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Tadeusz Ruzikowski 

Wprowadzenie stanu wojennego w stolicy i województwie warszawskim, a nast´p-
nie jego utrzymywanie by∏o mo˝liwe nie tylko za sprawà wojska i milicji, ale tak˝e
w du˝ej mierze dzi´ki S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa (SB) i b´dàcym w jej dyspozycji oso-
bowym êród∏om informacji (OZI)2. Z∏o˝ona z nich sieç agenturalna3 pozwala∏a na
obserwacj´, wykrywanie oraz neutralizacj´ dzia∏aƒ osób i Êrodowisk stanowiàcych po-
tencjalne zagro˝enie dla ustroju PRL. SpoÊród OZI najbardziej wartoÊciowymi êró-
d∏ami informacji dla SB byli tzw. tajni wspó∏pracownicy (TW)4, którzy funkcjonowali
w Êrodowiskach budzàcych zainteresowanie policji politycznej. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
niniejszy artyku∏ dotyczy jedynie OZI S∏u˝by Bezpieczeƒstwa wykorzystywanych w ra-
mach wydzia∏ów operacyjnych Komendy Sto∏ecznej Milicji Obywatelskiej (KS MO)5.

1 Artyku∏ jest cz´Êcià pracy doktorskiej powstajàcej pod kierunkiem prof. Marcina Kuli na temat „Stan wo-
jenny w Warszawie i województwie sto∏ecznym 1981–1983”. Por. T. Ruzikowski, Tajni wspó∏pracownicy pio-
nów operacyjnych aparatu bezpieczeƒstwa 1950–1984, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1 (3), s. 109–131,
a tak˝e Agenci, „Biuletyn IPN” 2005, nr 3, s. 36–48. 

2 Nale˝eli od nich w latach osiemdziesiàtych: tajni wspó∏pracownicy, kontakty operacyjne, kontakty s∏u˝bo-
we, konsultanci oraz rezydenci. 

3 Tutaj w znaczeniu ogólnym, z∏o˝ona z osób wspó∏pracujàcych tajnie ze S∏u˝bà Bezpieczeƒstwa.
4 Wyró˝nia∏ ich formalny wymóg podpisania zobowiàzania od wspó∏pracy. Faktycznie jednak powinnoÊç t´

cz´sto omijano odwlekajàc jà, a niekiedy ze wzgl´du na dobro wspó∏pracy nawet rezygnowano z tego for-
malnego elementu. Kandydat na TW cz´sto ju˝ wykonywa∏ konkretne zadania zlecone mu przez oficerów
operacyjnych SB.

5 Wydzia∏ II zajmowa∏ si´ ochronà kontrwywiadowczà PRL, w tym placówek dyplomatycznych. W stanie wo-
jennym wykonywa∏ tak˝e zadania zwiàzane ze zwalczaniem opozycji, kontrolà Êrodowisk dziennikarskich
oraz radia i telewizji. Wydzia∏y III kontrolowa∏y tzw. nadbudow´ (m. in. Êrodowiska kulturalne, naukowe,
stowarzyszenia). Zwalcza∏y równie˝ „antysocjalistyczne, antypaƒstwowe dzia∏ania” przeciwko PRL. Wspo-
mniane zadania by∏y podzielone pomi´dzy wydzia∏y III, III-1, III-2 w Komendzie Sto∏ecznej MO (na potrze-
by artyku∏u liczby dotyczàce wydzia∏ów III, III-1, III-2 b´dà przedstawiane sumarycznie jako wydzia∏y III,
albo pion III). Wydzia∏ V zajmowa∏ si´ wykrywaniem oraz neutralizacjà zagro˝eƒ w obr´bie gospodarki
(g∏ównie zak∏ady pracy), a tak˝e komunikacji i ∏àcznoÊci. Wydzia∏ IV rozpracowywa∏ koÊcio∏y, inne grupy wy-
znaniowe oraz Êrodowiska z nimi zwiàzane. Po cz´Êci zajmowa∏ si´ tak˝e zabezpieczaniem obszaru rolnictwa
przed niepo˝àdanymi dzia∏aniami (do czasu utworzenia w 1984 r. odr´bnego Departamentu VI). Szerszy
opis zadaƒ wype∏nianych przez poszczególne piony SB w latach osiemdziesiàtych zob.: H. Dominiszczak,
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Z rozwa˝aƒ wy∏àczono wywiad cywilny (pion I), a tak˝e sieç agenturalnà Milicji
Obywatelskiej oraz wojskowy wywiad i kontrwywiad. Zasadniczo pomini´to równie˝
sieç agenturalnà b´dàca w dyspozycji Departamentów MSW6, gdy˝ jej zasi´g i kie-
runki dzia∏ania w regionie warszawskim nie zosta∏y dotàd precyzyjnie wyznaczone. 

