ko we z za kre su ich dzia łal no ści. Zob. np. AIPN Wr, 054/86, Spra woz da nie
Sek cji 3 za okres od 1 VII do 31 XII 1969 r., 17 I 1970 r., k. 414–417; AIPN, 0396/6/CD, Za kres dzia ła nia
Wy dzia łu „C” WUSW we Wro cła wiu, 9 XII 1983 r., k. 412–415 i 418. 
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wyko rzy sta nia w pra cy ope ra cyj ne j18. W za lą żko wej po sta ci ma my tu do czy nie nia z peł -
nie niem – roz bu do wa nej w póź niej szym okre sie – funk cji po śred ni cze nia w za kre sie prze -
ka zy wa nia uzy ska nych in for ma cji po mię dzy ró żny mi jed nost ka mi ope ra cyj ny mi przez Sek cję 2
Wy dzia łu „C”, a wła ści wie przez część jej pra cow ni ków, któ ra zaj mo wa ła się dzia łalnością
ana li tycz ną. Tę wy spe cja li zo wa ną gru pę Sek cji 2 za czę to naj póź niej w mar cu 1970 r. okre -
ślać za mien nie mia nem Ogni wa Ana li tycz ne go bądź Ze spo łu Ana li tycz ne go 19.

Kie row nic two MSW na prze ło mie lat sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych mia ło świa -
do mość wa gi pro ble mu wła ści we go ewi den cjo no wa nia, wy mia ny i ana li zy in for ma cji gro -
ma dzo nych przez jed nost ki ope ra cyj ne oraz wy ni ka ją cych z nich ko rzy ści dla spraw ne go
dzia ła nia SB i in nych pod le głych mu or ga nów. W In struk cji o pra cy ope ra cyj nej Słu żby
Bez pie czeń stwa re sor tu spraw we wnętrz nych, sta no wią cej za łącz nik do Za rzą dze nia
nr 006/70 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 lu te go 1970 r., ja ko wa ru nek efek tyw ne go
i sku tecz ne go re ali zo wa nia za dań SB wska za no współ dzia ła nie wszyst kich or ga nów resor -
tu. Na MO na ło żo no przy tym obo wią zek udzie la nia nie zbęd nej po mo cy pio no wi SB, także
po przez ter mi no we prze ka zy wa nie po zo sta ją cych w je go za in te re so wa niu in for ma cji. Rów -
nież SB mia ła prze ka zy wać pio no wi mi li cyj ne mu wia do mo ści od no szą ce się do za kre su je -
go dzia łal no ści 20.

18 We wspo mnia nej no tat ce za le co no re je stra cję wpły wa ją cej in for ma cji na kar cie EO -130. W ru bry ce pią -
tej kar ty wska zy wa no na ko niecz ność od no to wa nia do kąd zo sta ła prze ka za na in for ma cja, np.: „prze ka za no
do Wydz[ia łu] II SB KW MO Wro cław, 15 II [19]67 r. L.dz. M -00151/II/67”. Znak pi sma za sto so wa ny w tym
wzo rze jest ty po wy dla Sek cji 2, co do dat ko wo po twier dza jej kom pe ten cje w za kre sie te go ro dza ju re je stra -
cji. Zob.: AIPN Wr, 053/2315, Spra woz da nia Sek cji 2 Wy dzia łu „C” za la ta 1967–1970, pas�sim (zwłasz cza
Te zy kie run ko we do opra co wań te ma tycz nych po cho dzą cych z ko re spon den cji, k. 28–29); AIPN, 0396/6/CD,
Za kres dzia ła nia Wy dzia łu „C” WUSW we Wro cła wiu, 9 XII 1983 r., k. 415.

19 AIPN Wr, 053/2315, No tat ka in for ma cyj na do ty czą ca pra cy Sek cji 2 Wy dzia łu „C” KW MO we Wro -
cła wiu w 1970 r., 5 I 1971 r., k. 156.

20 Zob. In�struk�cja�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Słu�żby�Bez�pie�czeń�stwa�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�[wpro wa dzo na
Za rzą dze niem nr 006/70 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 II 1970 r. w spra wie pra cy ope ra cyj nej Słu żby Bez -
pie czeń stwa re sor tu spraw we wnętrz nych] [w:] In�struk�cje� pra�cy� ope�ra�cyj�nej� apa�ra�tu� bez�pie�czeń�stwa
(1945–1989), oprac. T. Ru zi kow ski, War sza wa 2004, s. 125–126. Trze ba pod kre ślić, że już wcze śniej sys te ma -
tycz nie wy da wa no prze pi sy do ty czą ce współ pra cy obu pio nów. Zgod nie z przy go to wa nym przez mi ni stra bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go Sta ni sła wa Rad kie wi cza, a za ak cep to wa nym 23 X 1948 r. przez Biu ro Po li tycz ne
KC PZPR pro jek tem re or ga ni za cji MBP, po okre sie for mal nej rów no rzęd no ści (trwa ją cym od 1944 r.) or ga na
MO na le ża ło pod po rząd ko wać pio no wi UB. Kon cep cja ta zo sta ła wpro wa dzo na w ży cie Roz ka zem nr 13 Sta ni -
sła wa Rad kie wi cza z 18 III 1949 r. For mal nie zre zy gno wa no z niej 7 XII 1954 r., kie dy to Ra da Pań stwa w miej -
sce MBP po wo ła ła KdsBP, kie ru ją cy dzia ła nia mi „bezpieki”, oraz MSW, któ re mu pod le ga ła MO. W prak ty ce
jed nak or ga ny UB za cho wa ły swą nad rzęd ną po zy cję nad jed nost ka mi MO, któ rym wy da wa ły ró żne go ro dza ju
dys po zy cje. Kom plek so wo za gad nie nie współ dzia ła nia UB i MO zo sta ło ure gu lo wa ne Za rzą dze niem nr 065/55
prze wod ni czą ce go KdsBP i mi ni stra spraw we wnętrz nych o za sa dach współ pra cy or ga nów bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go i Mi li cji Oby wa tel skiej z 19 VII 1955 r. Obie słu żby zo bo wią za no m.in. do wza jem ne go prze ka zy wa -
nia in for ma cji, do ku men ta cji ope ra cyj nej, a na wet (po uzgod nie niach na szcze blu wo je wódz kim) agen tów
i spraw re je stro wa nych w ewi den cji ope ra cyj nej. W uza sad nio nych przy pad kach do pusz cza no wy ko rzy sty wa nie
agen tu ry MO przez UB i od wrot nie. Kie dy Usta wą z 13 XI 1956 r. o zmia nie or ga ni za cji na czel nych or ga nów
ad mi ni stra cji pu blicz nej w za kre sie bez pie czeń stwa pu blicz ne go zli kwi do wa no KdsBP, do szło do struk tu ral no -
-or ga ni za cyj ne go po wią za nia je go na stęp czy ni (SB) z pio nem mi li cyj nym w ra mach MSW. Na szcze blu wo je -
wódz kim i te re no wym obie słu żby dzia ła ły rów no le gle w ra mach ko mend wo je wódz kich i po wia to wych MO,
przy czym SB szyb ko za czę ła od gry wać ro lę do mi nu ją cą. W spo sób ogól ny po trze bę współ dzia ła nia wo bec nie -
zm niej sza ją ce go się „na ci sku sił im pe ria li stycz nych” pod kre ślił do bit nie mi ni ster spraw we wnętrz nych Wła dy -
sław Wi cha w Za rzą dze niu nr 0034/59 z 24 II 1959 r., w któ rym szcze gól ny na cisk po ło żo ny zo stał m.in. na prze -
ka zy wa nie jed nost kom SB in for ma cji (ta kże tych uzy ska nych dro gą ope ra cyj ną) o wszel kich prze ja wach wro giej
dzia łal no ści, umożliwienie jej funk cjo na riu szom wglą du do ma te ria łów mi li cyj nych (do ty czy ło to ta kże do ku men -
ta cji ope ra cyj nej) oraz obo wią zek wy ko ny wa nia przez jed nost ki MO zle ceń prze ka za nych przez SB w za kre sie
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Za le ce nia mi ni stra szyb ko zna la zły od zwier cie dle nie w dzia ła niach kie row nic twa szcze -
bla wo je wódz kie go. Już 27 czerw ca 1970 r. ko men dant wo je wódz ki MO we Wro cła wiu wy -
dał Wy tycz ne w spra wie obie gu i wy ko rzy sta nia in for ma cji ope ra cyj ny ch21. W Kie run ko -
wym pla nie dzia łań SB KW MO we Wro cła wiu na la ta 1971–1972 de kla ro wa no:
„Szcze gól nej wa gi na bie rze za gad nie nie szyb kiej, obiek tyw nej in for ma cji sy gna li zu ją cej po -
wsta wa nie nie ko rzyst nych zja wisk, co bę dzie wa run ko wa ło po dej mo wa nie od po wied nich
dzia łań tak przez apa rat Sł[użby] Bezp[ie czeń stwa], jak też in stan cje par tyj ne, spo łecz ne
i go spo dar cze”22. Zgod nie z tym sta no wi skiem wła ści wą ana li zę in for ma cji gro ma dzo nych
przez wy dzia ły ope ra cyj ne SB uzna wa no za pod sta wo wy czyn nik do brej or ga ni za cji pra cy.
10 lu te go 1971 r. mi ni ster spraw we wnętrz nych gen. Fran ci szek Szlach cic wy sto so wał
do pod le głych so bie jed no stek or ga ni za cyj nych pi smo z proś bą o przed sta wie nie pro po zy cji
zmie rza ją cych do udo sko na le nia dzia łań re sor tu. W od po wie dzi kie row nic two SB KW MO
we Wro cła wiu zwró ci ło m.in. uwa gę na wzrost zna cze nia in for ma cji w pra cy or ga nów bez -
pie czeń stwa i pod kre śli ło po trze bę do ko na nia zmian uspraw nia ją cych obieg i wy ko rzy sta nie
in for ma cji ope ra cyj nych. Bo daj naj wa żniej szą i naj bar dziej in no wa cyj ną pro po zy cją by ło
utwo rze nie na szcze blu cen tral nym i wo je wódz kim Ośrod ka Stu diów, Ana li zy, Pla no wa nia
i Ewi den cji na ba zie pio nu „C”. Je go głów nym za da niem mia ło być zbie ra nie, re je stro wa -
nie, do ku men to wa nie i prze twa rza nie (przede wszyst kim przy po mo cy no wo cze snych ma -
szyn i urzą dzeń elek tro nicz nych, co mia ło umo żli wić bar dziej szcze gó ło wą ewi den cję osób,
zja wisk lub zda rzeń) in for ma cji gro ma dzo nych przez SB, któ re na stęp nie by ły by kie ro wa ne
do wy ko rzy sta nia przez za in te re so wa ne ni mi jed nost ki ope ra cyj ne, tzw. czyn ni ki po li tycz ne
bądź ad mi ni stra cyj ne. Uzna no bo wiem, że „do tych cza so wa ewi den cja i do ku men ta cja po -
sia da spo ro bra ków, nie pra wi dło wo ści, nie po zwa la na uzy ska nie peł nej i obiek tyw nej in for -
ma cji ope ra cyj no -po li tycz nej”. Ośro dek miał też prze pro wa dzać ana li zę wy stę pu ją cych pro -
ble mów i sy tu acji ope ra cyj nej, pro gra mo wać kie run ki dzia łań, wy pra co wy wać kry te ria
za po trze bo wa nia na in for ma cje, oce niać na pod sta wie na pły wa ją cych danych dzia ła nia po -
szcze gól nych jed no stek ope ra cyj nych oraz przy go to wy wać opra co wa nia i ana li zy dla czyn -
ni ków ze wnętrz nych. Kie row nic two SB KW MO we Wro cła wiu wy ra ża ło przy tym na dzie -
ję, że Ośro dek od cią ży wy dzia ły ope ra cyj ne od zbęd nej biu ro kra cji po przez wpro wa dze nie
ujed no li co ne go sys te mu spra woz daw czego 23. Po pro szo ny o za ję cie sta no wi ska w spra wie
ewen tu al nych zmian w funk cjo no wa niu re sor tu, na czel nik Wy dzia łu III SB ppłk Sta ni sław
Pi kul ski 24 po parł po mysł utwo rze nia no wej ko mór ki, któ rą pro po no wał na zwać Ośrod kiem

wy ko ny wa nia spraw dzeń, usta leń i ob ser wa cji wska za nych imien nie osób lub śro do wisk. Zob.: AIPN
Ka, 0103/20, t. 1, Za rzą dze nie nr 065/55 prze wod ni czą ce go KdsBP i mi ni stra spraw we wnętrz nych o za sa dach
współ pra cy or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go i Mi li cji Oby wa tel skiej, 19 VII 1955 r., k. 159–164; ibi�dem,
Za rzą dze nie nr 0034/59 mi ni stra spraw we wnętrz nych o za kre sie po mo cy te re no wych ogniw mi li cyj nych w re -
ali za cji za dań słu żby bez pie czeń stwa MO, 24 II 1959 r., k. 301–303; P. Ma jer, Mi�li�cja�Oby�wa�tel�ska�w sys�te�mie
or�ga�nów�wła�dzy�PRL�(za�rys�pro�ble�ma�ty�ki�i źró�dła), To ruń 2003, s. 59–70.

21 Nie ste ty w za so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN we Wro cła wiu nie uda ło się do tych czas od na leźć te go
do ku men tu. Zob. AIPN Wr, 054/1684, In for ma cja o prze bie gu re ali za cji za dań okre ślo nych w In struk -
cji 006/70 MSW i Wy tycz nych ko men dan ta wo je wódz kie go MO we Wro cła wiu z 27 VI 1970 r. w spra wie
obie gu i wy ko rzy sta nia in for ma cji ope ra cyj nych, 13 IV 1971 r., k. 1.

22 AIPN Wr, 054/642, Kie run ko wy plan dzia łań SB KW MO we Wro cła wiu na la ta 1971–1972, 26 I 1971 r., k. 1.
23 AIPN Wr, 053/1609, No tat ka za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB we Wro cła wiu płk. Ja na

Kry nic kie go do ty czą ca uwag i pro po zy cji zwią za nych z pi smem to wa rzy sza mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 10 II br., 12 III 1971 r., k. 3–4, 8–9.

24 Zob. prze bieg słu żby w: Twa�rze�wro�cław�skiej�bez�pie�ki.�Ob�sa�da�sta�no�wisk�kie�row�ni�czych�Urzę�du�Bez�-
pie�czeń�stwa� i Słu�żby�Bez�pie�czeń�stwa�we�Wro�cła�wiu.� In�for�ma�tor� per�so�nal�ny, red. T. Bal bus, P. Pio trow ski,
K. Szwa grzyk, Wro cław 2006, s. 148–149.
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Ewi den cji, Ana li zy, Dia gno sty ki i Pro gno zo wa nia. Su ge ro wał jed nak, by w jej skład oprócz
do tych cza so we go pio nu „C” we szły rów nież pio ny „T”, „W”, a ta kże funk cjo nu ją cy w ra -
mach MO pion kry mi na li sty ki oraz in ne ko mór ki, któ re pro wa dzi ły wy cin ko wą i spe cja li -
stycz ną dzia łal ność ewi den cyj ną. Jego zda niem na le ża ło też po ło żyć więk szy na cisk
na współ pra cę po mię dzy po szcze gól ny mi pio na mi SB i MO oraz ko or dy na cję dzia łań
zwłasz cza w za kre sie wy mia ny in for ma cji. Do tych cza so wą ko ope ra cję mię dzy wydzia ła mi
ppłk Pikulski okre ślił ja ko na zbyt for mal ną i ogra ni cza ją cą się w za sa dzie do szcze bla na -
czel ni ków. Wska zy wał, że prak tycz ne współ dzia ła nie nie znaj du je jesz cze zro zu mie nia
u śred nie go ak ty wu kie row ni cze go i zwy kłych funk cjo na riu szy. We dług Pi kul skie go przy -
czy ną te go sta nu rze czy mo gło być po dej ście am bi cjo nal ne, spra wia ją ce, że pra cow ni cy ko -
mó rek uwa ża nych za pod rzęd ne czę sto nie chęt nie udzie la li po mo cy funk cjo na riu szom wy -
dzia łów eli tar nych. Koń cząc wy wód do ty czą cy pro ble mów zwią za nych ze współ dzia ła niem
SB z pio nem mi li cyj nym, w na stę pu ją cy spo sób pod kre ślił on mo żli wo ści ope ra cyj ne, ja kich
mo gło do star czyć wy ko rzy sta nie agen tu ry MO: „Na to miast or ga ni zo wa ne przed się wzię cia
w okre sie wy pad ków gru dnio wych, pod po rząd ko wa ne za sad ni czym ce lom, ko or dy no wa ne
bez po śred nio przez Wy dział III, wy ka za ły, że źró dła in for ma cyj ne w tym pio nie [MO] są
traf ne i sku tecz nie usy tu owa ne, in for ma cji spo ro, wszech stron nej i war to ścio wej, roz po -
znaw czej i sy gna li za cyj nej”25. Sła ba współ pra ca pio nów SB i MO pod wzglę dem wy mia ny
in for ma cji zo sta ła rów nież dość kry tycz nie oce nio na przez ze spół funk cjo na riu szy po wo ła -
ny w pierw szym kwar ta le 1971 r. w ce lu skon tro lo wa nia dzia łań do ko na nych w tym za kre -
sie od 28 lu te go 1970 r. do 28 lu te go 1971 r. Od no to wa no wpraw dzie fakt prze pro wa dze nia
przez na czel ni ków wy dzia łów szko leń na te mat dzia łal no ści SB dla wszyst kich mi li cjan tów,
jed na kże oce nio no, że w pla nach pra cy po szcze gól nych jed no stek MO za da nia zwią za ne
z pro ble ma ty ką po zo sta ją cą w za in te re so wa niu SB by ły trak to wa ne zbyt ogól ni ko wo i nie
uwzględ nia ły spe cy fi ki da ne go te re nu. Nie re ali zo wa no ich też w prak ty ce co dzien nej pra -
cy. Kon tro le rzy stwier dzi li licz ne nad uży cia pro ce du ral ne w za kre sie prze ka zy wa nia in for -
ma cji po mię dzy jed nost ka mi obu pio nów. Czę sto te go ro dza ju po moc świad czo no so bie po -
za ja ką kol wiek ewi den cją – bez po śred nio po mię dzy za in te re so wa ny mi funk cjo na riu sza mi,
z po mi nię ciem dro gi służ bo wej, co ogra ni cza ło nad zór ze stro ny prze ło żo nych. Za nie wła -
ści we ko mi sja uzna ła to, że w Ko men dzie Po wia to wej MO w Lu bi nie nie prze ka zy wa no taj -
nym współ pra cow ni kom pio nu mi li cyj ne go za dań na le żą cych do kom pe ten cji SB, zwłasz -
cza w okre sie wzmo żo nych dzia łań. Wska za ła jed no cze śnie, że spo śród 917 in for ma cji
prze ka za nych przez jed nost ki słu żby mi li cji (z któ rych 542 tra fi ły bez po śred nio do jed no -
stek SB, a po zo sta łe 375 do Wo je wódz kie go Sta no wi ska Kie ro wa nia KW MO we Wro cła -
wiu) pra wie po ło wa od no si ła się do okre su od grud nia 1970 r. do lu te go 1971 r. Podnoszo -
no też kwestię wzmo żo nej w tym cza sie ak tyw ności pio nu mi li cyj ne go „w za kre sie
roz po zna nia sy tu acji, za cho wa nia się okre ślo nych osób i grup, fi gu ran tów roz pra co wań, na -
stro jów na za kła dach pra cy itp.”, która umo żli wi ła opra co wa nie in for ma cji dla po trzeb in -
sty tu cji par tyj nych i re sor tu spraw we wnętrz nych. Osta tecz nie jed nak skon sta to wa no, że
współ dzia ła nie pio nu MO z SB po przez prze ka zy wa nie in for ma cji „nie wy czer pu je w peł ni
po trzeb i mo żli wo ści”26. 

25 AIPN Wr, 053/1817, t. 10, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO we Wro cła wiu ppłk. Sta ni sła wa
Pikul skie go do dy rek to ra Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych wraz z za łą czo ną no tat ką, 9 IV 1971 r.,
k. 20–23.

26 Zob. AIPN Wr, 054/1684, In for ma cja o prze bie gu re ali za cji za dań okre ślo nych w In struk cji 006/70
MSW i Wy tycz nych ko men dan ta wo je wódz kie go MO we Wro cła wiu z 27 VI 1970 r. w spra wie obie gu i wy -
ko rzy sta nia in for ma cji ope ra cyj nych, 13 IV 1971 r., k. 1–6.
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Do utwo rze nia po stu lo wa ne go przez kie row nic two wro cław skiej SB no we go pio nu ewi -
den cyj no -ana li tycz no -pla ni stycz ne go w MSW ni gdy nie do szło. Nie wie my, czy by ło to
spo wo do wa ne pro ble ma mi na tu ry or ga ni za cyj no -tech nicz nej, któ re mu sia ły by się wią zać
z re struk tu ry za cją, czy też ra czej bra kiem po par cia kie row nic twa re sor tu dla tej kon cep cji.
Sta ra no się na to miast wy ko rzy stać pro po zy cje wro cław skie po przez re or ga ni za cję dzia łań
ist nie ją ce go już Biu ra „C” MSW i pod le głych mu wy dzia łów te re no wych. Do nio słym te go
prze ja wem by ło wy da nie Za rzą dze nia nr 079/72 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 2 sierp -
nia 1972 r. w spra wie re je stra cji przez jed nost ki Słu żby Bez pie czeń stwa osób i spraw oraz
spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji wraz z za łą czo ną do nie go In struk cją w spra wie za kre -
su i try bu re je stra cji przez jed nost ki Słu żby Bez pie czeń stwa osób i spraw oraz spraw dza nia
i udzie la nia in for ma cji. In struk cja okre śla ła ca ło kształt dzia łal no ści pio nu „C” w za kre sie
ewi den cji ope ra cyj nej sen�su�stric�to. Re gu lo wa ła nie tyl ko za sad ni czą kwe stię re je stro wa nia
pro wa dzo nych spraw ope ra cyj nych, po stę po wań przy go to waw czych oraz osób bę dą cych
w bez po śred nim za in te re so wa niu jed no stek SB (za rów no agen tu ry, jak i osób roz pra co wy -
wa nych w spra wach ope ra cyj nych), lecz ta kże okre śla ła tryb ewi den cjo no wa nia wie lu in -
nych da nych do ty czą cych m.in.: osób nie po żą da nych w PRL, ma te ria łów wstęp nych, fak -
tów i zda rzeń nie ko rzyst nych z punk tu wi dze nia władz oraz opra co wań pro ble mo wych
wy ko rzy sty wa nych w dzia ła niach ope ra cyj nych. W tej dru giej gru pie re je stra cji pod le ga ły
w szcze gól no ści: 

„1) wszyst kie fak ty i zda rze nia bę dą ce przed mio tem ope ra cyj ne go za in te re so wa nia lub
wy ja śnia nia na obiek tach go spo dar ki na ro do wej, a w szcze gól no ści na ru sze nia ta jem ni cy
pań stwo wej, awa rie, wy bu chy i ka ta stro fy, prze rwy w pra cy w na stę pu ją cych dzia łach go -
spo dar ki na ro do wej:

w prze my śle wę glo wym i ener ge ty ce,
w stocz niach,
w prze my śle che micz nym,
w prze my śle hut ni czym,
w prze my śle włó kien ni czym,
w bu dow nic twie prze my sło wym i miesz ka nio wym,
w ko lej nic twie,
w prze my śle bu do wy ma szyn i urzą dzeń,
w rol nic twie (PGR, spół dziel nie pro duk cyj ne i in dy wi du al ne go spo dar stwa),
w in nych ga łę ziach go spo dar ki na ro do wej;
2) fak ty pe ne tra cji (rów nież i te, któ re ma ją cha rak ter przy pad ko wych przy jaz dów)

obiek tów prze my sło wych i woj sko wych przez pra cow ni ków pla có wek państw ka pi ta li -
stycz nych i in nych cu dzo ziem ców;

3) in da go wa nie i pró by wer bun ku oby wa te li pol skich przez pra cow ni ków ob cych wy -
wia dów w kra ju i za gra ni cą;

4) uciecz ki za gra ni cę i od mo wy po wro tu do kra ju;
5) śro do wi ska i ośrod ki an ty pol skie oraz an ty so cja li stycz ne, któ re mo gą być wy ko rzy -

sty wa ne do wro giej dzia łal no ści w kra ju i za gra ni cą;
6) pró by prze my ca nia za gra ni cę in for ma cji i opra co wań go dzą cych w in te re sy PRL;
7) kol por taż wro giej i an ty so cja li stycz nej li te ra tu ry i wy daw nictw;
8) roz po wszech nia nie wro gich i an ty so cja li stycz nych ulo tek, ano ni mów, na pi sów i ha seł;
9) fak ty za gra ża ją ce lub mo gą ce za gra żać po rząd ko wi i bez pie czeń stwu pu blicz ne mu

na tle dzia łal no ści re li gij nej ko ścio łów i związ ków wy zna nio wych, np. nie le gal ne bu dow -
nic two sa kral ne;
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10) no tat ki i in for ma cje pro ble mo we opra co wy wa ne na te mat ró żnych śro do wisk, obiek -
tów lub sy tu acji ope ra cyj nej;

11) czyn no ści spraw dza ją ce wy ko ny wa ne w try bie art. 258 § 2 k[ode ksu] p[ostę po wa -
nia] k[ar ne go]27, je że li w ich wy ni ku nie na stą pi ło wsz czę cie po stę po wa nia przy go to waw -
cze go;

12) ma te ria ły wstęp ne bę dą ce przed mio tem wy ja śnia nia przez Słu żbę Bez pie czeń stwa”.
Jed nost ki ope ra cyj ne mia ły do ko ny wać wy żej wy mie nio nych re je stra cji, jak rów nież re -

je stra cji osób, któ rych przy jazd do PRL nie był po żą da ny, kar ta mi o wzo rze EO -4/72 (po le -
co no re je stro wać ni mi ta kże in ne przed się wzię cia i in for ma cje o cha rak te rze ope ra cyj nym,
a zwłasz cza zwer bo wa ne oso bo we źró dła, wsz czy na ne spra wy ope ra cyj ne oraz oso by, które
w nich fi gu ro wa ły) lub in ny mi do ku men ta mi, np. mel dun ka mi czy in for ma cja mi. W ce lu
za re je stro wa nia no tat ki bądź in for ma cji pro ble mo wej na le ża ło prze ka zać je den jej eg zem -
plarz do Biu ra „C” lub Wy dzia łu „C” wła ści wej KW MO. Za wia do mie nia o wy ja śnie niu
fak tu lub in for ma cji pod le ga ją cej re je stra cji mia ły być skła da ne przez jed nost ki ope ra cyj ne,
któ re do ko na ły re je stra cji, na kar tach E -16, co sta no wi ło pod sta wę ich zdję cia z ewi den cji
pio nu „C”. Jed nost ki ope ra cyj ne mu sia ły do ko ny wać re je stra cji fak tów i zda rzeń mi mo
tego, że w ce lu udo ku men to wa nia i zwal cza nia wro giej dzia łal no ści, któ rej się w nich do -
pa try wa no, wsz czy na no i rów no le gle re je stro wa no spra wy ope ra cyj ne i po stę po wa nia przy -
go to waw cze. Fak ty i zda rze nia na le ża ło za re je stro wać na tych miast po ich za ist nie niu lub
po wzię ciu wia do mo ści, że do nich do szło, przy czym Biu ro „C” mia ło ewi den cjo no wać wy -
łącz nie in for ma cje prze ka zy wa ne przez jed nost ki MSW, zaś wy dzia ły „C” tyl ko da ne otrzy -
my wa ne od jed no stek z wła ści we go so bie wo je wódz twa. Ewi den cję ope ra cyj ną na le ża ło
pro wa dzić w po sta ci kar to tek (al fa be tycz nych, sta ty stycz nych, za gad nie nio wo -te ma tycz -
nych). Ewi den cja nie po żą da nych fak tów i zda rzeń (po dob nie jak osob na ewi den cja wy ja -
śnio nych fak tów i zda rzeń) mia ła być pro wa dzo na al fa be tycz nie we dług nazw miej sco wo -
ści lub za kła dów pra cy, w któ rych mia ły one miej sce. Gdy by ujaw nio no lub wy ja śnia no je
na te re nie in ne go wo je wódz twa bądź w MSW, Wy dział „C” nie za le żnie od za re je stro wa nia
ich w swej ewi den cji wi nien prze słać od pi sy od po wied nich kart do wła ści we go wo je wódz -
twa lub Biu ra „C” MSW. W chwi li re je stra cji no we go fak tu lub zda rze nia na le ża ło do ko nać
spraw dze nia w ewi den cji ope ra cyj nej czy ta kie zaj ście mia ło miej sce wcze śniej i po in for -
mo wać za in te re so wa ną jed nost kę ope ra cyj ną o je go wy ni kach. Za le co no też prze ka zy wa nie
zgro ma dzo nych w pio nie „C” in for ma cji o oso bach nie po żą da nych w PRL do Biu ra Pasz -
por tów i Do wo dów Oso bi stych MSW. Po nad to in struk cja na kła da ła na te nże pion obo wią -
zek spo rzą dza nia ana liz, in for ma cji szcze gó ło wych i pro ble mo wych oraz udo stęp nia nia
(wy łącz nie w ce lu re ali za cji za dań za in te re so wa nych jed no stek) zgro ma dzo nych prze zeń
da nych do pro gno zo wa nia ca ło ścio we go i wy cin ko we go w za kre sie re je stra cji, któ ry zo stał
w niej usta lo ny 28.

W związ ku z Za rzą dze niem nr 079/72 zo sta ły wy da ne Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C”
płk. Ja na Za baw skie go z 18 li sto pa da 1972 r. w spra wie do ko ny wa nia re je stra cji, ewi den cji
i opra co wań ana li tycz nych oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, któ re do pre cy zo wa ły

27 Art. 258 § 2 Usta wy z 19 IV 1969 r. Ko deks po stę po wa nia kar ne go brzmi na stę pu ją co: „W ra zie po trze -
by mo żna za żą dać uzu peł nie nia w okre ślo nym ter mi nie da nych za war tych w za wia do mie niu o prze stęp stwie
lub za rzą dzić spraw dze nie fak tów w tym za kre sie”. Zob. DzU, 1969, nr 13, poz. 96. 

28 AIPN Wr, 08/696, Za rzą dze nie nr 079/72 mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie re je stra cji przez jed -
nost ki Słu żby Bez pie czeń stwa osób i spraw oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, 2 VIII 1972 r., b.p. Por.
też E. Za jąc, Ślad�po�zo�sta�je�w ak�tach.�Wy�bra�ne�za�gad�nie�nia�do�ty�czą�ce�funk�cjo�no�wa�nia�ewi�den�cji�ope�ra�cyj�nej
w la�tach 1962–1989 [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki…, s. 284.
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no we za sa dy pro wa dze nia ewi den cji ope ra cyj nej w pio nie „C”. Szcze gó ło wo omó wio no
w nich pro ce du ry po stę po wa nia w za kre sie re je stra cji wy mie nio nych w in struk cji za łą czo -
nej do wspomnianego wcześniej za rzą dze nia oraz uak tu al nia nia i udo stęp nia nia zgro ma dzo -
nych in for ma cji. Pod kre ślo no, że mi mo zwięk sze nia ilo ści obo wiąz ków wy ni ka ją cych
z roz sze rzo ne go za kre su re je stra cji, czyn no ści pra cow ni ków pio nu „nie po win ny spro wa -
dzać się tyl ko do pra cy tech nicz nej jak re je stro wa nie, wy peł nia nie kart te ma tycz nych i ich
włą cza nie, lecz po win na być przede wszyst kim pro wa dzo na pra ca ana li tycz na. Ka żda wpły -
wa ją ca re je stra cja mu si być pod da na wszech stron nym ak tyw nym for mom spraw dze nia i po -
rów ny wa na z kar ta mi znaj du ją cy mi się w zbio rach – ce lem szu ka nia po do bień stwa i zbież -
no ści oraz po wia da mia nia za in te re so wa nych jed no stek o usta le niach wy ni ka ją cych z tej
ana li zy”. Na stę pu ją ce sfor mu ło wa nie uży te przez dy rek to ra Biu ra „C” do złu dze nia przy po -
mi na – na wet w war stwie fra ze olo gicz nej – pro po zy cję skie ro wa ną z KW MO we Wro cła -
wiu w mar cu 1971 r. w od po wie dzi na za py ta nie mi ni stra Szlach ci ca: „Ko mór ka «C» ja ko
ogni wo ewi den cji jest ośrod kiem gro ma dzą cym ak tu al ne da ne o za re je stro wa nych oso bach
i spra wach i sta no wi w tym wzglę dzie bank in for ma cji po sia da ją cych war tość ope ra cyj ną.
Na tej pod sta wie w za le żno ści od po trzeb spo rzą dzać na le ży dla kie row nic twa słu żbo we go
ró żne opra co wa nia ana li tycz ne, ze sta wie nia cy fro we i opi so we, by mo gły speł niać po moc -
ni czą ro lę w sys te mie kie ro wa nia i za rzą dza nia oraz pro gra mo wa nia dzia łań ope ra cyj nych.
Sys tem ten po słu ży rów nież do roz po czę cia pra cy nad kom pu te ry za cją”. 

Oprócz za gad nień pierw szo pla no wych, zwią za nych zwłasz cza z re je stra cją spraw ope ra -
cyj nych oraz wy ko rzy sty wa nej agen tu ry, w Wy tycz nych dy rek to ra Biu ra „C” z 18 li sto pa -
da 1972 r. omó wio no ta kże spo sób za rzą dza nia szcze gól ną gru pą in for ma cji o cha rak te rze
uzu peł nia ją cym. Two rzy ły ją po za tzw. za in te re so wa nia mi ope ra cyj ny mi (na zwa wpro wa -
dzo na dla funk cjo nu ją cej uprzed nio ka te go rii re je stra cyj nej – osób za bez pie czo nych) i po -
sta no wie nia mi o za strze że niu wy jaz du za gra ni cę wspo mnia ne wcze śniej: ma te ria ły wstęp -
ne, da ne do ty czą ce nie ko rzyst nych fak tów i zda rzeń, no tat ki, in for ma cje i opra co wa nia
pro ble mo we oraz za wia do mie nia o oso bach nie po żą da nych w PRL. In for ma cje te mia ły być
ewi den cjo no wa ne w dzien ni ku re je stra cyj nym o wzo rze EO -13/72.

Przez ma te ria ły wstęp ne ro zu mia no do ku men ta cję o cha rak te rze za lą żko wym, za wie ra -
ją cą nie spraw dzo ne do sta tecz nie da ne, któ re nie mo gły sta no wić pod sta wy do wsz czę cia
roz pra co wań ope ra cyj nych. Ich ewi den cja mia ła uchro nić od za po mnie nia nie wy ko rzy sta -
ne jesz cze in for ma cje ty pu ope ra cyj ne go, po zo sta ją ce w po sia da niu jed no stek SB. Re je stro -
wa no je kar tą EO -4/72, w któ rej okre śla no cha rak ter ma te ria łów lub ro dzaj szko dli wej dzia -
łal no ści. Kar ty re je stra cyj ne mia ły być prze cho wy wa ne w wy dzia łach „C” w ukła dzie
we dług jed no stek re je stru ją cych, ro dza jów za rzu tów lub szko dli wej dzia łal no ści. Je że li
w re je stro wa nych ma te ria łach wstęp nych wy stę po wa ły ja kieś oso by, na le ża ło osob ną kar tą
EO -4/72 do ko nać ich re je stra cji w dzien ni ku EO -13/72. Da ne do ty czą ce tych osób mia ły
być prze ka zy wa ne na kar tach EO -4A/72 do kar to te ki ogól no in for ma cyj nej Wy dzia -
łu III Biu ra „C” MSW. Oprócz nich do kar to te ki sta ty stycz nej Wy dzia łu I Biu ra „C” prze -
sy ła no od pi sy kart re je stra cyj nych do ty czą cych ma te ria łów wstęp nych. Tam też na le ża ło
wy słać kar tę E -16 z in for ma cją o fak cie zdję cia ma te ria łów wstęp nych z ewi den cji i jej
przy czy nie (mo gła nią być uza sad nio na re zy gna cja jed nost ki ope ra cyj nej z re je stra cji, zło -
że nie tecz ki z ma te ria ła mi wstęp ny mi do ar chi wum lub za re je stro wa nie tych ma te ria łów
w jed nej z ka te go rii spraw ope ra cyj nych). 

Zgod nie z Wy tycz ny mi dy rek to ra Biu ra „C” z 18 li sto pa da 1972 r. nie po żą da ne fak ty
i zda rze nia re je stro wa no tak jak ma te ria ły wstęp ne kar tą EO -4/72 oraz na pod sta wie mel -
dun ku lub in for ma cji (w ta kim przy pad ku pra cow nik Biu ra/Wy dzia łu „C” mu siał wy peł nić
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kar tę re je stra cyj ną na pod sta wie otrzy ma ne go do ku men tu). Kar ty re je stra cyj ne do ty czą ce
nie po żą da nych fak tów i zda rzeń za le co no prze cho wy wać w ukła dzie we dług jed no stek re -
je stru ją cych, form „wro giej” dzia łal no ści, nazw za kła dów pra cy i dzia łów go spo dar ki na ro -
do wej. Wy dział „C” KW MO miał obo wią zek prze sy ła nia do Wy dzia łu I Biu ra „C” od pi -
sów kart re je stra cyj nych do ty czą cych fak tów i zda rzeń, któ re wy stą pi ły w za kła dach
bę dą cych w no men kla tu rze KC PZPR (ich wy kaz za łą czo no do Wy tycz nych), jak rów nież
za re je stro wa nych awa rii, wy bu chów, ka ta strof, śro do wisk i ośrod ków an ty pol skich, przy -
pad ków na ru sze nia ta jem ni cy pań stwo wej, pe ne tra cji obiek tów prze my sło wych i woj sko -
wych przez pra cow ni ków pla có wek dy plo ma tycz nych państw ka pi ta li stycz nych oraz in -
nych cu dzo ziem ców, przerw w pra cy, roz po wszech nia nia ulo tek, ano ni mów, na pi sów
i ha seł o „wro giej” tre ści. Ewi den cja fak tów i zda rzeń za ist nia łych w za kła dach po zo sta ją -
cych w no men kla tu rze KC PZPR (w wy dzia łach „C” do ty czy ło to za kła dów bę dą cych
w no men kla tu rze KW PZPR) mia ła być dwu to ro wa – nie za le żnie od ich re je stra cji na kar -
tach EO -4/72 na le ża ło ją pro wa dzić ta kże na kar tach wzo ru EO -54/72, prze zna czo nych
m.in. do re je stro wa nia wszyst kich nie po żą da nych zda rzeń, do któ rych do szło na da nym
obiek cie. W opar ciu o te ostat nie w Biu rze (Wy dzia le) „C” na zle ce nie kie row nic twa służ -
bo we go i jed no stek ope ra cyj nych mia ły być wy ko ny wa ne ana li zy i in for ma cje na te mat „za -
bez pie cze nia” wska za ne go za kła du. Nie po żą da ne fak ty i zda rze nia mo gły być zdję te z ewi -
den cji na pod sta wie kart E -16 i in for ma cji pi sem nych. Wy łą czo ne z ak tu al nej ewi den cji
kar ty EO -4/72 do ty czą ce wy ja śnio nych fak tów i zda rzeń na le ża ło ukła dać w od ręb nej kar -
to te ce we dług jed no stek ope ra cyj nych, któ re do ko na ły re je stra cji, oraz form „wro giej” dzia -
łal no ści. Ta ki sam układ wi nien być nada wa ny kar tom re je stra cyj nym, na któ rych od no to -
wa no czy ny nie usta lo nych spraw ców. Jesz cze in ną kar to te kę mia ły two rzyć kar ty
od no szą ce się do fak tów i zda rzeń, któ re po wy ja śnie niu oka za ły się być skut kiem wy pad -
ku lo so we go lub nie wy ni ka ły z dzia łal no ści podej mo wa nej z po bu dek wro gich wzglę dem
władz. Na pion „C” na ło żo no rów no cze śnie obo wią zek okre so we go prze sy ła nia za in te re so -
wa nym jed nost kom ope ra cyj nym wy ka zu za re je stro wa nych fak tów i zda rzeń, któ rych
spraw ców nie ujaw nio no, oraz spo rzą dza nia na pod sta wie pro wa dzo nej ewi den cji ana liz, in -
for ma cji i ze sta wień sta ty stycz nych. 

Na pod sta wie na pły wa ją cych do Biu ra (Wy dzia łu) „C” in for ma cji, no ta tek i opra co wań
pro ble mo wych mia ły być spo rzą dza ne kar ty o wzo rze EO -55/72. Te na le ża ło na stęp nie
umie ścić w kar to te kach te ma tycz nych we dług ro dza ju i tre ści in for ma cji oraz in sty tu cji lub
za kła dów, dla któ rych je spo rzą dzo no. Na kar cie mu siał być na nie sio ny nu mer re je stra cyj -
ny na de sła ne go do ku men tu. Na pi sem ne za py ta nie jed no stek ope ra cyj nych Biu ro (Wy dział)
„C” mia ło udzie lać od po wie dzi, czy otrzy ma ło wcze śniej in for ma cję lub no tat kę na da ny te -
mat, po wia da mia jąc rów no cze śnie, do ja kiej in sty tu cji ją skie ro wa no. W ra zie po trze by
treść ta kie go do ku men tu mo gła być udo stęp nio na za in te re so wa nej jed no st ce.

Oso by, któ rych przy jazd do PRL był nie po żą da ny, na le ża ło re je stro wać na pod sta wie
kar ty EO -4/72, za wie ra ją cej uza sad nie nie za strze że nia. Na stęp nie re je stro wa na oso ba mia -
ła być spraw dzo na w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej. W przy pad ku stwier dze nia, że jest ona
no to wa na, na le ża ło po ro zu mie wać się z za in te re so wa ną jed nost ką ope ra cyj ną. Kar ty re je -
stra cyj ne za le co no prze cho wy wać we dług po dzia łu na kra je i ośrod ki dy wer sji. Ich od -
pi sy mia ły być prze sy ła ne do Wy dzia łu I Biu ra „C”, a wy pi sa ne na ich pod sta wie kar ty
EO -4A/72 – włą cza ne do kar to te ki ogól no in for ma cyj ne j29.

29 AIPN Wr, 053/3210, Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” w spra wie pro wa dze nia re je stra cji, ewi den cji i opra -
co wań ana li tycz nych oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, 18 XI 1972 r., k. 54–76v.
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In struk cja za łą czo na do Za rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych nr 079/72 oraz Wy -
tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” z 18 li sto pa da 1972 r. sta no wi ły bo dziec do pod ję cia pró by
wpro wa dze nia do prak ty ki funk cjo no wa nia KW MO we Wro cła wiu – w choć by ogra ni czo -
nym za kre sie – wy pra co wa nej wcze śniej kon cep cji zor ga ni zo wa nia ośrod ka ewi den cyj no -
-ana li tycz ne go. W ce lu re ali za cji za dań okre ślo nych we wspo mnia nych nor ma ty wach
na po cząt ku 1973 r. utwo rzo no w struk tu rze Sek cji 2 Wy dzia łu „C” KW MO we Wro cła wiu
Ogni wo In for ma ty ki. Zaj mo wa ło się ono po cząt ko wo gro ma dze niem, prze twa rza niem
i ana li zą nad sy ła nych in for ma cji do ty czą cych nie po żą da nych fak tów i zda rzeń oraz ich
prze ka zy wa niem do za in te re so wa nych jed no stek ope ra cyj nych, jak rów nież kon tro lą tych
ostat nich w za kre sie wy ko rzy sty wa nia otrzymywanych da nych. Oprócz wspo mnia nych in -
for ma cji w pra cy ana li tycz nej wy ko rzy sty wa no rów nież do ku men ta cję in nych ko mó rek or -
ga ni za cyj nych – ma te ria ły ope ra cyj ne zło żo ne w ar chi wum Wy dzia łu „C”, za strze że nia
wyjaz dów za gra ni cę opra co wy wa ne i ewi den cjo no wa ne przez pra cow ni ka Sek cji 2 za trud -
nio ne go po za Ogni wem oraz biu le ty ny in for ma cyj ne KW MO i KM MO we Wro cła wiu.
Ponad to ja ko do dat ko we źró dło da nych Ogni wo wy ko rzy sty wa ło ob słu gi wa ną przez sie bie
po cząt ko wo kar to te kę za gad nie nio wą. Ze wzglę du na zbyt ma łą liczbę za trud nio nych w nim
funk cjo na riu szy (trzy spo śród sied miu osób pra cu ją cych w Sek cji 2 w 1973 r.) nie by ło ono
w sta nie pod jąć dzia łań zwią za nych z jej ak tu ali za cją. W 1973 r. z te go sa me go po wo du
całko wi cie za nie dba na by ła ta kże dzia łal ność zwią za na z gro ma dze niem in for ma cji do ty -
czą cych za kła dów pra cy po zo sta ją cych w nomen kla tu rze KC PZPR i KW PZPR we
Wrocła wiu. Po nad to w nie wiel kim tyl ko za kre sie wy wią zy wa no się z obo wiąz ku przy go to -
wy wa nia opra co wań i ana liz te ma tycz ny ch30. Sy tu acja eta to wa Ogni wa nie ule gła po pra wie
w cią gu na stęp nych lat. Już od 1975 r. je go ob sa dę sta no wi ły tyl ko dwie oso by (spo śród
czte rech za trud nio nych ów cze śnie w Sek cji 2), a w 1983 r. tyl ko jed na (z pię ciu pra cu ją cych
w Sek cji 2)31.