W artykule przedstawiona b´dzie definicja tajnego wspó∏pracownika w Êwietle
obowiàzujàcego na poczàtku lat osiemdziesiàtych normatywu MSW. Nast´pnie
przeanalizowana zostanie liczebnoÊç kandydatów na TW, formy werbunku tajnych
wspó∏pracowników warszawskiej SB lat 1981–1983, a tak˝e liczebnoÊç nowo pozy-
skanych TW we wspomnianym okresie. W dalszej cz´Êci artyku∏u przedstawiona
b´dzie ogólna liczebnoÊç TW SB zarejestrowanych w KS MO (w ramach poszcze-
gólnych wydzia∏ów), a tak˝e miejsca spotkaƒ tajnych wspó∏pracowników z pracow-
nikami SB w Êwietle dost´pnych êróde∏. Przedstawione zostanà zagro˝enia (postrze-
gane przez SB), na które nakierowywano agentur´, Êrodowiska funkcjonowania TW
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa KS MO (wed∏ug wybranych zainteresowaƒ poszczególnych
wydzia∏ów). Omówione b´dà tak˝e pozosta∏e rodzaje osobowych êróde∏ informacji7.
Cz´Êç artyku∏u poÊwi´cono sprawom operacyjnym8, w których dzia∏ali tajni wspó∏-
pracownicy oraz inne osobowe êród∏a informacji. Przedstawione b´dà rodzaje
spraw wszczynanych w latach stanu wojennego, ich ogólna liczba oraz przyporzàd-
kowanie do wydzia∏ów KS MO. W tym kontekÊcie interesujàce wydaje si´ równie˝
przedstawienie liczebnoÊci tajnych wspó∏pracowników w poszczególnych rodzajach
spraw prowadzonych przez wydzia∏y SB KS MO. 

W artykule wykorzystano materia∏y archiwalne zgromadzone w zasobie Instytu-
tu Pami´ci Narodowej. Podstawà niniejszej publikacji sà dane statystyczne o stanie
sieci tajnych wspó∏pracowników za lata 1981–1983 przechowywane w archiwum
IPN, wytworzone przez Wydzia∏ I Biura „C”9. Oczywiste, ˝e dane statystyczne sà
specyficznym materia∏em êród∏owym, obarczonym ci´˝arem mo˝liwych pomy∏ek
oraz przek∏amaƒ10. Jest to jednak mimo wszystko materia∏, który pozwala spojrzeç
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Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990, Warszawa 1997, s. 252–255, oraz P. Piotrowski, Struktury S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa 1975–1990, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1 (3), s. 51–107.

6 Niekiedy TW departamentów MSW sà przywo∏ywani jako element porównawczy. Za ka˝dym razem fakt
ten jest zaznaczany.

7 W tej cz´Êci zostanie równie˝ okreÊlona precyzyjnie ich liczebnoÊç, poza Kontaktami S∏u˝bowymi (w tym
wypadku brak danych êród∏owych). Analiza OZI innych ni˝ tajni wspó∏pracownicy z koniecznoÊci stanowi
niewielkà cz´Êç tego artyku∏u. Wi´kszoÊç dost´pnych i wykorzystanych informacji statystycznych odnosi∏a
si´ od tajnych wspó∏pracowników. 

8 Sprawa operacyjna – proces aktywnego wykrywania i rozpracowywania osób, grup, zdarzeƒ oraz zagadnieƒ
majàcy na celu „zapobieganie, rozpoznanie i wykrywanie wrogiej dzia∏alnoÊci”. Por. Instrukcja o pracy
operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa resortu spraw wewn´trznych [w:] Instrukcje pracy operacyjnej aparatu
bezpieczeƒstwa 1945–1989. Materia∏y Pomocnicze Biura Edukacji Publicznej IPN, wst´p i oprac. T. Ruzikow-
ski, Warszawa 2004, s. 134. [dalej: Instrukcje pracy operacyjnej…]; Na potrzeby niniejszego artyku∏u instruk-
cja z 1970 r. b´dzie nazywana „instrukcjà” bàdê „instrukcjà 006/70”. Wspomniana publikacja dost´pna jest
w Internecie pod adresem: _bezp. pdf. 

9 W Biurze „C” znajdowa∏o si´ archiwum S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. Zajmowa∏o si´ ono przechowywaniem
materia∏ów archiwalnych, ich opracowywaniem oraz udost´pnianiem, np. zainteresowanym jednostkom
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. 