O nie zu peł nie for mal nym cha rak te rze no wo utwo rzo nej ko mór ki świad czy ten den cja
do mo dy fi ko wa nia jej na zwy w do wol ny spo sób na prze strze ni cza su, a spo ra dycz nie na wet
w ra mach jed ne go do ku men tu. Mó wio no za tem o Ogni wie In for ma ty ki, Ogni wie In for ma -
tycz no -Ana li tycz nym, Ogni wie Ana li tycz no -In for ma tycz nym czy wresz cie o Ogni wie Ana -
li tycz no -In for ma cyj nym. Wpraw dzie ta ostat nia od mia na na zwy po ja wia się do pie ro
w 1981 r., ale ja ko naj le piej od zwier cie dla ją cą dzia łal ność Ogni wa mo żna przy jąć ją umow -
nie za wła ści wą dla ca łe go okre su je go funk cjo no wa nia 32.

Po dob nie jak na zwa ewo lu ował ta kże za kres dzia łal no ści Ogni wa. Naj póź niej w 1975 r.
pod ję to w ra mach osob nej kar to te ki (pro wa dzo nej we dług ukła du re sor to we go) gro ma dze -
nie in for ma cji do ty czą cych sy tu acji w za kła dach pra cy po zo sta ją cych w no men kla tu rze KC
PZPR i KW PZPR we Wro cła wiu. Jed na kże po wsta łe po 1976 r. do ku men ty okre śla ją ce za -
kres pra cy Sek cji 2 nie wspo mi na ją już o szcze gól nym trak to wa niu tej pro ble ma ty ki – być
mo że zo sta ła ona włą czo na do kom plek so wej re je stra cji i ob słu gi in for ma cji o nie po żą da -
nych fak tach i zda rze niach. Pe wien wpływ na zmniej sze nie nad mier ne go ob cią że nia pra cą
funk cjo na riu szy Ogni wa w po cząt ko wym eta pie je go dzia łal no ści mia ło za pew ne ta kże

30 AIPN Wr, 053/3195, Za kres pra cy Sek cji 2 Wy dzia łu „C” KW MO we Wro cła wiu we dług ukła du or ga -
ni za cyj ne go na 31 XII 1973 r., 2 I 1973 r. [po win no być: 1974 r. – przyp. S.B.], k. 100–109.

31 Ibi�dem, Za kres pra cy Sek cji 2 Wy dzia łu „C” KW MO we Wro cła wiu we dług ukła du or ga ni za cyj ne go
na 31 XII 1975 r., styczeń 1976 r., k. 96; AIPN, 0396/6/CD, Za kres dzia ła nia Wy dzia łu „C” WUSW we Wro -
cła wiu, 9 XII 1983 r., k. 417.

32 AIPN Wr, 053/3195, Pla ny i za kre sy pra cy oraz spra woz da nia Sek cji 2 Wy dzia łu „C” za la ta 1973–1989,
pas�sim. 
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prze ka za nie Sek cji 1 ok. 1974 r. obo wiąz ków zwią za nych z ob słu gą kar to te ki za gad nie nio -
wej. Jed na kże po mi mo tych zmian dzia łal ność ana li tycz na Ogni wa aż do koń ca lat osiem -
dzie sią tych ogra ni cza ła się w za sa dzie do opra co wy wa nia ró żne go ro dza ju no ta tek i in for -
ma cji, spo rzą dza nych na pod sta wie zgro ma dzo nych da nych, wy łącz nie na zle ce nie
kie row nic twa słu żbo we go. Pod kre śla no przy tym otwar cie, że ze bra ne in for ma cje da wa ły
mo żli wość pro wa dze nia bar dziej efek tyw nych prac w tym za kre sie 33.

33 Zob. ibi�dem. Więk szość z opra co wań ana li tycz nych Sek cji 2 Wy dzia łu „C” spo rzą dzi li funk cjo na riu sze
Ogni wa, choć w sa mych do ku men tach nie za wsze o tym wspo mi na no. Część ana liz i in for ma cji Ogni wa wy -
ró żnia się na tle po zo sta łej do ku men ta cji ak to wej Wy dzia łu „C” szcze gól nie sta ran ną, in tro li ga tor ską opra wą
ze sztyw nej, zie lo nej tek tu ry. W za so bie Od dzia łu IPN we Wro cła wiu, oprócz ana lo gicz nych ma te ria łów wy -
two rzo nych przed 1973 r., znaj du ją się na stę pu ją ce opra co wa nia i in for ma cje ana li tycz ne Ogni wa: AIPN
Wr, 053/2319, t. 1–2 (In for ma cja o ujaw nio nych fak tach pe ne tra cji ze stro ny cu dzo ziem ców z kra jów ka pi ta -
li stycz nych na te re nie wo je wódz twa wro cław skie go w okre sie od 1 I 1975 do 30 VI 1976 r.); AIPN
Wr, 053/2323 (No tat ka in for ma cyj na do ty czą ca za gad nień zwią za nych z roz po zna niem wy mia ny oso bo wej
z kra ja mi ka pi ta li stycz ny mi na od cin ku wy jaz dów i przy jaz dów słu żbo wych i pry wat nych w la -
tach 1972–1973); AIPN Wr, 053/2324, In for ma cja do ty czą ca Przed się bior stwa Mię dzy na ro do wych Prze wo -
zów Sa mo cho do wych – PKS War sza wa i je go od dzia łów na te re nie wo je wódz twa wro cław skie go, 3 I 1974 r.,
b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca pe ne tra cji wy wia dow czej te re nu mia sta Wro cła wia i wo je wódz twa wro -
cław skie go w 1973 r., 15 I 1974 r., b.p.; AIPN Wr, 053/2326 (In for ma cja do ty czą ca osób, któ re od mó wi ły po -
wro tu do kra ju lub zbie gły w 1973 r.); AIPN Wr, 053/2327 (In for ma cja do ty czą ca pe ne tra cji wo je wódz twa
wro cław skie go przez słu żby spe cjal ne kra jów ka pi ta li stycz nych, ośrod ki na uko we i re wi zjo ni stycz ne
w 1974 r.); AIPN Wr, 053/2329, In for ma cja do ty czą ca pe ne tra cji obiek tów Woj ska Pol skie go w la tach
1973–1976, 18 V 1976 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca pe ne tra cji obiek tów ar mii ra dziec kiej w la tach
1973–1976, 18 V 1976 r., b.p.; AIPN Wr, 053/2330 (In for ma cja o kon flik tach spo łecz nych w za kła dach pro -
duk cyj nych i in sty tu cjach wo je wódz twa wro cław skie go w okre sie od 1 VI 1975 do 31 X 1976 r.); AIPN
Wr, 053/2331 (In for ma cja do ty czą ca pe ne tra cji wo je wódz twa wro cław skie go pro wa dzo nej przez cu dzo ziem -
ców z państw ka pi ta li stycz nych w 1976 r.); AIPN Wr, 053/2332 (In for ma cja do ty czą ca re je stro wa nych w Wy -
dzia le „C” fak tów pe ne tra cji obiek tów Woj ska Pol skie go i ar mii ra dziec kiej przez cu dzo ziem ców w okre sie
od 1 VI 1976 do 31 XII 1978 r.); AIPN Wr, 053/2333 (In for ma cja do ty czą ca wy jaz dów oby wa te li PRL z wo -
je wódz twa wro cław skie go do Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec w 1977 r.); AIPN Wr, 053/2334 (In for ma cja doty -
czą ca wy jaz dów taj nych współ pra cow ni ków SB do kra jów ka pi ta li stycz nych w 1977 r.); AIPN Wr, 053/2335
(Imien ny wy kaz osób z te re nu wo je wódz twa wro cław skie go, któ re zo sta ły usta lo ne w 1977 r. ja ko zbie głe lub
od mó wi ły po wro tu z cza so we go po by tu za gra ni cą); AIPN Wr, 053/2336 (In for ma cja do ty czą ca osób z te re -
nu wo je wódz twa wro cław skie go, któ re od mó wi ły po wro tu do kra ju z cza so we go po by tu za gra ni cą lub zbieg -
ły do kra jów ka pi ta li stycz nych – zgło szo nych do za re je stro wa nia w Wy dzia le „C” w 1978 r.); AIPN
Wr, 053/2337 (Ana li za fak tów, zda rzeń i zja wisk no to wa nych w 1979 r., któ re ma ją lub mo gą mieć zwią zek
z pe ne tra cją wy wia dow czą pro wa dzo ną przez cu dzo ziem ców z kra jów ka pi ta li stycz nych na te re nie wo je -
wódz twa wro cław skie go); AIPN Wr, 053/2338 (In for ma cja do ty czą ca na ukow ców nie miec kich z ośrod ków
na uko wych we Wro cła wiu z lat 1933–1945, któ rzy zaj mo wa li się pro ble ma ty ką tzw. nie miec kie go wscho du
i pod bu do wy wa li hi tle row ską po li ty kę agre sji); AIPN Wr, 053/2339, In for ma cja do ty czą ca osób z te re nu wo -
je wódz twa wro cław skie go, któ re od mó wi ły po wro tu do kra ju z cza so we go po by tu za gra ni cą lub zbie gły
do kra jów ka pi ta li stycz nych – za re je stro wa nych w Wy dzia le „C” w la tach 1979–1980, 27 III 1981 r., b.p.; ibi�-
dem, In for ma cja do ty czą ca osób z te re nu wo je wódz twa wro cław skie go, któ re od mó wi ły po wro tu do kra ju
z cza so we go po by tu za gra ni cą lub zbie gły do kra jów ka pi ta li stycz nych – za re je stro wa nych w Wy dzia le „C”
w 1981 r., 25 III 1982 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca osób z te re nu wo je wódz twa wro cław skie go, któ -
re od mó wi ły po wro tu do kra ju z cza so we go po by tu za gra ni cą lub zbie gły do kra jów ka pi ta li stycz nych – za -
re je stro wa nych w Wy dzia le „C” w 1982 r., 16 I 1984 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca osób z te re nu wo -
je wódz twa wro cław skie go, któ re od mó wi ły po wro tu do kra ju z cza so we go po by tu za gra ni cą
– za re je stro wa nych w Wy dzia le „C” w 1984 r., 9 VIII 1985 r., b.p.; AIPN Wr, 053/2340 (Opra co wa nie sy tu -
acyj ne do ty czą ce grup an ty so cja li stycz nych na te re nie wo je wódz twa wro cław skie go w la tach 1976–1980);
AIPN Wr, 053/2341 (In for ma cje do ty czą ce In sty tu tu Her de ra w Mar bur gu z lat 1975–1976). Kil ka na ście krót -
kich in for ma cji i ze sta wień za wie ra po nad to jed nost ka ar chi wal na o sy gna tu rze AIPN Wr, 053/3360 (In for ma -
cje i opra co wa nia wy cin ko we i prze kro jo we wy ko na ne w Ogni wie Ana li tycz no -In for ma tycz nym dla po trzeb
Kie row nic twa SB w la tach 1978–1979).
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W wy ni ku opi sa nych prze kształ ceń za kre su dzia łal no ści Ogni wa ok. 1975 r. do szło
do osta tecz ne go usta le nia wy ko ny wa nych przez nie za dań. Skła da ły się na nie: re je stra cja
nie po żą da nych fak tów i zda rzeń, ma te ria łów wstęp nych (dys po nu je my in for ma cja mi źró -
dło wy mi świad czą cy mi, że jesz cze w pierw szej po ło wie 1978 r. kom pe ten cje w za kre sie
tych re je stra cji nie by ły pre cy zyj nie okre ślo ne, bo wiem do ko ny wa no ich wów czas rów no -
le gle w sek cjach 1 i 234), prze ka zy wa nych do Wy dzia łu „C” no ta tek, in for ma cji i opra co -
wań pro ble mo wych, a ta kże nie po żą da nych w PRL ob co kra jow có w35, za rzą dza nie zgro ma -
dzo ny mi w ten spo sób da ny mi – ich uak tu al nia nie, prze ka zy wa nie do wia do mo ści
od po wied nich ko mó rek i jed no stek or ga ni za cyj nych (w okre ślo nych przy pad kach ta kże
do Biu ra „C”), kon tro la spo so bu ich wy ko rzy sta nia oraz spo rzą dza nie na ich ba zie in for ma -
cji sta ty stycz nych i ana li tycz nych. Ogni wo Ana li tycz no -In for ma cyj ne zaj mo wa ło się też
opi nio wa niem osób za trud nio nych w jed nost kach ar mii ra dziec kiej, wy ko ny wa ło spraw dze -
nia ewi den cyj ne i udzie la ło in for ma cji KW PZPR we Wro cła wiu 36. 

Pod sta wą tak sze ro ko za kro jo nej dzia łal no ści był opra co wa ny z chwi lą po wo ła nia Ogni -
wa sys tem ana li tycz no -in for ma cyj ny, słu żą cy re je stra cji prze ka zy wa nych da nych. Głów -
nym ele men tem sys te mu by ła kar to te ka. Wszyst kie za gad nie nia wy ni ka ją ce z pra cy ope ra -
cyj nej SB szcze bla wo je wódz kie go po dzie lo no w jej ra mach na sześć dzia łów ozna czo nych
ko lej ny mi li te ra mi al fa be tu. We wnątrz dzia łów roz miesz czo no 109 ha seł szcze gó ło wych
ozna czo nych nu me rycz nie. Dział „A” (31 ha seł) obej mo wał in for ma cje o wy da rze niach,
fak tach i zja wi skach, któ re mia ły lub mo gły mieć zwią zek z dzia łal no ścią ob cych wy wia -
dów. W dzia le „B” (23 ha sła) gro ma dzo no in for ma cje do ty czą ce „ochro ny” go spo dar ki na -
ro do wej i za cho dzą cych w niej nie pra wi dło wo ści. Dział „C” (18 ha seł) za wie rał da ne
o prze ja wach dy wer sji ide olo gicz no -po li tycz nej pro wa dzo nej w kra ju i za gra ni cą. Dział
„D” (17 ha seł) do ty czył pro ble ma ty ki Ko ścio ła ka to lic kie go i wszyst kich mniej szo ści wy -
zna nio wych, a w szcze gól no ści tre ści, form i me tod ich dzia łal no ści, ich wpły wu na mło -
dzież, sta no wi ska wo bec pań stwa, cha rak te ry stycz nych wy po wie dzi du cho wień stwa (po zy -
tyw nych i ne ga tyw nych w oce nie SB). Dział „E” (12 ha seł) po świę co ny był po cząt ko wo
te ma ty ce prze stępstw na tu ry po li tycz nej ta kich jak: dy wer sja, sa bo taż, ano ni my i li sty z po -
gró żka mi, nie le gal ne or ga ni za cje, nie le gal ne po sia da nie bro ni. Osta tecz nie w 1976 r. obej -
mo wał on in for ma cje o nie po żą da nych fak tach, zda rze niach i zja wi skach wy stę pu ją cych
w go spo dar ce na ro do wej oraz śro do wi skach na uki, oświa ty i in nych. W dzia le „F” (8 ha seł)
gro ma dzo no ró żne go ro dza ju opra co wa nia i in ne wa żniej sze do ku men ty o cha rak te rze ana -
li tycz nym i sta ty stycz ny m37. Z cza sem, w mia rę do da wa nia do po szcze gól nych dzia łów ko -
lej nych ha seł we dług po trzeb i spe cy fi ki bie żą cej pra cy ope ra cyj nej SB, za pro jek to wa na
w ten spo sób kar to te ka – zwa na sys te mo wą – roz ro sła się do 351 ha seł. Po nad to we wnątrz
dzia łów „A”, „B” i „C” wy dzie lo no pod dzia ły. Pro ces ten mo żna prze śle dzić, po rów nu jąc
sta le uak tu al nia ne wy ka zy ha seł uję tych w sys te mie (tekst ostat nie go z tzw. ha słow ni ków
sys te mo wych Ogni wa Ana li tycz no -In for ma cyj ne go, opra co wa ne go w 1976 r. i za wie ra ją ce -
go licz ne ha sła do da ne w okre sie póź niej szym – ich treść wska zu je, że mo gło to mieć miej -

34 Por. AIPN Wr, 00149/3, Kse ro ko pia dzien ni ka re je stra cyj ne go od nr. 25951 do nr. 39969, pas�sim; AIPN
Wr, 053/3181, Dzien nik re je stra cyj ny osób do pusz czo nych do prac taj nych oraz in for ma cji SB i MO mia sta
i wo je wódz twa wro cław skie go za la ta 1977–1979, pas�sim. 

35 Oso by te re je stro wa no w spe cjal nym sko ro wi dzu, a do dat ko wo w kar to te ce sys te mo wej Ogni wa. Zob.
AIPN Wr, 053/3360, In for ma cja do ty czą ca cu dzo ziem ców wpi sa nych do sko ro wi dza osób nie po żą da nych
w PRL, 10 VII 1978 r., b.p.

36 AIPN Wr, 0246/182, Za łącz nik nr 3 do pro to ko łu zdaw czo -od bior cze go Wy dzia łu „C” WUSW we Wro cła -
wiu (Wy kaz do ku men tów, kar to tek i urzą dzeń tech nicz nych znaj du ją cych się w Sek cji 2), 9 X 1989 r., k. 41–42.

37 Zob. AIPN Wr, 053/2322, No tat ka in for ma cyj na, 12 IV 1973 r., k. 1–2.
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sce jesz cze na po cząt ku lat osiem dzie sią tych – za miesz czo no w anek sie)38. Kar ty do ty czą -
ce po szcze gól nych ha seł w ra mach sze ściu dzia łów głów nych gro ma dzo ne by ły we dług jed -
no stek ope ra cyj nych, któ re wnio sko wa ły o kon kret ne re je stra cje. 

Kar to te ka sys te mo wa sta no wi ła efekt spe cy ficz nej i twór czej za ra zem in ter pre ta cji prze -
pi sów In struk cji nr 079/72 i Wy tycz nych dy rek to ra Biu ra „C” z 18 li sto pa da 1972 r. przez
kie row nic two Wy dzia łu „C” KW MO we Wro cła wiu. Po zwa la ła ona w pew nych przy pad -
kach na sko ma so wa nie in for ma cji prze ka za nych do Sek cji 2 Wy dzia łu „C” w dro dze re je -
stra cji ma te ria łów wstęp nych, fak tów i zda rzeń oraz mel dun ków i no ta tek. War to w tym
miej scu opi sać prag ma ty kę gro ma dze nia przez Ogni wo da nych, któ re tra fia ły osta tecz nie
do kar to te ki sys te mo wej. Re je stra cje wno szo no na kar tach EO -4/72 (póź niej wpro wa dza no
wa rian ty te go wzo ru ze zmien nym ozna cze niem da ty rocz nej od EO -4/73 do EO -4/78), E -14
lub po przez prze ka za nie do Wy dzia łu „C” wła ści we go mel dun ku, no tat ki bądź in for ma cji
przez jed nost kę ope ra cyj ną. Wpływ tych do ku men tów od no to wy wa no w dzien ni ku re je stra -
cyj nym EO -13 pro wa dzo nym w Sek cji 2 (oprócz nich re je stro wa no w dzien ni ku ta kże oso -
by opi nio wa ne pod ką tem przy zna nia im do stę pu do prac taj nych), na da jąc im nu me ra cję
zło żo ną z ko lej ne go nu me ru lp., ła ma ne go przez sym bol sek cji – rzym ską cy frę „II”, ła ma -
ną z ko lei przez dwie ostat nie cy fry wła ści wej da ty rocz nej. Na stęp nie przej mo wa ło je
Ogni wo. Je że li za wie ra ły in for ma cje, któ re mo gły być wy ko rzy sta ne w pra cy ope ra cyj nej
i w związ ku z tym pod le ga ły prze ka za niu wła ści wym jed nost kom, by ły ewi den cjo no wa ne
w od ręb nym Dzien ni ku re je stra cyj nym in for ma cji prze ka za nych (po cząt ko wo pro wa dzo no
go w zwy kłych ze szy tach szkol nych – naj star szy z za cho wa nych do ty czy 1976 r. – póź niej
wy ko rzy sty wa no w tym ce lu for mu la rze roz ma itych dzien ni ków, np. Dzien ni ka re je stra cyj -
ne go spra woz dań sta ty stycz nych – wzór EO -11 czy Dzien ni ka ma te ria łów prze ka zy wa nych
do ar chi wum – wzór EO -14), gdzie nada wa no im osob ną nu me ra cję w ra mach ka żde go mie -
sią ca. Wpi sy wa no w nim ta kże nu mer nada ny do ku men to wi zgod nie z dzien ni kiem re je stra -
cyj nym Sek cji 2. Co cha rak te ry stycz ne, w dzien ni ku re je stra cyj nym Ogni wa od no to wa ne są
ta kże in for ma cje, któ re mo gły być prze ka za ne dro gą te le fo nicz ną. Świad czy o tym fakt, że
ja ko oso by, któ re je do star czy ły, nie jed no krot nie wy mie nio no sze re go wych funk cjo na riu szy
MO i SB, a ci – for mal nie rzecz bio rąc – nie mie li upraw nień do pod pi sy wa nia ofi cjal nych
do ku men tów kie ro wa nych z ko mó rek i jed no stek or ga ni za cyj nych do Wy dzia łu „C”. Na le -
ży pod kre ślić, że we dług ad no ta cji do ko na nych w dzien ni ku Ogni wa wie le z prze ka za nych
in for ma cji nie zo sta ło uwzględ nio nych w je go kar to te ce. Mó wią o tym wprost licz ne za pi -
sy ty pu: „nie uję to” lub „nie opra co wa no”. Według in for ma cji ana li tycz no -spra woz daw czej
z po cząt ku 1978 r. w kar to te ce sys te mo wej nie uj mo wa no wiadomości, któ re nie da wa ły
pod staw do za in te re so wa nia się ni mi przez SB, nie za wie ra ły da nych oso bo wych spraw ców,
po ru sza ły wy łącz nie za gad nie nia po zo sta ją ce w za in te re so wa niu MO, by ły zbyt ogól ni ko -
we lub zo sta ły zgło szo ne po wtór nie 39. Wpi sy od no to wu ją ce do ku men ty wy ko rzy sta ne

38 Por.: AIPN Wr, 053/3398, t. 1–2 (Ha słow nik sys te mo wy Ogni wa Ana li tycz no -In for ma cyj ne go z 10 VII
1973 r.); AIPN Wr, 053/3397, t. 1–3 (Ha słow nik sys te mo wy Ogni wa Ana li tycz no -In for ma cyj ne go z 1 II 1974 r.);
AIPN Wr, 053/3396, t. 1–2 (Ha słow nik sys te mo wy Ogni wa Ana li tycz no -In for ma cyj ne go z 31 I 1975 r.); AIPN Wr,
053/2311 (Ha słow nik sys te mo wy Ogni wa Ana li tycz no -In for ma cyj ne go z 1 III 1976 r.); AIPN Wr, 053/3170
(Ha słow nik sys te mo wy Ogni wa Ana li tycz no -In for ma cyj ne go z 1 III 1976 r.); AIPN Wr, 053/3171, t. 1–2 (Ha -
słow nik sys te mo wy Ogni wa Ana li tycz no -In for ma cyj ne go z 1 III 1976 r.); AIPN Wr, 053/3396, t. 3 (Ha słow -
nik sys te mo wy Ogni wa Ana li tycz no -In for ma cyj ne go); AIPN Wr, 054/1331 (Ha słow nik sys te mo wy Ogni wa
Ana li tycz no -In for ma cyj ne go).

39 AIPN Wr, 053/2313, t. 3, In for ma cja do ty czą ca zgło szeń do Wy dzia łu „C”, obie gu i spo so bu wy ko rzy -
sta nia in for ma cji prze ka za nych w ra mach współ dzia ła nia przez jed nost ki słu żby mi li cji dla po trzeb
SB, 31 I 1978 r., k. 2.
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w sys te mie by ły opa try wa ne w dzien ni ku Ogni wa wła ści wym (zgod nie ze sche ma tem: dział
– pod dział – ha sło) ozna cze niem, okre śla ją cym miej sce kar to te ki sys te mo wej, w któ rym
znaj do wa ły się kar ty z od po wied ni mi in for ma cja mi. Re gu łą by ło, że oprócz na zwy jed nost -
ki ope ra cyj nej re je stru ją cej in for ma cję w dzien ni ku Ogni wa pre cy zo wa no też, do któ rej jed -
nost ki ją prze ka za no. Uwa gi te wy ko rzy sty wa no w bie żą cej dzia łal no ści, zwłasz cza
przy spo rzą dza niu sta ty styk opi su ją cych pra cę Ogni wa (ta kże w przy pad kach, gdy otrzy ma -
ne da ne nie by ły wpro wa dza ne do kar to te ki sys te mo wej). Przed sta wi cie le za in te re so wa nych
ko mó rek or ga ni za cyj nych, któ rzy mo gli oso bi ście ode brać in for ma cje w Wy dzia le „C”, po -
twier dza li fakt ich otrzy ma nia swym pod pi sem w dzien ni ku re je stra cyj nym Ogni wa 40. 

Po od no to wa niu ich wpły wu w obu dzien ni kach (Sek cji 2 i Ogni wa) kar ty EO -4/72
(przej ścio wo w 1973 r. re je stra cji do ko ny wa no też na kar tach EO -4/68) do ty czą ce ma te ria -
łów wstęp nych oraz „wro gich” fak tów i zda rzeń włą cza no do od ręb nej kar to te ki czyn nych
za in te re so wań (sta ty stycz nej) w tym za kre sie (tra fia ły do niej ta kże kar ty o tym sa mym
wzo rze, wy pi sa ne w Wy dzia le „C” na pod sta wie prze ka zy wa nych doń przez in ne jed nost ki
no ta tek, mel dun ków i in for ma cji), uło żo nej zgod nie z ko lej no ścią nu me rów re je stra cyj nych
Sek cji 2. Prze trwa ła ona ak cję ma so we go nisz cze nia akt SB w la tach 1989–1990 w sta nie
szcząt ko wym. Tyl ko ok. 0,5 mb po cho dzą cych z niej kart z lat 1973–1974 do łą czo no
do kar to te ki za gad nie nio wej. Wy ja śnie nie da ne go zda rze nia lub zło że nie ma te ria łów wstęp -
nych do ar chi wum by ło od no to wy wa ne na od wro cie kar ty re je stra cyj nej, któ rą zdej mo wa -
no w ten spo sób ze sta nu kar to te ki czyn nych za in te re so wań w tym za kre sie i prze kła da no
do osob nej kar to te ki. Frag ment tej ostat niej za cho wał się i zo stał prze ka za ny do za so bu ar -
chi wal ne go wro cław skie go Od dzia łu IPN przez De le ga tu rę ABW we Wro cła wiu (za wie -
ra 1 mb kart EO -4/73 za re je stro wa nych od 17 stycz nia 1974 r. do 12 li sto pa da 1985 r.).
Na czę ści kart two rzą cych obie wspo mnia ne kar to te ki wpi sa ne jest oprócz (na no szo ne go
nie mal w ka żdym przy pad ku) nu me ru re je stra cyj ne go Sek cji 2 ta kże ozna cze nie miej sca
w kar to te ce sys te mo wej, do któ re go tra fi ła za re je stro wa na in for ma cja (zgod nie ze sche ma -
tem dział, ewen tu al nie pod dział, ha sło). Z wie lu kart re je stra cyj nych do ty czą cych ma te ria -
łów wstęp nych, „wro gich” fak tów i zda rzeń wy ko ny wa no bo wiem od pi sy na kar tach o wzo -
rze EO -55, a z nich wła śnie two rzo no kar to te kę sys te mo wą – pod sta wo we na rzę dzie pra cy
Ogni wa Ana li tycz no -In for ma cyj ne go. Na kar tach EO -55 na no szo no też da ne po cho dzą ce
z na pły wa ją cych do Ogni wa in for ma cji, mel dun ków ope ra cyj nych, no ta tek i opra co wań te -
ma tycz nych. Rów nież te da ne by ły włą cza ne do kar to te ki sys te mo wej. Na to miast doku men -
ty, na pod sta wie któ rych wy peł nia no kar ty, bądź to gro ma dzo no w Ogni wie w osob nych
tecz kach we dług prze ka zu ją cych je jed no stek i ko mó rek or ga ni za cyj ny ch41, bądź też kie ro -

40 Zob.: AIPN Wr, 053/3175 (Dzien nik re je stra cyj ny in for ma cji prze ka za nych za la ta 1979–1980); AIPN
Wr, 053/3176 (Dzien nik re je stra cyj ny in for ma cji prze ka za nych za la ta 1978–1979); AIPN Wr, 053/3177,
t. 1–3 (Dzien nik re je stra cyj ny in for ma cji prze ka za nych za la ta 1976–1978); AIPN Wr, 053/3178 (Dzien nik
ma te ria łów – in for ma cji prze ka za nych do jed no stek MO i SB za la ta 1980–1989); AIPN Wr, 053/3179 (Dzien -
nik re je stra cyj ny osób do pusz czo nych do prac taj nych oraz in for ma cji SB i MO mia sta i wo je wódz twa wro -
cław skie go za la ta 1984–1986); AIPN Wr, 053/3180 (Dzien nik re je stra cyj ny osób do pusz czo nych do prac taj -
nych oraz in for ma cji SB i MO mia sta i wo je wódz twa wro cław skie go za la ta 1979–1984); AIPN Wr, 053/3181
(Dzien nik re je stra cyj ny osób do pusz czo nych do prac taj nych oraz in for ma cji SB i MO mia sta i wo je wódz twa
wro cław skie go za la ta 1977–1979); AIPN Wr, 053/3182 (Dzien nik re je stra cyj ny osób do pusz czo nych do prac
taj nych oraz in for ma cji SB i MO mia sta i wo je wódz twa wro cław skie go za la ta 1975–1977); AIPN
Wr, 053/3183 (Dzien nik re je stra cyj ny osób do pusz czo nych do prac taj nych oraz in for ma cji SB i MO mia sta
i wo je wódz twa wro cław skie go za la ta 1973–1975).

41 W za so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN we Wro cła wiu za cho wa ły się licz ne przy kła dy te go ro dza ju do -
ku men ta cji. W ty tu łach te czek po da wa no zwy kle krań co we nu me ry re je stra cyj ne nada ne w Sek cji 2 do ku men -
tom kon kret nej jed nost ki ope ra cyj nej prze ka za nym do Wy dzia łu „C”. Zob. np.: AIPN Wr, 053/2182 (In for ma cje
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wa no do wła ści wych jed no stek ope ra cyj nych, po uprzed nim ozna cze niu nu me rem re je stra -
cyj nym Sek cji 2 Wy dzia łu „C”42. 

W 1976 r. kar ty EO -55 za czę to (za pew ne w ce lach sta ty stycz nych) ozna czać do dat ko wo
sym bo la mi okre śla ją cy mi po cho dze nie in for ma cji: X -1 – od taj nych współ pra cow ni ków,
X -2 – od in nych oso bo wych źró deł in for ma cji, X -3 – od pio nu „W” (uzy ska ne w wy ni ku
per lu stra cji ko re spon den cji), X -4 – od pio nu „T” (tech ni ki ope ra cyj nej), X -5 – z roz mów
ope ra cyj nych, X -6 – za wia do mie nia ofi cjal ne, X -7 – od pio nu „B” (ob ser wa cji ze wnętrz -
nej), X -8 – od jed no stek MO 43. 

Istot ne uzu peł nie nie kar to te ki sys te mo wej sta no wi ła utwo rzo na z kart E -59 kar to te ka al -
fa be tycz na, w któ rej fi gu ro wa ły wszyst kie oso by wy stę pu ją ce w do ku men tach na pły wa ją -
cych do Ogni wa. Przy oka zji wy pi sy wa nia kart E -59 sys te ma tycz nie wy peł nia no i prze ka -
zy wa no do kar to te ki ogól no in for ma cyj nej kar ty E -14 do ty czą ce osób, któ re do tych czas nie
by ły w niej re je stro wa ne. Okre so wo da ne zgro ma dzo ne w sys te mie ana li tycz no -in for ma -
cyjnym Ogni wa by ły też włą cza ne do kar to te ki za gad nie nio wej, o ile mie ści ły się w ra mach
jej dzia łów. In for ma cje prze cho wy wa ne w Ogni wie pod le ga ły sta le ta kże in ne go ro dza ju
we ry fi ka cji. Na bie żą co mo ni to ro wa no bo wiem ich ak tu al ność i spo sób wy ko rzy sta nia
przez jed nost ki ope ra cyj ne, któ rym je prze ka za no. Kar ty za wie ra ją ce in for ma cje ma ło war -
to ścio we i przedaw nio ne sys te ma tycz nie eli mi no wa no i bra ko wa no 44. Po cząt ko wo jed nost -
ki ope ra cyj ne zo bo wią za ne by ły do przed sta wia nia na pi sem ne za py ta nie na czel ni ka Wy -
dzia łu „C” in for ma cji o spo so bie wy ko rzy sta nia da nych prze ka za nych im przez Ogni wo
Ana li tycz no -In for ma cyj ne. W 1986 r. na ło żo no na wy dzia ły WUSW we Wro cła wiu oraz
pod le głe mu DUSW i RUSW obo wią zek spo rzą dza nia co mie sięcz nych, kie ro wa nych
do Wy dzia łu „C” spra woz dań w za kre sie ilo ści in for ma cji prze ka za nych i otrzy ma nych
w ra mach współ dzia ła nia po mię dzy pio na mi MO i SB. W spra woz da niach na le ża ło wy ka -
zać ilo ścio wo for my pra cy ope ra cyj nej, w ra mach któ rych wy ko rzy sta no otrzy ma ne in for -
ma cje, oraz uzy ska ne dzię ki tym danym re zul ta ty (np. wsz czę te i za koń czo ne roz pra co wa nia

Wy dzia łu II do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej od nr. re je stra cyj ne go 4762/II/73 do 5219/II/73); AIPN Wr, 053/2183
(In for ma cje Wy dzia łu III do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej od nr. re je stra cyj ne go 2921/II/73 do 3755/II/73); AIPN
Wr, 053/2185 (In for ma cje Wy dzia łu IV do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej od nr. re je stra cyj ne go 296/II/73
do 5156/II/73); AIPN Wr, 053/2186 (In for ma cje Wy dzia łu „B” do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej od nr. re je stra cyj -
ne go 2081/II/73 do 5207/II/73); AIPN Wr, 053/2192 (In for ma cje jed no stek MO z te re nu wo je wódz twa wro -
cław skie go do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej od nr. re je stra cyj ne go 837/II/73 do 3963/II/73); AIPN Wr, 053/2194
(In for ma cje pio nu SB KP MO Ole śni ca, Oła wa do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej od nr. re je stra cyj ne go 817/II/73
do 5230/II/73). Szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce pro ce du ry re je stro wa nia mel dun ków ope ra cyj nych prze ka -
zy wa nych do pio nu „C” przez jed nost ki De par ta men tu III MSW okre ślo no już w 1974 r. Zob.: AIPN
Wr, 053/3155, Za kres czyn no ści do ty czą cy re je stra cji i ewi den cji mel dun ków ope ra cyj nych przez wy dzia ły
„C” KW MO (rów no rzęd ne) w związ ku z In struk cją nr OE -I -0287/74 o sys te mie pra cy in for ma cyj nej w De -
par ta men cie III MSW i je go od po wied ni kach te re no wych, 6 XI 1974 r., k. 103–106.

42 Pew ną liczbę te go ro dza ju do ku men tów za wie ra ją ak ta pod ręcz ne Wy dzia łu II KW MO we Wro cła wiu.
Gwo li praw dy na le ży od no to wać, że prócz in for ma cji uzy ska nych za po śred nic twem Wy dzia łu „C” za wie ra -
ją one rów nież ko re spon den cję do ty czą cą za gad nień kontr wy wia dow czych, otrzy ma ną bez po śred nio od in -
nych jed no stek ope ra cyj nych. Zob. AIPN Wr, 053/2633, t. 1–74, Ma te ria ły dotyczące kontr wy wia dow cze go
za bez pie cze nia wo je wódz twa wro cław skie go, pas�sim.

43 Zob. AIPN Wr, 053/3171, t. 1, Wy kaz sym bo li po cho dze nia in for ma cji włą czo nych do kar to te ki sys te -
mo wej, b.d., k. 1.

44 Zob.: AIPN Wr, 053/3195, Pla ny pra cy, za kre sy obo wiąz ków i spra woz da nia Sek cji 2 Wy dzia łu „C”
WUSW we Wro cła wiu za la ta 1973–1989, pas�sim; AIPN Wr, 053/3211, t. 73, Pi smo I za stęp cy ko men dan ta
wo je wódz kie go ds. SB we Wro cła wiu płk. Teo do ra Ku ku ły do dy rek to ra Biu ra „C” MSW płk. Ja na Za baw -
skie go, 30 I 1974 r., k. 10–12; ibi�dem, Ra mo wy plan pra cy Wy dzia łu „C” na la ta 1974–1975, 31 I 1974 r.,
k. 22.
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ope ra cyj ne, spra wy obiek to we, po stę po wa nia przy go to waw cze, do ko na ne aresz to wa nia,
po zy ska na agen tu ra, wnio ski skie ro wa ne do ko le giów ds. wy kro czeń, wy sta wio ne man da ty
kar ne czy uję cia spraw ców prze stępstw na go rą cym uczyn ku). Od 1 lip ca 1989 r. te go ty pu
spra woz da nia opra co wy wa no kwar tal nie 45.

In for ma cje i spra woz da nia jed no stek ope ra cyj nych by ły wy ko rzy sty wa ne przez Ogni wo
ta kże w je go wła snej, dość roz bu do wa nej spra woz daw czo ści. Oprócz ob szer nych do ku men -
tów spra woz daw czych, po świę co nych wy łącz nie omó wie niu re ali za cji za dań Ogni wa, przy -
go to wy wa no ta kże krót kie in for ma cje, któ re by ły na stęp nie uwzględ nia ne w spra woz da -
niach Sek cji 2 i Wy dzia łu „C”. Na pod sta wie wszyst kich na pły wa ją cych da nych Ogni wo
spo rzą dza ło też ró żne go ro dza ju no tat ki, ra por ty i ze sta wie nia sta ty stycz ne (we dług dzia łów
i ha seł kartoteki systemowej) do ty czą ce ak tyw no ści po szcze gól nych jed no stek MO i SB
w za kre sie do star cza nia i wy ko rzy sty wa nia przez nie otrzy ma nych in for ma cji. Na le ży jed -
nak pod kre ślić, że w do ku men tach tych ana li zo wa no przede wszyst kim liczbę i war tość in -
for ma cji prze ka zy wa nych z pio nu mi li cyj ne go, a do ty czą cych za dań re ali zo wa nych przez
SB. W po rów na niu z ni mi in for ma cje kie ro wa ne z SB ce lem wy ko rzy sta nia ich w dzia ła -
niach MO bar dzo rzad ko roz pa try wa no szcze gó ło wo. Spra woz da nia obej mo wa ły ta kże wy -
ni ki prac w za kre sie przy go to wy wa nia w Ogni wie ana liz i opra co wań te ma tycz nych.
Zwłasz cza w la tach sie dem dzie sią tych uwzględ nia no w nich też in for ma cje mó wią ce o licz -
bie i ro dza jach spraw ope ra cyj nych i in nych dzia łań (np. roz mo wy ostrze gaw cze, kon tro la
osób, wy stą pie nia do kie row nic twa za kła dów pra cy) wsz czę tych przez jed nost ki ope ra cyj -
ne na pod sta wie da nych prze ka za nych przez Ogni wo, jak rów nież o po zy ska nych dzię ki
temu taj nych współ pra cow ni kach. Do ku men ty spra woz daw cze oma wia ły re ali za cję obo -
wiąz ków Ogni wa w okre sach mie sięcz nych, kwar tal nych, pół rocz nych, rocz nych, a ta kże
dłu ższych, w za leż no ści od po trzeb kie row nic twa słu żbo we go. Czę sto, głów nie w la tach
sie dem dzie sią tych, opra co wa nia ta kie przy go to wy wa no bar dzo szcze gó ło wo, na wet ze
wska za niem tre ści kon kret nej in for ma cji do star czo nej do Ogni wa. Naj star sza te go ty pu no -
tat ka, do ty czą ca wy ni ków pra cy w pierw szym kwar ta le 1973 r., oprócz liczby in for ma cji
prze ka za nych we dług po szcze gól nych dzia łów kar to te ki sys te mo wej pre cy zu je m.in., że
w tym okre sie w dzia le „A” za re je stro wa no je den przy pa dek in da go wa nia oby wa tel ki PRL
Da nu ty Win nic kiej na te re nie Szwe cji przez tam tej szą po li cję. Z ko lei w no tat ce z 14 maja
1976 r., po śród in nych szcze gó ło wo wy mie nio nych in for ma cji do star czo nych do Wy dzia łu
„C”, od no to wa no np. fakt or ga ni zo wa nia przez księ ży z pa ra fii pw. św. Mi cha ła Ar cha nio -
ła we Wro cła wiu spo tkań mło dzie ży hi pi sow skiej, w trak cie któ rych po dej mo wa no rów nież
te ma ty po li tycz ne. Przy go to wy wa ne spra woz da nia opi so we włą cza no do sys te mu ana li tycz -
no -in for ma cyj ne go Ogni wa, ana lo gicz nie do spo rzą dza nych przez je go funk cjo na riu szy
ana liz i opra co wań pro ble mo wych. Ewi den cjo no wa no je za rów no w dzien ni kach re je stra -
cyj nych Sek cji 2 i Ogni wa, jak i w kar to te ce sys te mo we j46. 

45 Zob.: AIPN Wr, 053/2313, t. 3, Roz li cze nie z in for ma cji uzy ska nych z jed no stek MO przez Wy dział
Pasz por tów w 1977 r., 25 I 1978 r., b.p.; ibi�dem, Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III A KW MO we Wro -
cła wiu do na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO we Wro cła wiu (wraz z za łącz ni kiem), 25 I 1978 r., b.p.; ibi�dem,
Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO we Wro cła wiu do na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO we Wro cła -
wiu, 19 I 1978 r., b.p.; ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO we Wro cła wiu do na czel ni ka Wy dzia -
łu „C” KW MO we Wro cła wiu, 24 I 1978 r., b.p.; AIPN Wr, 053/3288, Od pis pi sma sze fa WUSW we Wro -
cła wiu gen. Zdzi sła wa Bier na czy ka, 3 VI 1986 r., k. 107–108; AIPN Wr, 053/2817, Biu le tyn nr 14/89 sze fa
WUSW we Wro cła wiu dla kie row nic twa jed no stek SB i MO, 21 VI 1989 r., b.p. 

46 Zob.: AIPN Wr, 053/2312 (No tat ka in for ma cyj na ob ja śnia ją ca ze sta wie nia licz bo we in for ma cji prze ka za -
nych w ra mach współ pra cy jed nost kom SB przez jed nost ki pio nu MO wo je wódz twa wro cław skie go w okre sie
od 1 VII 1975 do 30 IV 1976 r.); AIPN Wr, 053/2313, t. 1–8 (In for ma cje do ty czą ce zgło szeń, obie gu i wy mia ny