10 Zapewne nie mo˝na ca∏kowicie wykluczyç, ˝e dane statystyczne nie by∏y jakoÊ fa∏szowane, zarazem trzeba
jednak podkreÊliç, ˝e przytaczane w artykule liczby, kierunki zmian stanu agentury, znajdujà potwierdzenie
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z szerszej perspektywy na zjawisko tajnych wspó∏pracowników (w du˝o mniejszym
stopniu pozosta∏ych OZI) zarejestrowanych w wydzia∏ach SB KS MO w latach
1981–1983. Wykorzystano dost´pne w archiwum IPN opracowania MSW, dotyczàce
tematyki pracy z tajnymi wspó∏pracownikami, jak równie˝ wybrane artyku∏y oraz
opracowania. Pomocne okaza∏y si´ zapisy, wspomnianej ju˝, Instrukcji pracy opera-
cyjnej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa resortu spraw wewn´trznych z 1970 r. wprowadzonej za-
rzàdzeniem nr 006/70, b´dàcej wa˝nym aktem normatywnym regulujàcym metody
pracy SB w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych. Jako pierwszy opublikowa∏
jà w „Arcanach” Henryk G∏´bocki11. Instrukcja ta znalaz∏a si´ tak˝e w opublikowa-
nym niedawno przez Instytut Pami´ci Narodowej, wspomnianym ju˝, wydawnictwie
êród∏owym obejmujàcym instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa z lat
1945–1989. Wykorzystano artyku∏ Paw∏a Piotrowskiego na temat struktury i zadaƒ
poszczególnych pionów operacyjnych SB anonsowany ju˝ wczeÊniej. 

Tajny wspó∏pracownik

Zgodnie z zapisem instrukcji tajnymi wspó∏pracownikami by∏y osoby „celowo
pozyskane do wspó∏pracy ze S∏u˝bà Bezpieczeƒstwa i wykonujàcy [tak w tekÊcie] za-
dania w zakresie zapobiegania, rozpoznania i wykrywania wrogiej dzia∏alnoÊci”12.
Na tajnych wspó∏pracowników poszukiwano ludzi „z inicjatywà, zdrowym rozsàd-
kiem, odpornych na trudnoÊci, umiejàcych nawiàzywaç kontakty z innymi ludêmi,
posiadajàcych umiej´tnoÊç zachowywania si´ w ró˝nych sytuacjach”13. Zakres zadaƒ
TW waha∏ si´ od zwyk∏ej obserwacji danej grupy lub pojedynczych osób, a˝ po
udzia∏ w kombinacjach operacyjnych14 wymagajàcych umiej´tnoÊci, doÊwiadczenia
oraz du˝ego osobistego zaanga˝owania. 

329

Osobowe êród∏a informacji…

w informacjach na temat zagro˝eƒ i stanu agentury, p∏ynàcych z innych êróde∏, np. dost´pnych notatek, steno-
gramów narad, treÊci wystàpieƒ kierownictwa resortu w okresie lat stanu wojennego. PoÊrednio od wiarygod-
noÊci danych statystycznych SB odniós∏ si´ w swoim wystàpieniu gen. bryg. W∏adys∏aw Ciastoƒ stwierdzajàc,
˝e „liczne zestawienia statystyczne potwierdzajàce efekty naszej pracy […] nie mogà pokazaç wszystkiego, co
si´ za nimi kryje, zw∏aszcza ogromnego wysi∏ku fizycznego i psychicznego naszych ludzi” (AIPN, MSW II, 405,
Wystàpienie wiceministra spraw wewn´trznych gen. bryg. W∏adys∏awa Ciastonia na odprawie komendantów
wojewódzkich MO oraz ich zast´pców od spraw S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w dniu 5 VIII 1983 r., k. 3).

11 H. G∏´bocki, Policyjna Rzeczpospolita Ludowa. „Biblia” S∏u˝by Bezpieczeƒstwa: Instrukcja 007/70 [w∏aÊc.:
Instrukcja o pracy operacyjnej resortu spraw wewn´trznych], „Arcana” 2002, nr 4–5; Instrukcj´ wczeÊniej-
szà, z 1945 r., opublikowa∏ natomiast T. Balbus, Mechanizm werbowania i prowadzenia agentury Urz´du
Bezpieczeƒstwa (dokument MBP z 1945 r.) [w:] Studia i materia∏y z dziejów opozycji i oporu spo∏ecznego, red.
¸. Kamiƒski, t. 3, Wroc∏aw 2000.