Stefan�Białek

110

A
R
C
H
IW

U
M



Naj póź niej w 1976 r. wpro wa dzo no obo wią zek przy go to wy wa nia w wy dzia łach „C” roz -
bu do wa nych spra woz dań ta be la rycz nych, ob ra zu ją cych liczbę ma te ria łów wstęp nych i fak -
tów -zda rzeń za re je stro wa nych przez pio ny II, IV, „B” i pasz por tów, prze sy ła nych co kwar tał
do Biu ra „C” aż do 1985 r. Ta be le spra woz dań kil ka krot nie ule ga ły mo dy fi ka cji. By ły one
do sto so wy wa ne do zmie nia ją cych się szcze gó ło wych wy tycz nych w za kre sie za gad nień pod -
le ga ją cych re je stra cji. Dys po nu je my te go ty pu za le ce nia mi od no szą cy mi się do kom pe ten cji
pio nów „B” i pasz por to we go. War to wy mie nić pod le ga ją ce re je stra cji w ewi den cji ope ra cyj -
nej ro dza je in for ma cji wy mie nio ne w dwóch naj bar dziej roz bu do wa nych do ku men tach. I tak
w pi śmie na czel ni ków Wy dzia łu X Biu ra „B” MSW i Wy dzia łu I Biu ra „C” MSW z 18 maja
1978 r. ja ko ma te ria ły wstęp ne pio nu „B” po le co no re je stro wać da ne do ty czą ce cu dzo ziem -
ców, któ rzy na kła nia li oby wa te li pol skich do wy jaz dów za gra ni cę i od mo wy po wro tu
do kra ju, kol por to wa li nie le gal ną li te ra tu rę i ulot ki, spo rzą dza li na pi sy i ha sła, za cho wy wa li
się pro wo ka cyj nie i wy ra ża li wro gi sto su nek do PRL i in nych państw so cja li stycz nych, na -
wią zy wa li z Po la ka mi zna jo mo ści nie ma ją ce związ ku z ofi cjal nym ce lem ich przy by cia, czę -
sto wy da wa li przy ję cia z udzia łem oby wa te li pol skich i ob da ro wy wa li ich pre zen ta mi, pro -
wa dzi li hu lasz czy i roz wią zły tryb ży cia, do mel do wy wa li oso by do zaj mo wa nych po koi
ho te lo wych, kon tak to wa li się z przed sta wi cie la mi mar gi ne su spo łecz ne go, do ko ny wa li nie -
le gal nych trans ak cji wa lu to wych, han dlo wa li dzie ła mi sztu ki i przed mio ta mi war to ścio wy -
mi, od wie dza li ro dzi ny i zna jo mych za miesz ka łych w re jo nach wa żnych dla obron no ści kra -
ju i go spo dar ki na ro do wej, awi zo wa li swój przy jazd na tar gi mię dzy na ro do we oraz do cen tral
han dlu za gra nicz ne go, a nie od wie dzi li tych in sty tu cji i nie do ko na li żad nych trans ak cji. Po -
nad to w ra mach tej sa mej ka te go rii na le ża ło re je stro wać po dej rza ne kon tak ty oby wa te li pol -
skich z dy plo ma ta mi, spe cja li sta mi (sta ży sta mi przy by wa ją cy mi z za gra ni cy do pol skich
przed się biorstw) i in ny mi cu dzo ziem ca mi. Ja ko fak ty -zda rze nia mia ły być ewi den cjo no wa -
ne: taj ne prze szu ka nia ba ga żu lub po ko ju cu dzo ziem ca, pe ne tra cje obiek tów prze my sło -
wych, woj sko wych i in nych ob ję tych ta jem ni cą pań stwo wą, przy pad ki in da go wa nia lub prób
wer bun ku oby wa te li pol skich przez pra cow ni ków słu żb spe cjal nych państw ob cych, a ta kże
po dej rza ne za cho wa nie się cu dzo ziem ców wska zu ją ce na po trze bę pod da nia ich kon tro li
ope ra cyj nej lub za in te re so wa nia się ni mi wła ści wych jed no stek MSW. Z ko lei pi smo na czel -
ni ków Wy dzia łu V Biu ra Pasz por tów MSW i Wy dzia łu I Biu ra „C” MSW z 12 li sto pa da
1979 r. okre śla ło za sa dy re je stra cji przez pion pasz por tów ma te ria łów wstęp nych do ty czą -
cych oby wa te li pol skich i cu dzo ziem ców. W ra mach pierw szej z tych grup ewi den cjo no wa -
niu pod le ga ły na stę pu ją ce ro dza je spraw: kon tak ty z ob co kra jow ca mi posiadające zna mio na
ne ga tyw ne, po wią za nia ze słu żba mi spe cjal ny mi państw ka pi ta li stycz nych, po śred nic two
w za ła twia niu spraw pasz por to wych i ewen tu al nie uzy ski wa ne dzię ki nie mu ko rzy ści, fał szo -
wa nie do ku men tów pasz por to wych (pol skich i ob cych), wy wóz do ku men tów słu żbo wych
za gra ni cę, utra ta pasz por tu za gra ni cą, nie le gal ny han del i prze myt, po dej mo wa nie pra cy
w cza sie po by tu za gra ni cą, sa mo wol ne przed łu ża nie te goż po by tu (po wy żej sze ściu mie się -
cy po nad de kla ro wa ny okres), nie le gal ne prze kro cze nia gra ni cy, de por ta cje lub wy da le nia
do kra ju, od mo wy po wro tu do kra ju, wwóz li te ra tu ry bez de bi to wej, de mon stro wa nie wro -
giego sto sun ku do PRL pod czas po by tu za gra ni cą, in da ga cje lub prze słu cha nia oby wa te li

in for ma cji mię dzy słu żba mi i wy dzia ła mi za okres 1976–1980); AIPN Wr, 053/2322 (No tat ka in for ma cyj -
na, 12 IV 1973 r.); AIPN Wr, 053/3156 (Pla ny pra cy Wy dzia łu „C” na la ta 1980–1989); AIPN Wr, 053/3195,
Pla ny pra cy, za kre sy obo wiąz ków i spra woz da nia Sek cji 2 Wy dzia łu „C” WUSW we Wro cła wiu za la ta
1973–1989, pas�sim; AIPN Wr, 053/3211, t. 73, No tat ka in for ma cyj na do ty czą ca za an ga żo wa nia Wy dzia łu „C”
w re ali za cję wy tycz nych kie row nic twa re sor tu i dy rek tyw kie row nic twa ko men dy wo je wódz kiej, 9 III 1975 r.,
k. 59–63.
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polskich przez słu żby spe cjal ne za gra ni cą. Wśród in for ma cji do ty czą cych cu dzo ziem ców,
któ re na le ża ło re je stro wać ja ko ma te ria ły wstęp ne, wy mie nio no: po dej rza ne kon tak ty z oby -
wa te la mi pol ski mi, kon tak ty z oby wa te la mi kra jów so cja li stycz nych na te re nie Pol ski, za in -
te re so wa nia obiek ta mi woj sko wy mi (np. fo to gra fo wa nie) oraz spra wa mi go spo dar czy mi
PRL (fo to gra fo wa nie obiek tów i in ne prze ja wy za in te re so wa nia wy kra cza ją ce poza przy ję te
nor my), prze myt i nie le gal ny han del, taj ne prze szu ka nia ba ga żu lub po ko ju cu dzo ziem ca, na -
kła nia nie oby wa te li pol skich do wy jaz du z kra ju i od mo wy po wro tu, in da ga cja oby wa te li
pol skich na te re nie kra ju, or ga ni za cja i sprze daż za pro szeń dla oby wa te li pol skich na wy jaz -
dy do kra jów ka pi ta li stycz ny ch47.

W sys te mie ana li tycz no -in for ma cyj nym Ogni wa za re je stro wa no w la tach 1973–1989 dzie -
siąt ki ty się cy ró żne go ro dza ju in for ma cji prze ka za nych za rów no przez jed nost ki SB, jak i MO
(ze sta wie nie za cho wa nych, nie kom plet nych nie ste ty, da nych sta ty stycz nych do ty czą cych
reali za cji pod sta wo wych za dań Ogni wa w po szcze gól nych la tach je go funk cjo no wa nia za wie -
ra za łą czo na ta be la). By ły one udo stęp nia ne i wie lo krot nie wy ko rzy sty wa ne w pra cy ope ra -
cyj nej obu słu żb. Kie row nic two SB KW MO, a na stęp nie WUSW we Wro cła wiu nie ustan nie
przy kła da ło du żą wa gę do wza jem nej wy mia ny in for ma cji po mię dzy po szcze gól ny mi pio na -
mi SB i MO, wi dząc w niej czyn nik uspraw nia ją cy re ali za cję ich za dań. Za gad nie nie to sta -
no wi ło rów nież przed miot je go po sie dzeń, w trak cie któ rych pod kre śla no m.in. ko niecz ność
pra wi dło wej se lek cji in for ma cji prze ka zy wa nych do Wy dzia łu „C”. Mia ły one być kom plet -
ne i spraw dzo ne. Na czel ni cy pio nów ope ra cyj nych prze ka zy wa li usta le nia i de cy zje pod ję te
w trak cie tych spo tkań pod le głym so bie funk cjo na riu szom od po wie dzial nym za współ pra cę
z Wy dzia łem „C”. Wza jem na wy mia na in for ma cji przy bra ła na si le la tem 1980 r., co na le ży
wią zać z fa lą straj ków, któ ra ogar nę ła w tym okre sie ca ły kraj, jak rów nież z na ra sta niem
w spo łe czeń stwie na stro jów opo zy cyj nych. Dnia 1 wrze śnia 1980 r. przy szta bie KW MO we
Wro cła wiu po wo ła no gru pę ana li tycz no -in for ma cyj ną. Jej kie row ni kiem zo stał ów cze sny na -
czel nik Wy dzia łu „C” ppłk Sta ni sław Jusz kie wi cz48. W skład gru py wcho dzi li ta kże pra cow -
ni cy sek cji in for ma cyj no -ana li tycz nych wy dzia łów: II, III, IV i Pasz por tów. Za da niem gru py
by ło „za pew nie nie pra wi dło we go obie gu i prze twa rza nia in for ma cji w KW MO oraz przy go -
to wy wa nie zbior czych in for ma cji dla po trzeb MSW i lo kal nych władz par tyj no -ad mi ni stra cyj -
nych”. Nie wąt pli wie gru pa wy ko rzy sty wa ła w swej dzia łal no ści ta kże dane zgro ma dzo ne
w Ogni wie Ana li tycz no -In for ma cyj nym. Ze spo ły od po wie dzial ne za pra wi dło wy obieg in for -
ma cji dzia ła ły przy szta bie KW MO we Wro cła wiu ta kże w okre sie sta nu wo jen ne go 49. Wy -
si łek jed no stek MO i SB, któ re wy ka zy wa ły naj więk sze za an ga żo wa nie w za kre sie wza jem -
nej wy mia ny in for ma cji, był do ce nia ny przez kie row nic two. Ich pracownikom przy zna wa no
wy so kie na gro dy fi nan so we. Na wnio sek na czel ni ka Wy dzia łu „C” specjalne pre mie i po -
chwa ły otrzy my wa li też funk cjo na riu sze osią ga ją cy pod tym wzglę dem naj lep sze wy ni ki 50.

47 Zob.: AIPN Wr, 053/3201, t. 2 (Spra woz da nia ta be la rycz ne do ty czą ce fak tów, zda rzeń i ma te ria łów
wstęp nych za re je stro wa nych w Wy dzia le „C” KW MO/WUSW we Wro cła wiu za la ta 1979–1985); AIPN
Wr, 0246/203a, Wy tycz ne dotyczące re je stra cji ma te ria łów wstęp nych oraz fak tów -zda rzeń i spo rzą dza nia
spra woz dań ta be la rycz nych za la ta 1975–1987, pas�sim.

48 Zob. prze bieg słu żby w: Twa�rze�wro�cław�skiej�bez�pie�ki..., s. 96–97.
49 Zob.: AIPN Wr, 053/1823, Pro to kół po sie dze nia kie row nic twa SB, 30 III 1974 r., b.p.; AIPN Wr, 053/2313,

t. 2, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu In spek cji KW MO we Wro cła wiu do na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO we Wro -
cła wiu, 18 I 1977 r., b.p.; AIPN Wr, 053/3211, t. 72, De cy zja nr 03/82 kie row ni ka szta bu KW MO we Wro cła -
wiu, 26 IV 1982 r., k. 233; ibi�dem, De cy zja nr 06/80 kie row ni ka szta bu KW MO we Wro cła wiu, 1 IX 1980 r.,
k. 248; ibi�dem, De cy zja nr 012/82 kie row ni ka szta bu KW MO we Wro cła wiu, 13 IX 1982 r., k. 250. 

50 Zob. AIPN Wr, 053/3211, t. 74, Roz kaz spe cjal ny nr 06/77 ko men dan ta wo je wódz kie go MO we Wro -
cła wiu, 30 IV 1977 r., k. 66; ibi�dem, Roz kaz o wy ró żnie niu nr 08/77 za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go 
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W sa mym Wy dzia le „C” KW MO/WUSW we Wro cła wiu przy wią zy wa no rów nież du żą
wa gę do pra wi dło we go funk cjo no wa nia Ogni wa Ana li tycz no -In for ma cyj ne go. Świad czą
o tym nie tyl ko pró by wpły wa nia na ja kość prze ka zy wa nych da nych (ich zwię złość, pre cy -
zję, wia ry god ność, za wie ra nie in for ma cji o za sto so wa nych w kon kret nej spra wie przed się -
wzię ciach oraz po da wa nie per so na liów osób, któ rych one do ty czy ły) po przez sy gna li zo wa -
nie w do ku men tach spra woz daw czych ak tu al nych po trzeb w tym za kre sie 51, lecz ta kże
szko le nia we wnętrz ne na te mat obie gu in for ma cji po mię dzy pio na mi SB i MO, któ re w la -
tach 1987–1989 dla wszyst kich pra cow ni ków Wy dzia łu „C” co rocz nie pro wa dził kie row nik
Sek cji 252. W ten spo sób sta ra no się uwra żli wić funk cjo na riu szy na po trze bę przy wią zy wa -
nia uwa gi nie tyl ko do obo wiąz ków, któ re wy ko ny wa li we wła snej sek cji, ale ta kże do strze -
ga nia i wy ko rzy sty wa nia mo żli wo ści współ pra cy z in ny mi ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi
funk cjo nu ją cy mi w ra mach Wy dzia łu „C” i sze rzej – w struk tu rze WUSW we Wro cła wiu.

W szcze gól ny spo sób war to pod kre ślić, że sys tem ana li tycz no -in for ma cyj ny Ogni wa bu dził
za in te re so wa nie przed sta wi cie li kil ku in nych wy dzia łów „C” (w Biel sku -Bia łej, Ka to wi -
cach, Kra ko wie, Lu bli nie i War sza wie), któ rym udzie la no w tym wzglę dzie nie zbęd nych
ob ja śnień. Wy da je się, że miał on znacz ny wpływ na pra cę Wy dzia łu „C” WUSW w Le gni -
cy, któ re go na czel nik pod ko niec 1982 r. w na stę pu ją cy spo sób przed sta wił dzia łal ność pod -
le głej so bie ko mór ki w za kre sie ad mi ni stro wa nia otrzy ma ny mi in for ma cja mi o „nie ko rzyst -
nych” fak tach i zda rze niach: „Do dat ko wo in for mu ję, że nasz wy dział pro wa dzi
na po le ce nie kie row nic twa Ko men dy od li sto pa da 1981 ro ku Re jestr Sy gna łów o Za gro że -
niach. Pod sta wą do re je stra cji są co dzien ne mel dun ki wy dzia łów i jed no stek te re no wych
oraz prze sy ła ne za po śred nic twem Wydz[ia łu] «C» pi sma, w któ rych jed nost ki in for mu ją się
o ujaw nio nych sta nach wska zu ją cych na mo żli wość lub wy stą pie nie za gro że nia dla bez pie -
czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go. W opar ciu o re jestr pro wa dzi się na po trze by szta bu KW
MO oraz jed no stek ze sta wie nie sy gna łów o za gro że niach wg ro dza jów i miej sca ich wy stę -
po wa nia i po moc ni czą kar to te kę osób zwią za nych z sy gna ła mi o za gro że niach. Re je stro wa -
ne sy gna ły do ty czą głów nie za gro żeń z pro fi lu dzia ła nia SB. Pro wa dze nie re je stru ma za -
da nie po moc ni cze przy ana li zie bez pie czeń stwa”. Kwe stia rze czy wi ste go wpły wu
roz wią zań wro cław skich na for my pra cy ewi den cyj nej sto so wa ne w in nych wo je wódz -
twach wy ma ga jed nak dal szych, szcze gó ło wych ba da ń53.

MO ds. SB we Wro cła wiu, 15 VI 1977 r., k. 67; AIPN Wr, 053/2313, t. 6, Wy kaz funk cjo na riu szy SB wy róż -
nia ją cych się w prze ka zy wa niu in for ma cji dla po trzeb pio nu MO w okre sie od 1 I do 30 VI 1979 r.,
8 VIII 1979 r., b.p.; ibi�dem, Wy kaz funk cjo na riu szy pio nu MO pro po no wa nych do na gro dzeń [sic!] za ak tyw -
ność w prze ka zy wa niu in for ma cji na rzecz SB, 8 VIII 1979 r., b.p.; AIPN Wr, 053/3195, Pi smo na czel ni ka Wy -
dzia łu In spek cji KW MO we Wro cła wiu ppłk. Wła dy sła wa Kur ni ka, 21 VII 1982 r., k. 53.

51 Zob. np.: AIPN Wr, 053/2313, t. 3, In for ma cja do ty czą ca zgło szeń do Wy dzia łu „C”, obie gu i spo so bu
wy ko rzy sta nia in for ma cji prze ka za nych w ra mach współ dzia ła nia przez jed nost ki słu żby mi li cji dla po trzeb
SB, 31 I 1978 r., k. 8–9; ibi�dem, t. 5, In for ma cja do ty czą ca obie gu, re je stra cji i wy ko rzy sta nia in for ma cji prze -
ka za nych w ra mach współ dzia ła nia przez jed nost ki słu żby mi li cji dla po trzeb SB, 25 VI 1978 r., k. 13–14.

52 AIPN Wr, 053/3364, Dzien nik szko le nia Wy dzia łu „C” WUSW we Wro cła wiu za la ta 1985–1989, b.d., b.p.
53 Zob.: AIPN Wr, 053/3211, t. 73, No tat ka in for ma cyj na do ty czą ca za an ga żo wa nia Wy dzia łu „C” w re ali -

za cję wy tycz nych kie row nic twa re sor tu i dy rek tyw kie row nic twa ko men dy wo je wódz kiej, 9 III 1975 r., k. 61;
ibi�dem, t. 74, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO w Biel sku -Bia łej ppłk. Zdzi sła wa Resz ki do na czel ni -
ka Wy dzia łu „C” KW MO we Wro cła wiu ppłk. Al bi na Za lew skie go, 10 XI 1981 r., k. 197; AIPN, 0326/555/CD,
Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO w Le gni cy ppłk. Lesz ka Pusz cze wi cza do na czel ni ka Wy dzia -
łu VI Biu ra „C” MSW, 20 XII 1982 r., k. 77. God ne uwa gi jest moc ne prze ko na nie kie row nic twa wro cław -
skie go Wy dzia łu „C”, że umiej sco wie nie Ogni wa w ra mach Sek cji 2 przy no si naj lep sze re zul ta ty. Je go do wo -
dem jest fakt utrzy ma nia do tych cza so wej struk tu ry Wy dzia łu „C” KW MO we Wro cła wiu po ma ju 1975 r.,
kie dy to w Biu rze „C” MSW opra co wa no wzor co wy za kres pra cy dla wy dzia łów „C” KW MO. Za da nie 
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W la tach osiem dzie sią tych do Ogni wa na pły wa ło co raz mniej in for ma cji. O ile w 1985 r.
by ło ich 1840, to w 1986 r. już tyl ko 302, a w la tach 1987–1988 od po wied nio 235 i 260.
Jesz cze mniej sze ich ilości kwa li fi ko wa no do sys te mu ana li tycz no -in for ma cyj ne go. Praw -
do po dob nie by ła to głów na przy czy na za koń cze nia dzia łal no ści Ogni wa w 1989 r. Przy -
pusz czal nie na stą pi ło ono w lip cu lub sierp niu 1989 r., bo wiem, jak już wspo mnia no, 1 lipca
na jed nost ki ope ra cyj ne został na ło żo ny obo wią zek do star cza nia do Wy dzia łu „C” kwar tal -
nych ze sta wień spra woz daw czych na te mat wy mia ny in for ma cji mię dzy pio na mi SB i MO.
No�tabe�ne rów no cze śnie kie row nic two WUSW po zy tyw nie oce ni ło efek ty wy mia ny in for -
ma cji po mię dzy SB i MO oraz zo bo wią zy wa ło obie słu żby do dal szej współ pra cy w tym za -
kre sie 54. We dług por. Wło dzi mie rza Wie le sie wi cza 55, peł nią ce go od mar ca 1989 r. funk cję
kie row ni ka Sek cji 2, Ogni wo nie ist nia ło już od 1983 r., co nie znaj du je po twier dze nia w in -
nych za cho wa nych źró dłach. Prze su wa jąc da tę za prze sta nia dzia łal no ści przez Ogni wo,
Wie le sie wicz sta rał się przy pusz czal nie do dat ko wo uza sad nić chęć po zby cia się przez Sek -
cję 2 do ku men ta cji wy two rzo nej w ra mach sys te mu ana li tycz no -in for ma cyj ne go, wnio sko -
wał bo wiem o zgo dę na jej prze ka za nie do ar chi wum Wy dzia łu „C”. Mo żli we jest rów nież,
że Wie le sie wicz uzna wał wy peł nia nie od 1983 r. za dań Ogni wa przez jed ne go tyl ko funk -
cjo na riu sza za jed no znacz ne z za koń cze niem dzia łal no ści tej ko mór ki or ga ni za cyj nej.
Głów nym ar gu men tem prze ma wia ją cym za prze ka za niem jej do ku men ta cji do ar chi wum
był je go zda niem fakt, że zgro ma dzo ne w Ogni wie in for ma cje nie od zwier cie dla ły „sta nu
fak tycz ne go wy stę pu ją cych zja wisk i zda rzeń, tym sa mym da wa ły ob raz za le d wie frag men -
ta rycz ny. Stąd zna cze nie i wy ko rzy sta nie uzy ska nych tą dro gą in for ma cji zbio ro wych i ana -
liz nie mia ło prak tycz ne go ani też per spek ty wicz ne go wy ko rzy sta nia i za sto so wa nia w pra -
cy ope ra cyj nej”. Jed na kże w tym sa mym wnio sku z 24 sierp nia 1989 r. kie row nik Sek cji 2
zda je się prze czyć sam so bie, twier dząc: „Po nie waż zgro ma dzo ny ma te riał do ku men ta cyj -
ny obej mu je sze ro ką pro ble ma ty kę oraz po ka zu je uzy ska ne efek ty w pra cy ope ra cyj nej
za okres 10 lat, mo że on być wy ko rzy sta ny w przy szło ści do ewen tu al nych ba dań i pi sa nia
prac przez dy plo man tów A[ka de mii] S[praw] W[ew nętrz nych]”. Trze ba za zna czyć, że por.
Wie le sie wicz pro po no wał zar chi wi zo wa nie tyl ko czę ści za cho wa nej do sierp nia 1989 r. do -
ku men ta cji Ogni wa (138 po zy cji za łą czo ne go do wnio sku spi su akt prze ka za nych do ar chi -
wum, spo rzą dzo ne go i za twier dzo ne go przez za stęp cę na czel ni ka Wy dzia łu „C” już
w czerw cu 1989 r., do ty czy ło przede wszyst kim te czek z in for ma cja mi do star czo ny mi przez
jed nost ki MO i SB, ana liz, opra co wań te ma tycz nych i spra woz dań, jak rów nież 1026 kart
sys te mo wych). Po zo sta łe ma te ria ły tej ko mór ki or ga ni za cyj nej (m.in. kil ka dzie siąt te czek
za wie ra ją cych do ku men ta cję spra woz daw czą oraz in for ma cje prze ka zy wa ne przez jed nost -

re je stra cji ak tów wro giej dzia łal no ści wy zna czał on nie sek cjom 2, jak mia ło to miej sce we Wro cła wiu, lecz
sek cjom 1. Zob. AIPN, 1585/5044/CD, Za kres pra cy Wy dzia łu „C” KW MO, 14 V 1975 r., k. 1–3. 

54 AIPN Wr, 053/2817, Biu le tyn nr 14/89 sze fa WUSW we Wro cła wiu dla kie row nic twa jed no stek SB
i MO, 21 VI 1989 r., b.p. 

55 Wło dzi mierz Wie le sie wicz, s. Wło dzi mie rza, ur. 14 I 1945 r. w Czka ło wie (ZSRR). W la tach 1963–1974
(z prze rwą w la tach 1964–1966, w cza sie któ rej od by wał za sad ni czą słu żbę woj sko wą w 6. puł ku KBW w Ka -
to wi cach) pra co wał we Wro cław skich Za kła dach Elek tro nicz nych „Me ra -Elw ro”. Od 1 V 1974 r. re fe rent,
od 1 VI 1975 r. re fe rent tech ni ki ope ra cyj nej, a od 1 II 1981 r. in spek tor Wy dzia łu „C” WUSW we Wro cła -
wiu; w la tach 1981–1982 słu chacz Stu dium Po dy plo mo we go Aka de mii Spraw We wnętrz nych w Ło dzi;
od 1 II 1985 r. star szy in spek tor, a od 1 III 1989 r. kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu „C” WUSW we Wro cła wiu;
z dniem 31 VII 1990 r. zwol nio ny ze słu żby. Ko lej ne awan se: kpr. – 1974 r., st. kpr. – 1975 r., sie rż. szta bo wy
– 1979 r., ppor. – 1982 r., por. – 1985 r., kpt. – 1989 r. AIPN Wr, 0259/49, Ak ta oso bo we Wło dzi mie rza Wie -
le sie wi cza; AIPN Wr, 381/3, t. 4, Roz kaz per so nal ny nr 284/90 ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji we Wro -
cła wiu, 21 VIII 1990 r., b.p.
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ki ope ra cyj ne, a ta kże aż 25 000 kart sys te mo wych z lat 1973–1984) zo sta ły za le d wie kil ka
dni wcze śniej wy bra ko wa ne i prze ka za ne na ma ku la tu rę 56. Po dzie li ły więc lo sy ty się cy naj -
istot niej szych, pro wa dzo nych zwłasz cza prze ciw ko człon kom opo zy cji i przed sta wi cie lom
Ko ścio ła ka to lic kie go, akt spraw ope ra cyj nych SB nisz czo nych na ma so wą ska lę, przede
wszyst kim w dru giej po ło wie 1989 i na po cząt ku 1990 r. 

Ta zbie żność nie wy da je się być przy pad ko wa. Bo daj w naj lep szy spo sób okre śla ona
wła ści we zna cze nie do ku men ta cji gro ma dzo nej i wy twa rza nej przez Ogni wo Ana li tycz no -
-In for ma cyj ne oraz rze czy wi stą przy czy nę znisz cze nia znacz nej jej czę ści. Za war te w tych
ma te ria łach in for ma cje, prze ka zy wa ne jed nost kom ope ra cyj nym, słu ży ły głów nie sku tecz -
niej szej kon tro li spo łe czeń stwa i zwal cza niu wszel kich prze ja wów je go dą żeń wol no ścio -
wych. Do ku men ty zgro ma dzo ne w za so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN we Wro cła wiu, nie
tyl ko te wy two rzo ne w związ ku z funk cjo no wa niem sys te mu ana li tycz no -in for ma cyj ne go
wro cław skie go Wy dzia łu „C”, sta no wią jed no cze śnie do wód ści słej współ pra cy pio nów
MO i SB w tym za kre sie 57. 

Na le ży jed nak pod kre ślić, że na wet frag men ta rycz nie za cho wa na do ku men ta cja Ogni wa
mo że sta no wić bar dzo istot ny ma te riał źró dło wy – pod sta wo wy lub uzu peł nia ją cy – dla ba -
da czy zaj mu ją cych się ró żny mi aspek ta mi hi sto rii PRL, a zwłasz cza jej po li cji po li tycz nej.
Dość wspo mnieć o bo gac twie in for ma cji fak to gra ficz nych, któ re za wie ra pro wa dzo ny
w Ogni wie Dzien nik re je stra cyj ny in for ma cji prze ka za nych, nie mó wiąc już o wie lo płasz -
czy zno wej war to ści źró dło wej ana liz i opra co wań te ma tycz nych przy go to wy wa nych w tej
nie wiel kiej ko mór ce or ga ni za cyj nej oraz prze cho wy wa nych w niej no ta tek i mel dun ków
nad sy ła nych przez jed nost ki ope ra cyj ne. Te ostat nie są o ty le cen ne, że wy twa rza no je zwy -
kle przy oka zji pro wa dze nia spraw ope ra cyj nych, któ rych do ku men ta cja w wie lu przy pad -
kach zo sta ła ce lo wo znisz czo na w la tach 1989–1990.

56 AIPN Wr, 053/3167, Spis zdaw czo -od bior czy nr 182 akt pod le ga ją cych prze ka za niu do ar chi wum Wy -
dzia łu „C” WUSW we Wro cła wiu dnia 19 VI 1989 r., 17 VI 1989 r., b.p.; ibi�dem, Pro to kół bra ko wa nia akt
nr M -02459/89, 15 VIII 1989 r., b.p.; ibi�dem, No tat ka słu żbo wa kie row ni ka Sek cji 2 Wy dzia łu „C” WUSW
we Wro cła wiu por. Wło dzi mie rza Wie le sie wi cza do ty czą ca ar chi wi za cji do ku men tów i ma te ria łów Ogni wa
Ana li tycz no -In for ma cyj ne go, 24 VIII 1989 r., b.p.

57 Przy wo łaj my w tym miej scu tyl ko dwa symp to ma tycz ne do ku men ty wska zu ją ce na ści słą za le żność pio -
nu MO od SB w wo je wódz twie wro cław skim w okre sie sta nu wo jen ne go. Pierw szym z nich jest pi smo ko -
men dan ta wo je wódz kie go MO we Wro cła wiu płk. Zdzi sła wa Bier na czy ka z 15 III 1982 r., w któ rym na ka za -
no kie row nic twu jed no stek te re no wych MO wy ko ny wa nie zle ceń na czel ni ków wy dzia łów SB w okre ślo nym
za kre sie (kon tro lo wa nie miejsc za miesz ka nia fi gu ran tów, po szu ki wa nie osób prze wi dzia nych do in ter no wa -
nia, ujaw nia nie fak tów kol por ta żu nie le gal nej li te ra tu ry oraz ich spraw ców, uzy ski wa nie sy gna łów o or ga ni -
zo wa niu się pod zie mia oraz „przy go to wy wa niu in nych wro gich ak tów i wy stą pień”). Z ko lei w pi śmie na czel -
ni ka Wy dzia łu In spek cji KW MO we Wro cła wiu ppłk. Wła dy sła wa Kur ni ka z 21 VII 1982 r. wśród za dań
do raź nych pio nu MO wy mie nio no prze ka za nie wszyst kim wy ko rzy sty wa nym prze zeń oso bo wym źró dłom in -
for ma cji po le ce nia zbie ra nia wia do mo ści do ty czą cych „za gro żeń bez pie czeń stwa pań stwa i po rząd ku pu blicz -
ne go”, a zwłasz cza „dzia łal no ści ak tyw nych prze ciw ni ków po li tycz nych”. Do za dań dłu go fa lo wych za li czył
Wła dy sław Kur nik wy pra co wa nie sys te mu zbie ra nia od wszyst kich funk cjo na riu szy MO in for ma cji po uf nych
do ty czą cych wspo mnia nych „za gro żeń”, uzy ski wa nych w kon tak tach ro dzin nych i to wa rzy skich. Zob.: AIPN
Wr, 053/3211, t. 74, Pi smo ko men dan ta wo je wódz kie go MO we Wro cła wiu płk. Zdzi sła wa Bier na czy ka
do kie row ni ków jed no stek te re no wych MO mia sta Wro cła wia i wo je wódz twa wro cław skie go, 15 III 1982 r.,
k. 213; AIPN Wr, 053/3195, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu In spek cji KW MO we Wro cła wiu ppłk. Wła dy sła wa
Kur ni ka, 21 VII 1982 r., k. 50–54.
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Schemat� obiegu� informacji� w� systemie� analityczno-informacyjnym� Wydziału� „C”�

KW�MO/WUSW�we�Wrocławiu

Jednostki�SB Jednostki�MO

Jednostki�SB Jednostki�MO

Sekcja�1

Wydziału�„C”

Sekcja�2�Wydziału�„C”

Ogniwo�Analityczno-Informacyjne�Sekcji�2�Wydziału�„C”

Przekazanie informacji 
w formie pisemnej 

(karta EO-4/72, meldunek, 
notatka, informacja)

Przekazanie informacji 
drogą telefoniczną

Przekazanie informacji 
drogą telefoniczną

Przechowywanie 
części 

otrzymanych
dokumentów

Przekazanie informacji 
lub części otrzymanych

dokumentów

Włączanie kart EO-59
do kartoteki osobowej

Ogniwa

Przekazywanie danych
do kartotek

ogólnoinformacyjnej
i zagadnieniowej

Włączanie kart EO-4/72
do kartoteki czynnych

zainteresowań w zakresie
materiałów wstępnych,

„wrogich” faktów i zdarzeń

Włączanie kart EO-4/72
do kartoteki materiałów
wstępnych złożonych 

w archiwum oraz
wyjaśnionych „wrogich”

faktów i zdarzeń

Rejestracja informacji w dzienniku EO-13

Rejestracja w Dzienniku rejestracyjnym informacji przekazanych

Włączanie kart EO-55
do kartoteki systemowej 

Ogniwa
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1976�marzec�1,�Wrocław�–�Ha�słow�nik�sys�te�mo�wy�Ogni�wa�Ana�li�tycz�no�-In�for�ma�cyj�ne�go�Sek�-
cji 2�Wy�dzia�łu�„C”�WUSW�we�Wro�cła�wiu

DZIAŁ „A”
In for ma cje o fak tach, zda rze niach i zja wi skach, któ re ma ją lub mo gą mieć zwią zek

z dzia łal no ścią ob cych wy wia dów.

DZIAŁ „A -I”
In for ma cje dot[yczą ce] lo ka li za cji wro gich słu żb spe cjal nych, ośrod ków dy wer sji ide -

olo gicz nej, re wi zjo ni stycz nych, sy jo ni stycz nych, na cjo na li stycz nych oraz nie któ rych or ga -
ni za cji po lo nij nych.

1. In for ma cje dot[yczą ce] roz miesz cze nia cen tral wy wia dow czych, eks po zy tur i ośrod -
ków dys po zy cyj nych słu żb spe cjal nych k[ra jów] k[api ta li stycz nych].

2. In for ma cje dot[yczą ce] ośrod ków dy wer sji ide olo gicz nej, re wi zjo ni stycz nych, sy jo ni -
stycz nych, na cjo na li stycz nych – ich struk tu ra or ga ni za cyj na, ob sa da ka dro wa.

3. In for ma cje dot[yczą ce] wy ższych uczel ni i in sty tu tów na uko wych w kra jach ka pi ta li -
stycz nych, zaj mu ją cych się zbie ra niem wia do mo ści o Pol sce i współ pra cu ją cych ze słu żba -
mi spe cjal ny mi.

4. In for ma cje dot[yczą ce] in sty tu cji, firm, biur pod ró ży itp. bę dą cych przy kryw ką
do dzia łal no ści słu żb spe cjal nych oraz współ pra cu ją cych z ni mi:

a) in sty tu cje i fir my,
b) biu ra pod ró ży.
5. In for ma cje dot[yczą ce] struk tu ry or ga ni za cyj nej i ob sa dy ka dro wej słu żb spe cjal nych

k[ra jów] k[api ta li stycz nych] – wy wia du i kontr wy wia du, po li cji i or ga ni za cji współ dzia ła -
ją cych z ty mi słu żba mi.

6. In for ma cje dot[yczą ce] or ga ni za cji wer bun ków agen tu ry, me tod i prze bie gu szko le nia,
łącz no ści wy wia dow czej, środ ków łącz no ści.

7. Obo zy dla ucie ki nie rów – roz miesz cze nie, struk tu ra, ob sa da ka dro wa.
8. In for ma cje dot[yczą ce] or ga ni za cji po lo nij nych w k[ra jach] k[api ta li stycz nych] i prze -

ja wy wro giej dzia łal no ści prze ciw PRL.

DZIAŁ „A -II”
Dzia łal ność słu żb spe cjal nych w k[ra jach] k[api ta li stycz nych] skie ro wa na prze ciw Pol -

sce i k[ra jom] d[emo kra cji] l[udo wej], spo so by zbie ra nia in for ma cji, sty ki z dzia łal no ścią
wy wia dow czą, kon tak ty z po li cją, wro gi mi ośrod ka mi i in ny mi in sty tu cja mi.

1. Fak ty wer bun ków i prób wer bun ków oby wa te li PRL do dzia łań prze ciw Pol sce i k[ra -
jom] d[emo kra cji] l[udo wej] w cza sie ich po by tu za gra ni cą.

2. Fak ty prze słu chań oby wa te li PRL przez po li cję lub funkcj[ona riu szy] słu żb spe cjal -
nych w cza sie ich po by tu w k[ra jach] k[api ta li stycz nych] – ujaw nie nie wia do mo ści sta no -
wią cych ta jem ni cę pań stwo wą.

3. Fak ty prze słu chań ucie ki nie rów z PRL w cza sie ich po by tu w obo zach lub z chwi lą
zwra ca nia się o azyl po li tycz ny i ujaw nie nie po sia da nych wia do mo ści.

4. Fak ty in da go wa nia przez po li cje k[ra jów] k[api ta li stycz nych], funk cjo na riu szy słu żb
spec[jal nych] i in ne oso by – oby wa te li PRL w cza sie ich po by tu w k[ra jach] k[api ta li stycz -
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nych] na te ma ty zwią za ne z obron no ścią, go spo dar ką i in ny mi za gad nie nia mi dot[yczą cy -
mi] Pol ski: 

a) ze bra ne in for ma cje o oso bach in da go wa nych,
b) ze bra ne in for ma cje o oso bach in da gu ją cych.
5. Ujaw nio ne fak ty na kła nia nia obyw[ate li] PRL do po zo sta nia za gra ni cą lub uciecz ki

za gra ni cę.
6. Fak ty usi ło wa nia pod ję cia współ pra cy z ob cym wy wia dem przez obyw[ate li] PRL

w kra ju i za gra ni cą (ofe ren ci), w tym rów nież za po śred nic twem pla có wek dy plo ma tycz -
nych.

7. Fak ty i in for ma cje dot[yczą ce] obyw[ate li] PRL po zo sta ją cych w za in te re so wa niu ob -
cych słu żb spe cjal nych (w tym po dej rza ni o przy go to wa nie do wer bun ku).

8. Fak ty i in for ma cje dot[yczą ce] obyw[ate li] PRL po dej rza nych o pro wa dze nie dzia łal -
no ści wy wia dow czej na rzecz wy wia dów państw ka pi ta li stycz nych.

9. Kon tak ty obyw[ate li] PRL z kra ja mi ka pi ta li stycz ny mi o aspek tach wska zu ją cych
na mo żli wość dzia łal no ści wy wia dow czej lub dy wer syj nej:

a) kon tak ty z oso ba mi za trud nio ny mi w po li cji i woj sku,
b) kon tak ty z pla ców ka mi na uko wy mi i in sty tu cja mi zaj mu ją cy mi się dzia łal no ścią wy -

wia dow czą lub dy wer syj ną,
c) kon tak ty z fir ma mi sta no wią cy mi przy kryw kę do dzia łal no ści wy wia dow czej i dy wer -

syj nej,
d) in ne cie kaw sze kon tak ty za gra ni cą za słu gu ją ce na uwa gę ope ra cyj ną.
10. In for ma cje dot[yczą ce] osób za miesz ka łych w k[ra jach] k[api ta li stycz nych] za trud -

nio nych w or ga ni za cjach i in sty tu cjach an ty ko mu ni stycz nych, ośrod kach dy wer sji oraz pla -
ców kach wy wia du lub po zo sta ją z ni mi w kon tak cie:

a) za trud nie ni w wy mie nio nych in sty tu cjach,
b) po zo sta ją cy w kon tak cie.
11. In for ma cje dot[yczą ce] na ga nia czy i ich dzia łal no ści. 
12. Pe ne tra cja te re nu wo je wódz twa przez ob co kra jow ców (nie dy plo ma tów) w po sta ci

fo to gra fo wa nia obiek tów:
a) fo to gra fo wa nie obiek tów go spo dar ki na ro do wej,
b) fo to gra fo wa nie obiek tów woj sko wych,
c) fo to gra fo wa nie obiek tów ten den cyj nie wy bra nych (znisz czo nych, za nie dba nych),
d) stwier dzo ne fak ty wi zu al nej pe ne tra cji obiek tów.
13. Fak ty pe ne tra cji przez gru py stu dyj ne kie ro wa ne na te ren woj[ewódz twa] wro cław -

skie go przez pla ców ki na uko we ds. „za gad nień wscho du” miesz czą ce się w RFN i in nych
k[ra jach] k[api ta li stycz nych].

14. Fak ty pe ne tra cji te re nu – daw nych miejsc za miesz ka nia przez ziom kow skie zor ga ni -
zo wa ne gru py tu ry stycz ne, pro wa dze nie po szu ki wań.

15. Fak ty pe ne tra cji miejsc sta cjo no wa nia jed no stek woj sko wych pol skich i ra dziec kich
i obiek�tów�chro�nio�nych* przez oby wa te li pol skich i ob�co�kraj[owców].

16. Fak ty pe ne tra cji i ro ze zna nia: te re nu, śro do wisk, sy tu acji – przez dzien ni ka rzy z k[ra -
jów] k[api ta li stycz nych].

17. Fak ty pe ne tra cji i zbie ra nia in for ma cji o roz lo ko wa niu, ro dza jach i for ma cjach jed -
no stek woj sko wych i obiek tów stra te gicz nych przez at�taché woj sko wych k[ra jów] k[api ta -
li stycz nych] akre dy to wa nych w Pol sce.
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18. Fak ty pe ne tra cji ośrod ków na uko wych, za kła dów pra cy i śro do wisk przez cy wil nych
przed sta wi cie li dy plo ma tycz nych k[ra jów] k[api ta li stycz nych] akre dy to wa nych w Pol sce:

a) fak ty po by tu dy plo ma tów – nie stwier dzo no prze ja wów pe ne tra cji.
19. Dzia łal ność pro pa gan do wa (od czy ty, wy sta wy, kon cer ty) oraz na kie run ko wa na dzia -

łal ność dy dak tycz na (lek to ra ty, wy po ży cza nie ksią żek, ob słu ga pra so wo -in for ma cyj na)
[pro wa dzo na] przez przed sta wi cie li pla có wek dy plo ma tycz nych k[ra jów] k[api ta li stycz -
nych] w Pol sce.

20. Fak ty po śred ni cze nia w przy zna wa niu sty pen diów na uko wych oraz kon tak ty z by ły -
mi sty pen dy sta mi, za in te re so wa nie ich ak tu al ną po zy cją w kra ju ze stro ny przed sta wi cie li
pla có wek dy plo mat[ycz nych] w Pol sce.

21. Usta lo ne kon tak ty przed sta wi cie li dy plo ma tycz nych k[ra jów] k[api ta li stycz nych]
na te re nie Wro cła wia i wo je wódz twa oraz kon tak ty obyw[ate li] PRL z pla ców ka mi dy plo -
ma tycz ny mi k[ra jów] k[api ta li stycz nych] w War sza wie:

a) kon tak ty dy plo ma tów na te re nie wo je wódz twa,
b) kon tak ty obyw[ate li] PRL z pla ców ka mi dy plo mat[ycz ny mi] w War sza wie.
22. Son do wa nie opi nii spo łe czeń stwa, zbie ra nie in for ma cji o sy tu acji po li tycz nej i spo -

łecz nej, a ta kże go spo dar czej, o oso bach oraz or ga ni za cjach po li tycz nych i spo łecz nych
przez ob co kra jow ców przy je żdża ją cych do Pol ski.

23. In ne zda rze nia i fak ty, któ re za ist nia ły w oko licz no ściach wska zu ją cych na ich zwią -
zek z dzia łal no ścią ob cych wy wia dów.

24. Ró żne sy tu acje ope ra cyj ne o symp to mach szpie go stwa.
25. Nie le gal ne ra dio sta cje:
a)�ra�dio�ama�to�rzy.

26. Ujaw nio ne oso by, któ re współ pra co wa ły z oku pan tem. 

DZIAŁ „A -III”
In for ma cje, fak ty i zda rze nia dot[yczą ce] osób, któ re od mó wi ły po wro tu do kra ju.

1. In for ma cje o oso bach, któ re od mó wi ły po wro tu do kra ju z wy jaz dów in dy wi du al nych,
tu ry stycz nych i słu żbo wych:

a) da ne o oso bach, któ re za le ga li zo wa ły swój po byt za gra ni cą na pod sta wie przed łu że -
nia wa żno ści pasz por tu lub uzy ska nia pasz por tu kon su lar ne go,

b) da ne o oso bach, któ re przy ję ły ob ce oby wa tel stwo.
2. In for ma cje o oso bach zbie głych za gra ni cę do państw ka pi ta li stycz nych, for my uciecz -

ki, po sia da ne wia do mo ści:
a)�da�ne�o ucie�ki�nie�rach.

3. Ka na ły prze rzu to we, tech ni ka dzia ła nia, or ga ni za to rzy prze rzu tów, wy ko rzy sta nie
tych ka na łów przez wy wia dy.

4. In for ma cje dot[yczą ce] spo so bów i miejsc nie le gal ne go prze kra cza nia gra ni cy PRL
i gra nic in nych kra jów so cja li stycz nych.

5. Spo so by i za sa dy udzie la nia azy lu i pra wa po by tu z mo żli wo ścią po dej mo wa nia pra -
cy w k[ra jach] k[api ta li stycz nych].

6. In for ma cje o za cho wa niu się ucie ki nie rów za gra ni cą, kon tak ty z po li cją, pod ję cie pra -
cy, wy jaz dy do in nych kra jów:

a) oso by, któ re prze by wa ją lub prze by wa ły w obo zach dla ucie ki nie rów.
7. In for ma cje dot[yczą ce] wy wo że nia ucie ki nie rów do ośrod ków wy wia dow czych lub

do miejsc szko le nia.
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8. Za miar uciecz ki z kra ju, przy go to wa nie do uciecz ki, po wią za nia za gra ni cą wska zu -
ją ce, że po wy jeź dzie mo że na stą pić od mo wa po wro tu do kra ju.

9. In for ma cje dot[yczą ce] po wro tu ucie ki nie rów do kra ju, przy czy ny po wro tu, za cho -
wa nie się po po wro cie.

10. Usta lo ne kon tak ty osób zam[iesz ka łych] w kra ju z ucie ki nie ra mi w k[ra jach] k[api -
ta li stycz nych].

DZIAŁ „A -IV”
In for ma cje o fak tach, zda rze niach i zja wi skach dot[yczą cych] przy jaz dów cu dzo ziem -

ców, ich za cho wa nia się na te re nie PRL oraz na szych oby wa te li za gra ni cą, ich za cho wa nia
się (przy jaz dy i wy jaz dy).

1. In for ma cje dot[yczą ce] osób zam[iesz ka łych] w k[ra jach] k[api ta li stycz nych], któ -
rym przy jazd do Pol ski zo stał za strze żo ny z uwa gi na ich prze szłość po li tycz ną lub an ty pol -
ską dzia łal ność pro wa dzo ną ak tu al nie:

a) wpi sa ni do in dek su osób nie po żą da nych.
2. Przy jaz dy spe cja li stów, mon ta ży stów, han dlow ców i prze my słow ców oraz dzien ni -

ka rzy z k[ra jów] k[api ta li stycz nych] – ich za cho wa nie się, ope ra cyj ne za bez pie cze nie:
a) spe cja li ści i mon ta ży ści,
b) han dlow cy i prze my słow cy,
c) dzien ni ka rze z k[ra jów] k[api ta li stycz nych].
3. Przy jaz dy na ukow ców z k[ra jów] k[api ta li stycz nych], cha rak ter przy jaz du, ich za -

cho wa nie się, ope ra cyj ne za bez pie cze nie, w tym rów nież lek to rzy.
4. Przy jaz dy sty pen dy stów, sta ży stów i stu den tów z państw ka pi ta li stycz nych, ich za -

cho wa nie się, ope ra cyj ne za bez pie cze nie.
5. Fak ty prze by wa nia na na szym te re nie pra cow ni ków po li cji, osób woj sko wych lub za -

trud nio nych w jed nost kach woj sko wych i in nych in sty tu cjach o cha rak te rze mi li tar nym
k[ra jów] k[api ta li stycz nych] (rów nież pia stu ją cych wa żniej sze sta no wi ska woj sko we
w prze szło ści).