12 Instrukcje pracy operacyjnej…, s. 127.
13 AIPN, 01254/23, Omówienie Instrukcji o pracy operacyjnej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa resortu spraw we-

wn´trznych, Departament Szkolenia I Wydawnictw MSW, 1970, k. 57.
14 Instrukcja 006/70 stwierdza∏a, ˝e „kombinacja operacyjna stanowi zespó∏ planowych przedsi´wzi´ç wza-

jemnie ze sobà powiàzanych i podporzàdkowanych jednolitej koncepcji dla osiàgni´cia za∏o˝onego celu,
np. wprowadzenia od sprawy tajnego wspó∏pracownika, uzyskania dowodu przest´pnej dzia∏alnoÊci, za-
trzymania osoby podejrzanej” (Instrukcje pracy operacyjnej…, s. 135). Z kolei M. Grocki za kombinacj´
operacyjnà uwa˝a∏ „OkreÊlenie koncepcji, harmonogramu oraz wykonanie skomplikowanych zadaƒ s∏u˝b
specjalnych z jednoczesnym udzia∏em wielu jednostek np. tajnych wspó∏pracowników, pods∏uchu, podglà-
du, obserwacji” (M. Grocki, Konfidenci sà wÊród nas.., Warszawa, 1993, s. 91).
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Osobnà kategorià wyró˝nianà w statystykach Biura „C” byli kandydaci na taj-
nych wspó∏pracowników. By∏y to osoby, które SB zamierza∏a pozyskaç do wspó∏pra-
cy np. z racji posiadanych przez nie kontaktów z figurantami, czyli osobami pozosta-
jàcymi w zainteresowaniu SB. Cz´sto ju˝ w czasie wst´pnych kontaktów
z kandydatem SB uzyskiwa∏a od niego znaczàce informacje na temat osób, Êrodo-
wisk, co zarazem stanowi∏o sprawdzenie jego predyspozycji do ewentualnej przy-
sz∏ej pracy w charakterze tajnego wspó∏pracownika. Ogólna liczebnoÊç kandydatów
na TW wydzia∏ów SB KS MO w latach stanu wojennego zwi´kszy∏a si´ o 26 proc.
Szczegó∏owe dane przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Liczba kandydatów na TW w poszczególnych wydzia∏ach SB KS MO w latach
1981–1983

èród∏o: AIPN, 0394/19, Tabele statystyczne dotyczàce stanu tajnych wspó∏pracowników w posz-
czególnych obiektach, Êrodowiskach oraz wed∏ug zagro˝eƒ, lata 1981, 1982, 1983.
*suma wydzia∏ów III, III-1, III-2. 

Metody werbunku tajnych wspó∏pracowników

Zanim wspomniany kandydat na tajnego wspó∏pracownika warszawskiej SB sta-
wa∏ si´ formalnie tajnym wspó∏pracownikiem, podlega∏ procedurze werbunku, tj.
pozyskania do wspó∏pracy. Werbunek nast´powa∏ po fazie tzw. opracowania, której
zadaniem by∏o rozpoznanie sytuacji kandydata, jego mo˝liwoÊci i predyspozycji
do wspó∏pracy, a tak˝e okreÊlenie motywu – podstawy werbunku w oparciu o zebra-
ne informacje. W∏aÊciwy wybór sposobu werbunku zwi´ksza∏ prawdopodobieƒstwo
pozyskania do wspó∏pracy. W Warszawie oraz regionie, podobnie jak w ca∏ej Polsce,
w pierwszej po∏owie lat osiemdziesiàtych funkcjonowa∏y cztery g∏ówne, wyró˝niane
w danych statystycznych Biura „C”, podstawy werbunku tajnych wspó∏pracowników
przez S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa. Najcz´Êciej wyst´pujàcà statystycznie kategorià by∏o
tzw. „poczucie obywatelskiej wspó∏odpowiedzialnoÊci za bezpieczeƒstwo i porzàdek
publiczny”. Za tym okreÊleniem nie kry∏a si´ jednak jedynie troska o „porzàdek
i bezpieczeƒstwo” PRL, zwana w Êrodowisku SB motywacjà „ideowo-politycznà”.
Faktycznie kategoria ta obejmowa∏a tak˝e motywy o charakterze emocjonalnym
oraz psychologicznym. Warto podkreÊliç, ˝e cytowana ju˝ instrukcja nie wskazywa-
∏a w ogóle na takie rozumienie wspomnianej kategorii. Natomiast jeden z materia-
∏ów szkoleniowych dla SB jednoznacznie wyjaÊnia∏, ˝e wspó∏praca z SB mog∏a „byç
zgodna z nawykami, upodobaniami, dà˝eniami, sympatiami i antypatiami pozyski-
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Kandydaci na TW