6. Fak ty prze by wa nia na na szym te re nie dzia ła czy par tii po li tycz nych k[ra jów] k[api ta -
li stycz nych], wa żniej szych oso bi sto ści apa ra tu pań stwo we go, dzia ła czy re wi zjo ni stycz -
nych, po�lo�nij�nych, ich kon tro la ope ra cyj na.

7. In for ma cje dot[yczą ce] przy jaz dów in dy wi du al nych i zbio ro wych cu dzo ziem ców
– za cho wa nie się, kon tro la ope ra cyj na.

8. Fak ty nie wła ści we go za cho wa nia się cu dzo ziem ców w po sta ci lże nia i szka lo wa nia
na ro du pol skie go, kry ty ki ustro ju i sys te mu go spod[ar cze go] PRL.

9. Za sto so wa nie re pre sji wo bec cu dzo ziem ców na ru sza ją cych prze pi sy i usta wo daw stwo
PRL: za trzy ma nia, aresz ty, prze słu cha nia, wy ro ki, grzyw ny, roz mo wy ostrze gaw cze, man da ty. 

10. Fak ty wy da leń z gra nic PRL cu dzo ziem ców za na ru sze nie pol skie go usta wo daw stwa
lub nie wła ści we za cho wa nie się.

11. Cha rak te ry stycz ne opi nie i wy po wie dzi dy plo ma tów, na ukow ców, dzien ni ka rzy i in -
nych wa żniej szych oso bi sto ści z k[ra jów] k[api ta li stycz nych] na te mat pro ble mów pol skich.

12. Cha rak te ry stycz ne wy po wie dzi ob co kra jow ców przy je żdża ją cych do Pol ski pry wat -
nie, tu ry stycz nie i słu żbo wo o pro ble mach pol skich, lu dziach, go spo dar ce, kul tu rze itp. 

13. Wy jaz dy spe cja li stów, na ukow ców, sty pen dy stów i in nych cie kaw szych osób do kra -
jów ka pi ta li stycz nych:

a) wy jaz dy spe cja li stów,
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b) wy jaz dy na ukow ców i sty pen dy stów,
c) in ne cie kaw sze oso by wy je żdża ją ce,
d) pla�no�wa�ne�wy�jaz�dy�ob[ywa te li] PRL�w ce�lach�za�rob�ko�wych.

14. Nie wła ści we za cho wa nie się oby wa te li PRL w cza sie po by tu za gra ni cą:
a) przed łu że nie po by tu bez zgo dy władz pol skich,
b) pod ję cie pra cy bez zgo dy władz pol skich,
c) ne ga tyw ne wy po wie dzi i udzie la nie wy wia dów,
d) upra wia nie han dlu oraz po peł nie nie in nych wy kro czeń,

[e)] za�gub[ie nie] paszp[or tu]. 
15. In for ma cje dot[yczą ce] po dej rza nych kon tak tów obyw[ate li] PRL w cza sie ich po by -

tu za gra ni cą – z oso ba mi, in sty tu cja mi, ośrod ka mi: 
a)�sty�ki�z po�li�cją.

16. Roz mo wy ope ra cyj ne z oso ba mi, któ re wró ci ły z cza so wych lub słu żbo wych wy jaz -
dów z k[ra jów] k[api ta li stycz nych] – uzy ska ne in for ma cje:

a) z dzie dzi ny woj sko wej,
b) z dzie dzi ny go spo dar czej,
c) z in nych dzie dzin.

17. Po dej rza ne kon tak ty obyw[ate li] PRL z cu dzo ziem ca mi przy je żdża ją cy mi do Pol ski
pry wat nie i słu żbo wo.

18. Prze stęp cze po wią za nia pra cow ni ków biur pod ró ży i re sor tów go spo dar czych z cu -
dzo ziem ca mi. 

19. Ujaw nio ne fak�ty czę stych, nie uza sad nio nych wy jaz dów za gra ni cę, cha rak ter tych
wy jaz dów.

20. Prze stęp stwa gra nicz ne:
a) fak ty na ru sze nia gra ni cy, usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy bez do ku men -

tów lub na pod sta wie do ku men tów fał szy wych, po moc w [nie le gal nym] prze kra cza niu gra ni cy,
b) pró by prze my ce nia i wy wo że nia za gra ni cę dzieł sztu ki i kul tu ry, do�ku�men�tów,
c) prze stęp stwa cel no -de wi zo we, prze myt i kom bi na cje wa lu to we.

21. In for ma cje dot[yczą ce] po dej rza nej dzia łal no ści w Mię dzy na ro do wym Trans por cie
Sa mo cho do wym „TIR”.

22. Oby wa tele PRL prze by wa ją cy w k[ra jach] k[api ta li stycz nych] na pod sta wie pol skich
pasz por tów kon su lar nych (nie ucie ki nie rzy):

a)�pasz�por�ty�wie�lo�krot�ne.�

23. Oby wa te le PRL de por to wa ni do kra ju za nie wła ści we za cho wa nie się za gra ni cą lub
za trzy ma ni za usi ło wa nie prze kro cze nia gra ni cy.

24.�Kon�tak�ty�cu�dzo�ziem�ców�na te�re�nie�Pol�ski�– wza�jem�ne�(nie�z oby�wa�te�la�mi�pol�-

ski�mi).

25.�Od�mo�wa�[wy da nia] wi�zy�wjaz�do�wej�obyw[ate lom] PRL�do k[ra jów] k[api ta li stycz -
nych].

DZIAŁ „A -V”
Obej mu je nie któ re przed się wzię cia ope ra cyj ne i prze ciw dzia ła nia.

1. Wy jaz dy taj nych współ pra cow ni ków za gra ni cę z okre ślo ny mi za da nia mi ope ra cyj ny mi.
2. Uzy ska ne in for ma cje od TW i in nych ope ra cyj nych źró deł oso bo wych po po wro cie

z za gra ni cy:
a) z dzie dzi ny woj sko wej,
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b) z dzie dzi ny go spo dar czej,
c) z dzia łal no ści wro gich ośrod ków, 
d) z za kre su in nych pro ble mów.
3. Taj ne pe ne tra cje prze pro wa dzo ne wo bec:
a) na ukow ców i spe cja li stów z k[ra jów] k[api ta li stycz nych],
b) dy plo ma tów przy je żdża ją cych na te ren woj[ewódz twa] wro cław skie go,
c) in nych cie kaw szych cu dzo ziem ców,
d) oby wa te li pol skich.
4.�Roz�mo�wy�son�da�żo�we�prze�pro�wa�dzo�ne�z ob[ywa te la mi] PRL,�któ�rzy�prze�by�wa�li

za gra�ni�cą�słu�żbo�wo.

5.�Roz�mo�wy�ope�ra�cyj�ne�i pro�fi�lak�tycz�no�-ostrzeg[aw cze]:
a)�z cu�dzo�ziem�ca�mi,

b)�z oby�wa�te�la�mi�pol�ski�mi.

6.�Pro�wa�dze�nie�dzia�łań�ofen�syw�nych�wo�bec�pra�cow�ni�ków�pla�có�wek�dy�plo�ma�tycz�-

nych.

DZIAŁ „B”
Obej mu je in for ma cje o fak tach, zda rze niach i zja wi skach dot[yczą cych] ochro ny go spo -

dar ki na ro do wej, kon flik tów spo łecz nych, nie pra wi dło wo ści w funk cjo no wa niu ba zy i nad -
bu do wy oraz na ru sze nia ta jem ni cy pań stwo wej i słu żbo wej.

DZIAŁ „B -2000”
Fak ty, zda rze nia i zja wi ska no szą ce zna mio na szkod nic twa i sa bo ta żu.

2001, 2002 Pod pa le nie i przy go to wa nie do pod pa le nia.
2003, 2004 Fak ty spo wo do wa nia wy bu chu i przy go to wa nie do tej dzia łal no ści.
2005, 2006 Wrzu ce nie ob ce go cia ła do ma szy ny (nisz cze nie) oraz przy go to wa nie do tej

dzia łal no ści.
2007, 2008 Uszko dze nie me cha nicz ne: ma szy ny, urzą dze nia, su row ca, pół fa bry ka tu oraz

przy go to wa nie do tej dzia łal no ści.
2009, 2010 Roz krę ca nie szyn i przy go to wa nie zmie rza ją ce do tej czyn no ści.
2011, 2012 Uło że nie prze szko dy na to rach ko le jo wych i przy go to wa nie do tej dzia łal no ści. 
2013, 2014 Tru cie in wen ta rza ży we go oraz przy go to wa nie do te go ro dza ju dzia łal no ści.
2052 Usi ło wa nie pod pa le nia.
2053 Usi ło wa nie spo wo do wa nia wy bu chu.
2054 Usi ło wa nie wrzu ce nia ob ce go cia ła do ma szy ny i urzą dze nia.
2055 Usi ło wa nie uszko dze nia me cha nicz ne go: ma szy ny, urzą dze nia, su row ca, pół fa bry -

ka tu, wy ro bu.
2056 Usi ło wa nie roz krę ce nia szyn ko le jo wych.
2057 Usi ło wa nie uło że nia prze szko dy na to rach.
2058, 2059, 2060 Upro wa dze nie sa mo lo tu, przy go to wa nie i usi ło wa nie wy ko na nia te go

ro dza ju prze stęp stwa.
2061 Groź ba znisz cze nia sa mo lo tu.
2062 Roz cze pie nie skła du po cią gu w wy ni ku ce lo we go dzia ła nia.

DZIAŁ „B -3000”
Kon flik ty spo łecz ne.
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3001 Prze rwy w pra cy.
3002 Prze rwy w pra cy z po zo sta niem za ło gi na obiek cie. 
3003 Prze rwy w pra cy po łą czo ne z or ga ni zo wa niem wie cu.
3004 Wie ce, zgro ma dze nia or ga ni zo wa ne we wnątrz obiek tu bez zgo dy władz.
3005 In spi ro wa nie do prze rwy w pra cy.
3006 In spi ro wa nie do or ga ni zo wa nia ak cji so li dar no ścio wych (prze rwa w pra cy, wy sy -

ła nie de le ga cji do in ne go za kła du).
3007 In spi ro wa nie do or ga ni zo wa nia wie cu, zgro ma dze nia we wnątrz za kła du – bez zgo -

dy władz.
3008 Na stro je nie za do wo le nia w po sta ci ne ga tyw nych wy po wie dzi kie ro wa nych pod ad re -

sem ad mi ni stra cji za kła du prze my sło we go, in sty tu cji, uczel ni itp., lub kie row nic twa re sor tu.
3009 Na stro je nie za do wo le nia w po sta ci wy sy ła nia de le ga cji do kie row nic twa jed nost ki

nad rzęd nej, in stan cji par tyj nej itp. w ce lu przed sta wie nia żą dań ust nie lub na pi śmie.
3010 Na strój nie za do wo le nia w po sta ci przy go to wa nia i wy sy ła nia pe ty cji i skarg.
3011 Na strój nie za do wo le nia w po sta ci nie przyj mo wa nia upo sa żeń, pre mii, na gród i no -

wych an ga ży pra cy przez co naj mniej 20-oso bo wą gru pę pra cow ni ków. 
3012 Na strój nie za do wo le nia w po sta ci wy stą pie nia na dro gę po stę po wa nia są do we go

przez co naj mniej 10-oso bo wą gru pę pra cow ni ków.
3013 Na strój nie za do wo le nia w po sta ci or ga ni zo wa nia ze brań bez ze zwo le nia kom pe -

tent nych władz.
3014 Na strój nie za do wo le nia w po sta ci ne ga tyw ne go ko men ta rza dot[yczą ce go] Zjaz du Par tii.
3015 Na strój nie za do wo le nia w po sta ci ne ga tyw ne go ko men ta rza dot[yczą ce go] Ple num

KC PZPR.
3016, 3017 Na strój nie za do wo le nia w po sta ci ne ga tyw ne go ko men ta rza dot[yczą ce go]

wy bo rów do sej mu i rad na ro do wych.
3018 Na strój nie za do wo le nia w po sta ci ne ga tyw ne go ko men ta rza dot[yczą ce go] in nych

wa żnych wy da rzeń po li tycz nych i spo łecz nych.
3019 Na strój nie za do wo le nia w po sta ci ne ga tyw nych ko men ta rzy dot[yczą cych] sy tu acji

eko no micz nej kra ju.
3020 Na strój nie za do wo le nia w po sta ci ne ga tyw ne go ko men ta rza dot[yczą ce go] waż -

nych de cy zji władz po li tycz nych i pań stwo wych (usta wy, uchwa ły).
3021�Za�po�wiedź�straj�ku.

3040�In�ne�szko�dli�we�ini�cja�ty�wy�i dzia�ła�nia�związ�ków�za�wod[owych] w za�kład[ach]
pra�cy�i in�sty�tu�cjach,�wy�kra�cza�ją�ce�po�za�dzia�łal�ność�sta�tu�to�wą.

3036�Ogło�sze�nie�sta�nu�go�to�wo�ści�straj�ko�wej�w wie�lu�za�kła�dach�wo�je�wódz�twa.

3039�Przy�pad�ki�gróźb,�wy�mu�sza�nia�me�to�da�mi�psy�chicz[ny mi] i fi�zycz[ny mi] udzia�-
łu�w straj�kach�lub�szko�dli�wych�ak�cjach.

3035�Strajk�po�wszech�ny�w wo�je�wódz�twie.

3025�Strajk�oku�pa�cyj�ny.

3034�Strajk�oku�pa�cyj�ny�w po�je�dyn�czym�ochra�nia�nym�za�kła�dzie.

3032�Strajk�so�li�dar�no�ścio�wy�w po�je�dyn�czym�ochra�nia�nym�za�kła�dzie.

DZIAŁ „B -4000”
I. Nie pra wi dło wo ści w funk cjo no wa niu in sty tu cji ba zy i nad bu do wy.

4001 Wa dli wa i błęd na de cy zja.
4002 Ist nie nie kli ko wo ści.
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4003 Nie pra wi dło we sto sun ki mię dzy ludz kie po wo du ją ce za kłó ce nia.
4004 Nie uza sad nio ny za kup w fir mach ka pi ta li stycz nych.
4005 Nie ko rzyst ny za kup w fir mach ka pi ta li stycz nych.
4006 Nie ko rzyst ne trans ak cje w dzie dzi nie eks por tu.
4007 Nie uza sad nio ny wy jazd słu żbo wy do kra jów ka pi ta li stycz nych. 
4008 Nie uza sad nio ne za pro sze nie słu żbo we oby wa te li k[ra jów] k[api ta li stycz nych].
4009 Mar no traw stwo i nie go spo dar ność.
4010 Nie wła ści wa go spo dar ka ma szy na mi i urzą dze nia mi.
4011 Nie pra wi dło wość we wdra ża niu li cen cji.
4012 Nie eg ze kwo wa nie praw wy ni ka ją cych z umów li cen cyj nych.
4013 Ha mo wa nie po stę pu w dzie dzi nie or ga ni za cji i za rzą dza nia.
4014 Ha mo wa nie po stę pu we wdra ża niu no wo cze snych roz wią zań tech nicz nych i tech -

no lo gicz nych.
4015 Nie wła ści we wy ko rzy sta nie za ple cza na uko wo -tech nicz ne go.
4016 Nie pra wi dło wość w mię dzy na ro do wej wy mia nie na uko wo -tech nicz nej.
4017 Opóź nie nie i nie dbal stwo w re ali za cji za dań in we sty cyj nych.
4018 Opóź nie nie i nie dbal stwo w re ali za cji za dań pro duk cyj nych.
4019 Nie peł ne i nie wła ści we wy ko rzy sta nie cza su pra cy, sprzę tu i środ ków trans por tu.
4020 Nie ter mi no we przy go to wa nie do ku men ta cji.
4021 Błęd ne roz wią za nie pro jek to wo -kon struk cyj ne.
4022 Opóź nio na do sta wa su row ców, ma te ria łów, ma szyn i urzą dzeń.
4023 Pro duk cja to wa rów złej ja ko ści (bu ble).
4024 Nie wła ści we skła do wa nie i trans por to wa nie ma te ria łów wy bu cho wych.
4025 Nie pra wi dło wo ści w re ali zo wa niu i sto so wa niu po li ty ki pła co wej.
4026 Nie wła ści wa po li ty ka ka dro wa.
4027 Za kłó ce nia w ko ope ra cji. 
4028 Za kłó ce nia w ob ro cie to wa ro wym wpły wa ją ce na rów no wa gę ryn ko wą.
4029 Ten den cyj na i fał szy wa spra woz daw czość.
4030 Ko rup cja w sto sun kach han dlo wych i ko ope ra cyj nych.
4031 Nie le gal ne po śred nic two w han dlu za gra nicz nym.
4032 Za tru cie wód w rze kach i zbior ni kach wod nych.
4033 Za tru cie na tu ral ne go śro do wi ska czło wie ka.
4034 Za tru cie środ ków żyw no ści.
4035 Nie wła ści wa re ali za cja pro gra mów na uko wo -tech nicz nych.
4036 Nie pra wi dło wo ści na od cin ku współ pra cy kul tu ral no -oświat[owej] z kra ja mi ka pi -

ta li stycz ny mi.
4037 Ha mo wa nie wdra ża nia po zy tyw nych ini cja tyw twór czych (w tym wy na laz ki

i uspraw nie nia).

II. Wy pad ki nad zwy czaj ne o nie wy ja śnio nej przy czy nie po wsta nia i stra tach bez po śred -
nich po wy żej 1 mi lio na zł:

4038 w po sta ci wy bu chu,
4039 w po sta ci po ża ru,
4040 w po sta ci ka ta stro fy ko le jo wej,
4041 w po sta ci znisz cze nia lub uszko dze nia ma szyn i urzą dzeń,
4042 w po sta ci znisz cze nia su row ców, pół fa bry ka tów i wy ro bów,
4043 w po sta ci za wa łu w ko pal ni.
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III. Wy pad ki nad zwy czaj ne o nie wy ja śnio nej przy czy nie po wsta nia, a po wo du ją ce po waż -
ne za kłó ce nia w funk cjo no wa niu za kła du prze my sło we go, bra nży, trans por tu lub stwa rza ją -
ce za gro że nie śro do wi ska na tu ral ne go bez wzglę du na wy so kość strat:

4044 w po sta ci wy bu chu,
4045 w po sta ci po ża ru, 
4046 w po sta ci ka ta stro fy ko le jo wej,
4047 w po sta ci nisz cze nia lub uszko dze nia ma szyn i urzą dzeń,
4048 w po sta ci nisz cze nia su row ców, pół fa bry ka tów i wy ro bów,
4049 w po sta ci za wa łu w ko pal ni.

IV. Wy pad ki nad zwy czaj ne o nie wy ja śnio nej przy czy nie po wsta nia przy stra tach bez po -
śred nich po ni żej mi lio na zło tych, lecz po wta rza ją ce się wie lo krot nie lub bę dą ce wy ni kiem
ra żą ce go na ru sze nia prze pi sów BHP i prze ciw po ża ro wych:

4050 w po sta ci wy bu chu,
4051 w po sta ci po ża ru, 
4052 w po sta ci ka ta stro fy ko le jo wej,
4053 w po sta ci nisz cze nia su row ców, pół fa bry ka tów i wy ro bów,
4054 w po sta ci znisz cze nia lub uszko dze nia ma szyn i urzą dzeń,
4055 w po sta ci za wa łu w ko pal ni.
4056�Wy�pa�dek� nad�zwy�czaj�ny� w po�sta�ci� ka�ta�stro�fy� bu�dow�la�nej� o nie�wy�ja�śnio�nej

przy�czy�nie�po�wsta�nia�przy stra�tach�bez�po�śred�nich�po�wy�żej 1�mln�zł.

4057�Wy�pa�dek�nad�zwycz[aj ny] w po�sta�ci�ka�ta�stro�fy�bu�dow�la�nej�o nie�wy�ja�śnio�nej

przy�czy�nie�po�wsta�nia�przy stra�tach�po�ni�żej 1�mln�zł,�lecz�po�wta�rza�ją�cy�się�wie�lo�krot�-

nie�lub�bę�dą�cy�wy�ni�kiem�ra�żą�ce�go�na�ru�sze�nia�za�sad�bhp.

4058�Kra�dzież�ma�te�ria�łu�wy�bu�cho�we�go,�ła�two�pal�ne�go�i in�ne�go�mo�gą�ce�go�stwo�rzyć

za�gro�że�nie.

4059�Wy�pa�dek�nadzw[yczaj ny]w po�sta�ci�gwał�tow�ne�go�wy�pły�wu�ga�zu�w ko�pal�ni�o nie�-

wy�ja�śnio�nej�przy�czy�nie�po�wsta�nia,�stwa�rza�ją�cy�za�gro�że�nie�ży�cia�lub�zdro�wia�za�ło�gi.

4060�Wy�pa�dek�nad�zwycz[aj ny] o nie�wy�ja�śnio�nej�przy�czy�nie�po�wsta�nia,�po�wo�du�ją�-
cy�za�gro�że�nie�ży�cia�lub�zdro�wia�lud�no�ści.

4061�Za�nied�ba�nie� stwa�rza�ją�ce�groź�bę�ka�ta�stro�fy�w ko�mu�ni�ka�cji�po�wo�du�ją�cej� za�-

gro�że�nie�ży�cia�lub�zdro�wia�lud�no�ści.

4062� Za�nied�ba�nie� w obiek�tach� gosp[odar ki] na�rod[owej] stwa�rza�ją�ce� groź�bę� po�-

wsta�nia�po�wa�żne�go�wy�pad�ku�nad�zwy�czaj�ne�go.

DZIAŁ „B -5000”
Na ru sze nie ta jem ni cy pań stwo wej i słu żbo wej.

5001 Ujaw nie nie wia do mo ści (w zro zu mie niu ko dek su kar ne go) [sic!]
5002 Ujaw nie nie wia do mo ści po przez za gu bie nie do ku men tu lub in ne go przed mio tu.
5003 Ujaw nie nie wia do mo ści po przez kra dzież do ku men tu lub in ne go przed mio tu.
5004 Prze ciek in for ma cji mo gą cy wy rzą dzić istot ne szko dy in te re som PRL.
5005 Pró by lub fak ty uzy ski wa nia przez obyw[ate li] k[ra jów] k[api ta li stycz nych] wia do -

mo ści, do ku men tu lub in nych przed mio tów sta no wią cych ta jem ni cę.
5006 Prze ka zy wa nie wia do mo ści nie uta jo ny mi środ ka mi łącz no ści lub w ko re spon den -

cji pry wat nej.
5007 Wy wóz za gra ni cę wia do mo ści z po mi nię ciem obo wią zu ją cych prze pi sów. 
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5008 Na ru sze nie prze pi sów o prze cho wa niu, obie gu i po słu gi wa niu się wia do mo ścia mi
taj ny mi.