Wydzia∏ II Wydzia∏y III* Wydzia∏ IV Wydzia∏ V Razem

1981 120 164 52 91 427
1982 174 158 51 121 504
1983 119 240 38 141 538
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wanego do okreÊlonych osób”15. Tam te˝ potwierdzono, ˝e obie grupy motywów
(ideowo-polityczne oraz psychologiczne, emocjonalne) „w zasadzie mieszczà si´
w podstawie pozyskania tajnego wspó∏pracownika, jakà jest poczucie wspó∏odpo-
wiedzialnoÊci za bezpieczeƒstwo i porzàdek publiczny”16. Dominujàca liczebnie
w statystykach „wspó∏odpowiedzialnoÊç obywatelska” faktycznie pe∏ni∏a rol´ fasady,
zawierajàc w sobie konglomerat ró˝nych podstaw werbunku (trudno obecnie okre-
Êliç, jakich dok∏adnie). Byç mo˝e takie eufemistyczne okreÊlenie omawianej katego-
rii wynika∏o z ch´ci przedstawienia prze∏o˝onym raczej jak najwi´kszej liczby
„wspó∏odpowiedzialnych” tajnych wspó∏pracowników ani˝eli grona kierujàcych si´
zawiÊcià czy nierzadko karierowiczostwem17. 

Do innych sposobów werbunku stosowanych w latach stanu wojennego przez
warszawskà SB, nale˝a∏y dwie metody wykorzystujàce szanta˝. Oparte one by∏y
z jednej strony na tzw. materia∏ach kompromitujàcych (zazwyczaj pod wzgl´dem
etyczno moralnym), z drugiej natomiast na materiale obcià˝ajàcym (który dawa∏
w perspektywie podstaw´ do wszcz´cia post´powania karnego). Ostatnim sposo-
bem werbunku obecnym w statystykach SB z lat osiemdziesiàtych by∏o wykorzysta-
nie motywu korzyÊci osobistych rozumianych zarówno jako wynagrodzenie o cha-
rakterze pieni´˝nym, jak i rzeczowym, a niekiedy równie˝ jako u∏atwienie
osiàgni´cia jakiegoÊ celu niematerialnego (np. przyspieszenie awansu zawodowe-
go). Perspektywa szybkiego osiàgni´cia korzyÊci, ∏atwego zarobku, zdobycia rzeczy
ówczeÊnie normalnie nieosiàgalnych (lata stanu wojennego charakteryzowa∏y si´
permanentnymi brakami niemal wszystkiego) stanowi∏y cz´sto wystarczajàcy bo-
dziec do podj´cia wspó∏pracy. Wynagradzane rzeczowo by∏y tak˝e osoby wspó∏pra-
cujàce z SB ex definitione w sposób niesformalizowany, takie jak kontakty operacyj-
ne czy s∏u˝bowe. Cz´sto spotykanym wynagrodzeniem za wykonane przez nie
zadania by∏y np. firmowa kawa, alkohol, rzadziej aparat telefoniczny, skórzana wa-
lizka czy komplet przyborów na biurko18. 

Zestawienia statystyczne tajnych wspó∏pracowników zwerbowanych w latach
1981–1983 przez wydzia∏y operacyjne SB Komendy Sto∏ecznej MO wskazujà, ˝e
liczba nowo zwerbowanych TW po pierwszym roku obowiàzywania stanu wojenne-
go (1982) wzros∏a o 132 proc. [!] (do 669) w porównaniu z rokiem poprzednim
(288). Najwi´kszy wzrost liczebnoÊci nowych TW w wartoÊciach bezwzgl´dnych na-
stàpi∏ w Wydziale V. W 1981 r. zwerbowano w nim 93 TW. W nast´pnym roku –
1982 liczba ta wzros∏a do 318 (ponadtrzykrotny wzrost!). Zmiana taka zwiàzana by∏
zapewne z faktem, ˝e zagro˝enia, którymi zajmowa∏ si´ Wydzia∏ V (np. dzia∏alnoÊç
opozycyjna „grup antysocjalistycznych” w zak∏adach pracy czy inna „szkodliwa dzia-
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15 W zwiàzku z tym warto postawiç pytanie, tymczasem na nie nie odpowiadajàc, jak mia∏y si´ od siebie akty
normatywne oraz materia∏y szkoleniowe dla m∏odych adeptów SB? 

16 AIPN, 01247/85, Pozyskanie tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, 1984, k. 37.
17 Wobec jednego z tajnych wspó∏pracowników SB podejrzewa∏a, ˝e jego ch´ç wspó∏pracy oraz aktywnoÊç

wynika∏a z nadziei na uzyskanie mo˝liwoÊci wyjazdu na kontrakt zarobkowy od Iraku (AIPN, 0247/1254,
[Informacja operacyjna od TW „Bronek” rozpracowujàcego cz∏onków „SolidarnoÊci” w Zak∏adach Kine-
skopów Kolorowych „Polkolor” w Piasecznie], 18 II 1982, b.p.

18 AIPN, 01210/1, [Rozliczenia upominków oraz wynagrodzeƒ TW, KO i KS], b.p.
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∏alnoÊç”) w 1982 r., dominowa∏y „wÊród pozosta∏ych zagro˝eƒ”19. Znaczàcy przyrost
(o ponad 100 proc.) liczby nowych tajnych wspó∏pracowników odnotowano w pio-
nie III (wzrost z 82 do 173 w 1982 r.). 

Wp∏yw na taki kierunek rozwoju liczebnoÊci agentury mia∏y zapewne naciski kie-
rownictwa MSW na zwi´kszenie liczby werbunków. Chcia∏o ono, by ka˝dy oficer ope-
racyjny mia∏ ∏àcznoÊç z 12–15 tajnymi wspó∏pracownikami20. Pomimo to liczba TW
przypadajàca na jednego funkcjonariusza by∏a w dalszym ciàgu niezadowalajàca
w stosunku do oczekiwaƒ kierownictwa MSW. Statystyki z 1982 r. wskazywa∏y, ˝e naj-
wi´kszà Êrednià liczb´ TW przypadajàcych na jednego funkcjonariusza (7,8) osiàgni´-
to w KW MO w Che∏mie, co budzi∏o konsternacj´ kierownictwa MSW, gdy˝ bynaj-
mniej nie tam, ale w Warszawie widziano wi´ksze zagro˝enia. Wtedy w stolicy Êrednio
na jednego pracownika operacyjnego SB przypada∏o 5,84 TW21. Charakterystyczne,
˝e po rekordowym 1982 r. (apogeum stanu wojennego, gdy pozyskano do wspó∏pra-
cy 318 nowych TW) pion V odnotowa∏ spadek liczby nowych tajnych wspó∏pracowni-
ków w 1983 r. (spadek ich liczby do 269). Wiàza∏o si´ to byç mo˝e z ówczesnym
zmniejszeniem si´ aktywnoÊci opozycyjnej (w tym w zak∏adach pracy) spowodowa-
nym m.in. zm´czeniem spo∏eczeƒstwa stanem wojennym, a tak˝e nieskutecznoÊcià
dotychczasowych form protestu (w tym akcji strajkowej 10 listopada 1982). W 1983 r.
jedynie wydzia∏y III odnotowa∏y znaczàcy wzrost (o 40 proc.) liczby nowo pozyska-
nych tajnych wspó∏pracowników (ze 173 do 243), co mo˝na wiàzaç z dà˝eniem SB
do kontroli nad tworzonymi przez w∏adze fasadowymi strukturami najpierw Obywa-
telskich Komitetów Odrodzenia Narodowego, a nast´pnie Patriotycznego Ruchu
Odrodzenia Narodowego. Szczegó∏owà liczebnoÊç nowo pozyskanych do wspó∏pracy
TW w poszczególnych wydzia∏ach KS MO przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Nowo zwerbowani tajni wspó∏pracownicy pionów operacyjnych SB KS MO pozy-
skani w latach 1981–1983 – stan na 31 grudnia ka˝dego roku 

èród∏o: AIPN, 0394/13, t. 1–7; 0394/14, t. 1–8; 0394/12, t. 1–7.

332

Artyku∏y i dokumenty

19 AIPN, KS MO Warszawa, sygn. rob. 7, [Wypowiedê naczelnika wydzia∏u V KS MO pp∏k. Jerzego Okraja
na jednej z narad organizowanych w stanie wojennym], [1982], k. 49.

20 Taki wymóg ministra spraw wewn´trznych przypomnia∏ wspó∏pracownikom podczas jednej z narad
w 1982 r. komendant sto∏eczny MO gen. bryg. J. åwiek (AIPN, KS MO, sygn. rob. 8, [Stenogram narady
z kierownictwem KS MO], [1982], k. 97.

21 T. Ruzikowski, Tajni wspó∏pracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeƒstwa 1950-1984, „Pami´ç
i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1, s. 125; AIPN, 0394/14, t. 2, Stan obcià˝enia pojedynczego pracownika ope-
racyjnego iloÊcià posiadanych na ∏àcznoÊci TW wg stanu na dzieƒ 31 XII 1982, b.p,.