5009 Wpro wa dza nie do okre ślo nych obiek tów go spo dar ki na ro do wej osób nie po sia da ją -
cych ze zwo le nia.

5010 Fil mo wa nie, fo to gra fo wa nie i szki co wa nie przez oso by nie po sia da ją ce ze zwo le nia.
5011 Ujaw nie nie te ma ty ki [i] wy ni ków prac na uko wych, ba daw czych, pro jek to wych,

tech no lo gicz nych i kon struk cyj nych, ma ją cych ce chy wy na laz ku.
5012 In ne na ru sze nie prze pi sów o ochro nie ta jem ni cy pań stwo wej i słu żbo wej.
5013 Po dej rze nia o ujaw nie nie wia do mo ści sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo wą i słu żbo wą.
5014 Utrzy my wa nie kon tak tów o nie wy ja śnio nym cha rak te rze z przed sta wi cie la mi lub

przed sta wi ciel stwa mi firm i or ga ni za cji k[ra jów] k[api ta li stycz nych].
5015 Utrzy my wa nie kon tak tów o nie wy ja śnio nym cha rak te rze przez obyw[ate li] PRL

za trud nio nych w chro nio nych obiek tach z obyw[ate la mi] k[ra jów] k[api ta li stycz nych]. 

DZIAŁ „C”
Obej mu je fak ty, zda rze nia i zja wi ska o aspek tach dy wer sji ide olo gicz nej i po li tycz nej.

DZIAŁ „C -1000”
Dy wer sja ide olo gicz na i po li tycz na. 

1001 Kon takt pra cow ni ka lub współ pra cow ni ka ośrod ków dy wer sji z oby wa te la mi PRL.
1002 Kon takt emi gran ta i ucie ki nie ra z Pol ski za trud nio ne go w ośrod kach dy wer sji.
1003 Przy jazd do kra ju oby wa te li k[ra jów] k[api ta li stycz nych] po dej rza nych o dzia łal -

ność dy wer syj ną.
1004 Przy jazd do PRL emi sa riu sza ośrod ka dy wer sji lub or ga ni za cji an ty ko mu ni stycz nej.
1005 Współ pra ca oby wa te li PRL z ośrod ka mi dy wer sji.
1006 In spi ro wa nie oby wa te li PRL do po dej mo wa nia dzia łal no ści an ty so cja li stycz nej.
1007 Wspie ra nie mo ral no -ma te rial ne przez ośrod ki dy wer syj ne osób o po sta wach opo -

zy cyj nych (in spi ra cja przy zna wa nia na gród i sty pen diów).
1008 Prze my ca nie do ośrod ków dy wer sji opra co wań li te rac kich, ela bo ra tów, ar ty ku łów

nie pu bli ko wa nych, li stów do re dak cji i wy daw nictw o tre ści an ty so cja li stycz nej.
1009 Prze sy ła nie li stów do R[adia] W[ol na] E[uro pa]. 
1010 Prze sy ła nie li stów do in nej dy wer syj nej ra dio sta cji.
1011 Wy ko rzy sta nie prze cie ków in for ma cji do dy wer syj nej dzia łal no ści i pro pa gan dy.
1012 Prze wóz przez gra ni cę przez obyw[ate li] PRL li te ra tu ry an ty ko mu ni stycz nej (bez -

de bi to wej). 
1013 Nad sy ła nie do kra ju li te ra tu ry an ty ko mu ni stycz nej (bez de bi to wej). 
1014 Kol por taż li te ra tu ry an ty ko mu ni stycz nej (bez de bi to wej) na te re nie kra ju.
1015 Wy pra co wa nie pro gra mów dzia ła nia dla grup opo zy cyj nych w kra ju. 
1016 Pro pa go wa nie wro gich po glą dów i dzia łal no ści prze ciw li nii po li tycz nej par tii.
1017 Wpły wa nie na świa do mość spo łecz ną przez or ga ni zo wa nie im prez na wią zu ją cych

do za ło żeń ide owych Pol ski bu rżu azyj nej (na bo żeń stwa rocz ni co we, mu ro wa nie ta blic pa -
miąt ko wych, bu do wa po mni ków).

1018 Ne ga tyw ne wy stą pie nia w cza sie im prez ofi cjal nych (ze bra nia, kon fe ren cje, sym -
po zja, wie czo ry au tor skie).

1019 Ne ga tyw na ini cja ty wa po li tycz na wo bec władz pań stwa i par tii (pe ty cje, li sty
zbior  cze i in dy wi du al ne, zbie ra nie pod pi sów) – zaj�ścia�ulicz�ne.�
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1020 Prze my ca nie an ty so cja li stycz nych tre ści i po glą dów w wy daw nic twach.
1021 Opra co wa nie ela bo ra tów, ar ty ku łów i li stów do re dak cji i wy daw nictw an ty so cja -

li stycz nych.
1022 Kol por taż ela bo ra tów, ar ty ku łów nie pu bli ko wa nych i li stów do re dak cji i wy daw -

nictw an ty so cja li stycz nych.
1023 Wy ko rzy sta nie or ga ni za cji spo łecz no -po li tycz nych, związ ków i sto wa rzy szeń

do pro wa dze nia ne ga tyw nej dzia łal no ści po li tycz nej.
1024 Dzia łal ność dusz pa ster stwa aka de mic kie go:
a) ak tyw dusz pa ster ski.
1025 An ty pol ska dzia łal ność o cha rak te rze le wac kim.
1026 Wspie ra nie osób pro wa dzą cych wro gą dzia łal ność i re pre sjo no wa nych za tę dzia -

łal ność oraz ich ro dzin.
1027 Prze sła nie li stów i opra co wań o wro giej tre ści za gra ni cę z prze zna cze niem dla wy -

ko rzy sta nia do an ty pol skich i an ty so cja li stycz nych ce lów.
1028 Kol por taż ta śmy ma gne to fo no wej za wie ra ją cej ne ga tyw ne tre ści po li tycz ne.
1029 Kol por taż nie pu bli ko wa ne go opra co wa nia pu bli cy stycz ne go lub na uko we go o tre -

ści an ty so cja li stycz nej, któ re go au to rem jest obyw[atel] PRL.
1030�Udział�w nie�le�gal�nym�ze�bra�niu�lub�zgro�ma�dze�niu�o cha�rak�te�rze�an�ty�pań�stwo�-

wym�– an�ty�socj[ali stycz nym].
1031�Nie�for�mal�na�gru�pa�an�ty�so�cja�li�stycz�na.

1038�Au�tor�lub�au�to�rzy�ar�ty�ku�łu�lub�opra�co�wa�nia�w nie�le�gal�nym�cza�so�pi�śmie�wy�-

da�wa�nym�w kra�ju.

1032�Nie�for�mal�na�gru�pa�an�ty�socj[ali stycz na] w śro�do�wi�sku�mło�dzież[owym].
1033�Or�ga�ni�zo�wa�nie�nie�for�mal�nych�grup�szko�le�nio�wych�(wy�kła�dy,�obo�zy,�tzw.�la�ta�-

ją�ce�uni�wer�sy�te�ty�itp.)�o cha�rak�te�rze�an�ty�so�cja�li�stycz�nym.

1034�Or�ga�ni�zo�wa�nie�nie�for�mal�nych�klu�bów�dys�ku�syj�nych�o cha�rak�te�rze�an�ty�so�cja�-

li�stycz[nym].
1037�Nie�le�gal�ne�wy�daw�nic�two�dzia�ła�ją�ce�w kra�ju.

1036�Nie�le�gal�ne�cza�so�pi�smo�wy�da�wa�ne�w kra�ju.

1041�Kol�por�taż�nie�leg[al ne go] cza�so�pi�sma�wy�da�wa�ne�go�w kra�ju.

1042�Kol�por�taż�ma�te�ria�łu�(bro�szu�ry,�ksią�żki,�opra�co�wa�nia)�opu�bli�ko�wa�ne�go�przez

nie�le�gal�ne�wy�daw�nic�two�w kra�ju.

1035�Pro�wa�dze�nie�wy�kła�dów,�od�czy�tów�itp.�w nie�for�mal�nych�szko�len[io wych] klu�-
bach�dys�ku�syj�nych,�obo�zach�itp.

1039�Udział�lub�współ�udział�w tech�nicz�nym�przy�go�to�wa�niu�nie�le�gal[ne go] cza�so�pi�-
sma�lub�wy�daw�nic�twa�– dzia�ła�ją�cych�w kra�ju.

1040�Udział�lub�współ�udział�w re�da�go�wa�niu�nie�leg[al ne go] cza�so�pi�sma�lub�wy�daw�-
nic�twa�dzia�ła�ją�ce�go�w kra�ju.

1043�Wy�ko�rzy�sta�nie�tech�nicz[nych] środ�ków�do po�wie�la�nia�nie�leg[al nych] ma�te�ria�-
łów�o tre�ści�an�ty�so�cja�list[ycz nej].

1044�Nie�leg[al ne] wy�da�wa�nie�ko�mu�ni�ka�tów,�biu�le�ty�nów,�de�kla�ra�cji�i oświad�czeń�po�-
li�tycz�nych.

1045�Or�ga�ni�zo�wa�nie�kon�fe�ren�cji�pra�so�wych�lub�udzie�la�nie�wy�wiad[ów] o po�li�tycz�-
nie�szko�dli�wym�cha�rak�te�rze�dzien�ni�ka�rzom�z k[ra jów] k[api ta li stycz nych].
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DZIAŁ „C -2000”

2015, 2016 Za bój stwo na tle po li tycz nym i przy go to wa nie do te goż prze stęp stwa.
2017, 2018 Po bi cie na tle po li tycz nym oraz czy nie nie przy go to wań do [te goż] prze stęp -

stwa.
2019 Groź ba ust na wo bec dzia ła cza po li tycz ne go lub funk cjon[ariu sza] ad mi ni stra cji

pań stwo wej.
2020 Groź ba pi sem na (ano nim po gró żko wy) wo bec dzia ła czy spo łecz nych i po li tycz nych.
2021 Uszko dze nia gma chów par tyj nych i pań stwo wych (ata ko wa nie).
2022 Nisz cze nie cmen ta rzy, po mni ków i miejsc uświę co nych tra dy cją.
2023 Zry wa nie i nisz cze nie flag pań stwo wych.
2024 Zry wa nie i nisz cze nie por tre tów dzia ła czy par tyj nych i pań stwo wych.
2025 Zry wa nie i nisz cze nie de ko ra cji oko licz no ścio wych.
2026–2031 Ulot ki an ty pań stwo we – przy opi sie uwzględ nić tech ni kę wy ko na nia.
2029�Ulot�ka�an�ty�pań�stwo�wa�w for�mie�od�bit�ki�po�wie�la�czo�wej.

2032–37 Ulot ki an ty ra dziec kie – przy opi sie uwzględ nić tech ni kę wy ko na nia.
2038 Ulot ki na wo łu ją ce do prze rwy w pra cy.
2039 Ulot ki na wo łu ją ce do zbio ro we go wy stą pie nia.
2040 Na pi sy an ty pań stwo we.
2041 Na pi sy an ty ra dziec kie.
2042 Na pi sy na wo łu ją ce do prze rwy w pra cy.
2043 Na pi sy na wo łu ją ce do zbio ro we go wy stą pie nia.
2044 Ano ni my an ty pań stwo we kie ro wa ne do or ga ni za cji po li tycz no -spo łecz nych lub in -

sty tu cji.
2045 Ano ni my an ty pań stwo we kie ro wa ne do dzia ła czy po li tycz nych i spo łecz nych.
2046 Ano ni my an ty ra dziec kie kie ro wa ne do or ga ni za cji po li tycz no -spo łecz nych lub in -

sty tu cji.
2047 Ano ni my an ty ra dziec kie kie ro wa ne do dzia ła czy po li tycz nych i spo łecz nych.
2048 Nie le gal ne or ga ni za cje i związ ki osób do ro słych.
2049 Nie le gal ne or ga ni za cje i związ ki mło dzie żo we.
2050 Nie le gal ne or ga ni za cje i związ ki mie sza ne.
2051 Czyn ne za kłó ce nie prze bie gu ze bra nia, zgro ma dze nia lub uro czy sto ści.
2063 Usi ło wa nie pod ję cia nie le gal nej dzia łal no ści przez czł[on ków] by łych nie le gal nych

or ga ni za cji lub związ ków.
2064 Po dej rze nie o wy ko naw stwo ulo tek.
2065 Po dej rze nie o kol por taż ulo tek.
2066 Po dej rze nie o wy ko naw stwo i kol por taż ulo tek.
2067 Po dej rze nie ist nie nia nie le gal nej or ga ni za cji i związ ków mło dzie żo wych.
2068 Po dej rze nie ist nie nia nie le gal nej or ga ni za cji i związ ków do ro słych.
2069 Po dej rze nie ist nie nia nie le gal nej or ga ni za cji z udzia łem mło dzie ży i do ro słych.
2070 Po dej rze nie o prze stęp stwo wo jen ne.
2071 Ulot ki an ty pań stwo we wy ko na ne tech ni ką fo to gra fo wa nia.
2072 Ulot ki an ty ra dziec kie wy ko na ne tech ni ką fo to gra fo wa nia.
2073 Nie le gal ne ra dio sta cje (na daj nik[i]) an ty pań stwo we.
2074 Ano ni my o wro giej tre ści kie ro wa ne na ad res oso by pry wat nej.
2075 Ten den cyj na lub wro ga treść umiesz czo na w for mie ko men ta rza lub na pi su w pu -

bli ka cjach wy da nych w PRL (ksią żki, cza so pi sma, fol de ry itp.).
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2076�Ne�kro�log�o tre�ści�an�ty�państw[owej] i an�ty�radz[iec kiej] lub�na�wią�zu�ją�cy�do tra�-
dy�cji�Pol�ski�bu�rżu�azyj�nej.

DZIAŁ „D”
Dzia łal ność kle ru rzym sko ka to lic kie go, mniej szo ści wy zna nio wych oraz or ga ni za cji ka -

to lic kich.

1. Fak ty i for my od dzia ły wa nia kle ru na mło dzież szkół śred nich i pod sta wo wych.
2. Po sta wy kle ru wo bec wy da rzeń w kra ju, wy po wie dzi, po dej mo wa nie dzia łal no ści.
3. Wy po wie dzi do stoj ni ków ko ściel nych – po zy tyw ne i ne ga tyw ne – wo bec wy da rzeń

w kra ju, cha rak te ry zu ją ce ich po sta wę po li tycz ną i spo łecz ną.
4. Fak ty lan so wa nia przez kler an ty so cja li stycz nych kon cep cji spo łecz nych, po li tycz -

nych, fi lo zo ficz nych.
5. Fak ty wska zu ją ce na po zy tyw ne po sta wy księ ży świec kich i za kon nych.
6. Usta lo ne fak ty dot[yczą ce] dzia łal no ści za ko nów – aspek ty po zy tyw ne i ne ga tyw ne.
7. Fak ty dot[yczą ce] dzia łal no ści or ga ni za cji ka to lic kich (PAX, KIK itp.), w tym rów -

nież kon tak ty z or ga ni za cja mi ka to lic ki mi w kra jach ka pi ta list[ycz nych].
8. Fak ty dot[yczą ce] dzia łal no ści mniej szo ści wy zna nio wych. 
9. Dzia łal ność sek ty świad ków Je ho wy.

10. Fak ty i zja wi ska – po zy tyw ne i ne ga tyw ne – wy stę pu ją ce w w[yższych] s[emi na -
riach] d[uchow nych] i s[emi na riach] d[uchow nych].

11. Usta lo ne fak ty kon flik tów wśród kle ru (mię dzy kle rem do ło wym i ku rią) oraz kon -
flik ty w ogó le.

12. Usta lo ne fak ty kon flik tów kle ru ze spo łe czeń stwem.
13. Usta lo ne fak ty po wią zań kle ru z za gra ni cą – kon tak ty po dej rza ne. 
14. Usta lo ne fak ty prze stępstw i wy kro czeń kle ru na tle po spo li tym, na ru sze nie prze pi -

sów, w tym�nie�le�gal�ne�bu�dow�nic�two�sa�kral�ne.

15. Kon se kwen cje, wnio ski, sank cje – sto so wa ne wo bec księ ży na ru sza ją cych prze pi sy
praw ne oraz wy ni ka ją ce z po sta wy księ ży:

a) od po wie dzial ność przed są dem – wy ro ki, grzyw ny,
b) od po wie dzial ność ad mi ni stra cyj na,
c) roz mo wy pro fi lak tycz ne i ostrze gaw cze prze pro wa dzo ne przez or ga ny ad mi ni stra cji,
d) roz mo wy pro fi lak tycz ne i ostrze gaw cze prze pro wa dzo ne przez SB.

16. Ujaw nio ne fak ty sto so wa nia przez kler ró żnych form dys kry mi na cji wy zna nio wej w od nie -
sie niu do [wier nych] in nych wy znań oraz osób nie wie rzą cych, dys kry mi na cja czł[on ków] par tii.

17. Wy stą pie nia z am bon na tle rze ko me go bra ku wol no ści su mie nia i wy zna nia, zmie -
rza ją ce do za ostrze nia sto sun ków pań stwo–Ko ściół. 

18. Wy stą pie nia o ró żnym cha rak te rze, ata ku ją ce la ic kie za cho wa nie się spo łe czeń stwa
lub ak cje po dej mo wa ne przez par tię i czyn ni ki ad mi ni stra cyj ne.

19. Or ga ni zo wa ne przez Ko ściół: sym po zja, kon fe ren cje kra jo we i die ce zjal ne, od czy ty
o cha rak te rze spo łecz no -po li tycz nym.

20. Kon fe ren cje o cha rak te rze ad mi ni stra cyj nym z udzia łem ku ria li stów.
21. Wa żniej sze im pre zy ko ściel ne, wi zy ta cje bi sku pów, ich wy stą pie nia.
22. Wi zy ty do stoj ni ków ko ściel nych z Wa ty ka nu i kra jów ka pi tal[istycz nych] oraz przed -

sta wi cie li or ga ni za cji ka to lic kich.
23. Fak ty i zja wi ska dot[yczą ce] ukła du sto sun ków pań stwo–Ko ściół, dys ku sje i wy po -

wie dzi kle ru na ten te mat.
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24.�Cie�kaw�sze�kon�tak�ty�osób�cy�wil�nych�z kle�rem�ko�ściel�nym.

DZIAŁ „E”
Obej mu je in for ma cje o fak tach, zda rze niach i zja wi skach wy stę pu ją cych w go spo dar ce

na ro do wej oraz śro do wi skach na uki, oświa ty i in nych – za gad nie nia nie ob ję te iden ty fi ka to -
rem pio nów III.

1. Po wa żniej sze nad uży cia go spo dar cze, prze stęp stwa afe ro we w go spo dar ce uspo łecz -
nio nej;

a) do rob kie wi cze i mi lio ne rzy – usta le ni.
2. In for ma cje dot[yczą ce] or ga ni zo wa nia sym po zjów na uko wych i kon fe ren cji z udzia -

łem na ukow ców za gra nicz nych.
3. Roz mo wy i kon sul ta cje pro wa dzo ne przez za kła dy pra cy z fir ma mi za gra nicz ny mi

na te ma ty ko ope ra cji, za ku pu li cen cji itp.
4. Fak ty i opi nie dot[yczą ce] osób na sta no wi skach kie row ni czych, któ re w świe tle tych

opi nii nie po win ny po zo sta wać na sta no wi skach kie row ni czych. 
5. Nie le gal ny han del na te re nie kra ju war to ścia mi de wi zo wy mi (pie nią dze, bo ny), zło -

tem, bi żu te rią, nar ko ty ka mi i in ny mi ar ty ku ła mi po cho dzą cy mi z prze my tu.
6. In for ma cje dot[yczą ce] śro do wisk mło dzie ży nie przy sto so wa nej.
7. Ha sło prze nie sio ne do dzia łu B -3016, 3017, 3018, 3019.
8. Fak ty kra dzie ży lub za gi nię cia nar ko ty ków, le ków nar ko ty zu ją cych, środ ków tru ją -

cych oraz środ ków pro mie nio twór czych. 
9. Ró żne cie kaw sze in for ma cje ne ga tyw ne z dzie dzi ny go spo dar ki.

10. Po wa żniej sze po ża ry po wy żej 100 000 zł strat nie ob ję te za gad nie nia mi pio nu III.
11 Po wa żniej sze wy pad ki, ka ta stro fy i awa rie nie ob ję te za gad nie nia mi pio nu III.
12. Nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej, kra dzież bro ni i ma te ria łów wy bu cho wych.
13. Kon tro la w za kła dach pra cy prze pro wa dzo na lub in spi ro wa na przez jed nost ki SB

i MO – wnio ski po kon trol ne.
14. Ha sło prze nie sio ne do dzia łu C -2074.
15. Han del dzie ła mi sztu ki na te re nie kra ju, kra dzież dzieł sztu ki.
16. In for ma cje o fak tach, zda rze niach i zja wi skach dot[yczą cych] śro do wisk li te rac kich.
17. In for ma cje dot[yczą ce] śro do wisk mniej szo ści na ro do wych, ich dzia łal ność.
18.�Fał�szo�wa�nie�do�ku�men�tów.

19.�Cie�kaw�sze�in�for�ma�cje�o przy�na�le�żno�ści�osób�do or�ga�ni�za�cji�w okre�sie�oku�pa�cji

i po wy�zwo�le�niu.

20.�In�for�ma�cje�dot[yczą ce] zna�le�zisk�sta�no�wią�cych�skar�by�na�ro�do�we.

DZIAŁ „F”
Opra co wa nia te ma tycz ne, ana li zy pro ble mo we i in for ma cje prze ka za ne.

1. Opra co wa nia te ma tycz ne, śro do wi sko we, prze kro jo we i sy tu acyj ne z jed no stek ope -
ra cyj nych.

2. Opra co wa nia i in for ma cje Wy dzia łu „C”.
3. Pra ce i opra co wa nia na uko we spo rzą dzo ne na pod sta wie ma te ria łów ar chi wal nych.
4. In for ma cje prze ka za ne do in stan cji par tyj nych:
a) do Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR,
b) do Ko mi te tów Dziel ni co wych PZPR.
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5. In for ma cje prze ka za ne kie row nic twu ad mi ni stra cji pań stwo wej.
6. In for ma cje w for mie wnio sków, wska zó wek i za le ceń – prze ka za ne kie row nic twu za -

kła dów pra cy.
7. In for ma cje prze ka za ne do pio nu MO.
8. In for ma cje prze ka za ne do pro ku ra tu ry.
9. In for ma cje prze ka za ne do in nych jed no stek SB w ra mach współ pra cy.

10. Ana li zy śled cze w świe tle Za rzą dze nia [nr] 079/72 [mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 2 sierp nia 1972 r. w spra wie re je stra cji przez jed nost ki Słu żby Bez pie czeń stwa osób
i spraw oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji]:

a) czyn no ści spraw dza ją ce,
b) oce na mat[eria łów] ope ra cyj nych od stro ny praw nej.

11. Wa żniej si świad ko wie w spra wach.

Źródło:�AIPN�Wr,�053/3170,�mps.
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