Wydzia∏ II Wydzia∏y III* Wydzia∏ IV Wydzia∏ V Razem

1981 92 82 21 93 288
1982 142 173 36 318 669
1983 115 243 43 269 670

Sklad tom III copy  29/04/2006  09:16  Page 332



Jak ju˝ wspomniano, dominujàcà metodà werbunku tajnych wspó∏pracowników
przez warszawskà SB by∏a, wspominana ju˝, specyficznie rozumiana „wspó∏odpo-
wiedzialnoÊç obywatelska”. Âredni odsetek zwerbowanych tà metodà zmienia∏ si´
w latach stanu wojennego od ponad 91 proc. pod koniec 1981 r. poprzez nieca∏e 87
proc. w 1982 r., do prawie 90 proc. na koniec 1983 r. W 1982 r. znaczàco zwi´kszy∏
si´ Êredni odsetek zwerbowanych w oparciu o materia∏y obcià˝ajàce. Tabela
nr 3 przedstawia szczegó∏owe dane o Êrednich odsetkach werbunków wed∏ug po-
szczególnych metod w wydzia∏ach operacyjnych SB KS MO w latach 1981–1983.

Tabela 3. Âredni odsetek pozyskanych do wspó∏pracy przez wydzia∏y KS MO w latach
1981–1983 wed∏ug poszczególnych metod werbunku

èród∏o: AIPN, 0394/19, Dane tabelaryczne dot. stanu TW poszczególnych pionów na koniec ko-
lejnych lat: 1981, 1982, 1983.

OkolicznoÊcià sprzyjajàcà zwi´kszeniu liczby werbunków nowych tajnych wspó∏-
pracowników by∏y z pewnoÊcià warunki oraz przepisy towarzyszàce stanowi wojen-
nemu, które wprowadza∏y tryb doraêny oraz zaostrza∏y sankcje do kary Êmierci
w∏àcznie za przewinienia dotàd takà ustawowà karà nie obj´te22. Stwarza∏o to klimat
zastraszenia u∏atwiajàcy wywieranie presji przez SB w kierunku pozyskania
do wspó∏pracy. SB próbowa∏a werbowaç do wspó∏pracy przy okazji przes∏uchaƒ
osób podejrzewanych o udzia∏ w strajkach grudniowych 1981 r. Wykorzystywano
do werbunku nowych tajnych wspó∏pracowników równie˝ tzw. rozmowy profilak-
tyczno-ostrzegawcze prowadzone w stanie wojennym przez SB m.in. w ramach ak-
cji „Klon”23, a tak˝e „rozmowy wyjaÊniajàce” z osobami bioràcymi udzia∏ w straj-
kach (np. po 13 maja 1982). Podejmowano próby pozyskiwania nowych osobowych
êróde∏ informacji wÊród osób zatrzymywanych podczas zajÊç ulicznych24, choç jak
utyskiwano na jednej z narad, by∏y one podejmowane zbyt rzadko. Okazjà do sk∏a-
dania propozycji wspó∏pracy przez SB by∏a okolicznoÊç internowania. Z osobami
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22 Prawa cz∏owieka i obywatela w PRL (13 XII 1981 – 31 XII 1982), oprac. zespó∏ redakcyjny Komitetu Hel-
siƒskiego, Pary˝ 1983, s. 58. 

23 Podczas rozmów ostrzegawczych wywierano nacisk na cz∏onków „SolidarnoÊci”, aby podpisywali oÊwiad-
czenia o zaprzestaniu dzia∏alnoÊci zwiàzkowej oraz wszelkiej innej sprzecznej z zapisami przepisów o sta-
nie wojennym. Podobne rozmowy podejmowano z osobami anga˝ujàcymi si´ w „aktywnà dzia∏alnoÊç an-
typaƒstwowà” ale „rokujàce nadzieje na zmian´ swych dotychczasowych postaw”. Rozmowy ostrzegawcze
prowadzono tak˝e przed planowanymi przez opozycj´ protestami i strajkami. W jednej z analiz podkreÊlo-
no, ˝e rozmowy takie dawa∏y niekiedy „du˝e korzyÊci operacyjne” w interesujàcych SB Êrodowiskach
(AIPN, 0437/4, Tezowa informacja polityczno-operacyjna za okres 13 XII 1981 – 1 IV 1982 r., k. 14).

24 AIPN, MSW II, 372, Notatka ze spotkania kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewn´trznych z kierownic-
twem KS MO w Warszawie i KW MO w Katowicach, Szczecinie odbytego w dniu 29 X 1982 r., k. 230.

Rodzaj werbunku 1981 1982 1983

wspó∏odpowiedzialnoÊç obywatelska 91,41 proc. 86,67 proc. 89,53 proc.
korzyÊci osobiste 2,64 proc. 3,88 proc. 2,02 proc.
materia∏y obcià˝ajàce 2,94 proc. 6,66 proc. 5,25 proc.
materia∏y kompromitujàce 2,99 proc. 2,76 proc. 3,16 proc.
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internowanymi, przetrzymywanymi najcz´Êciej w wi´zieniach, SB prowadzi∏a tzw.
„rozmowy operacyjne” majàce na celu rozpoznanie postaw osób przetrzymywanych,
sk∏onnoÊci do ewentualnej wspó∏pracy. Stanowisko osoby niejednoznacznie krytycz-
ne wobec w∏adz otwiera∏o pole manewru SB do tzw. dialogu operacyjnego, którego
efektem by∏o nierzadko podj´cie wspó∏pracy przez osoby internowane25.

LiczebnoÊç tajnych wspó∏pracowników SB w Warszawie oraz woj. sto∏ecznym w la-
tach 1981–1983 

Lata 1981–1983 by∏y okresem dynamicznego wzrostu liczby tajnych wspó∏pra-
cowników w wydzia∏ach KS MO. Ich liczba wzros∏a z 1697 pod koniec 1981 r.
do 2044 rok póêniej, co stanowi∏o wzrost o 20,4 proc. Pod koniec 1983 r. liczba ta
wzros∏a o kolejne 24,5 proc. do 2545 TW. Szczegó∏owe dane o stanie tajnych wspó∏-
pracowników poszczególnych wydzia∏ów operacyjnych SB KS MO w omawianym
okresie zawiera tabela 4.

Tabela 4. Liczba tajnych wspó∏pracowników w wydzia∏ach KS MO w latach 1981–1983

èród∏o: AIPN, 0394/13, t. 1–7; 0394/14, t. 1–8; 0394/12, t. 1–7. Zestawienia statystyczne.

W 1982 r., czyli w apogeum stanu wojennego, najwi´kszy wzrost liczebnoÊci TW
odnotowano w pionie V. Ich liczba w stosunku do okresu sprzed roku zwi´kszy∏a si´
o prawie 36 proc. (do 684). Jednak rekordowy poziom wzgl´dnego oraz bezwzgl´d-
nego wzrostu liczby TW odnotowano w pionie III na koniec 1983 r., gdy ich liczba
si´gn´∏a 669, co oznacza∏o wzrost liczebnoÊci o 55 proc. (o 238) w porównaniu
do 1982 r. (431 TW). Charakterystyczne wydajà si´ relatywnie niewielkie zmiany
w liczebnoÊci tajnych wspó∏pracowników Wydzia∏u II (kontrwywiad) oraz IV (ko-
Êcio∏y, zwiàzki wyznaniowe, rolnictwo). Wzgl´dna stabilnoÊç liczebnoÊci TW tych
pionów oraz znaczàcy wzrost w wydzia∏ach III i V wskazujà na ukierunkowanie dzia-
∏aƒ warszawskiej SB na zwalczanie zorganizowanej opozycji politycznej oraz prze-
ciwdzia∏anie zagro˝eniom dla ustroju p∏ynàcym z zak∏adów pracy. 

Jak wspomniano, liczba TW w ró˝nych Êrodowiskach by∏a dalece niezadowalajà-
ca z punktu widzenia SB. W lipcu 1982 r. na tysiàce zatrudnionych SB dysponowa-
∏a w FSO – 19 TW, Zak∏adach Mechanicznych „Ursus” – 35, a Hucie „Warszawa” –
30. Nie lepsza sytuacja by∏a w SGGW, aktywnym opozycyjnie oÊrodku naukowym,

Artyku∏y i dokumenty

25 Grupy operacyjno-Êledcze dzia∏ajàce w oÊrodkach odosobnienia od 13 grudnia 1981 do 31 marca 1982 po-
zyska∏y wÊród internowanych 925 osób w skali kraju (AIPN, 0236/263, t. 1, Informacja [dot. pracy opera-
cyjnej wÊród internowanych], kwiecieƒ 1982, b.p.).

Wydzia∏ II Wydzia∏y III* Wydzia∏ IV Wydzia∏ V Razem

1981 578 327 288 504 1697
1982 641 431 288 684 2044
1983 673 669 324 879 2545
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gdzie wspó∏pracowano jedynie z 12 TW (w tym z 8 studentami) oraz Akademii Me-
dycznej (12). Nieco lepiej, z punktu widzenia SB, by∏o na Politechnice Warszawskiej
(49), choç w tym wypadku TW nie mieli bezpoÊredniego kontaktu z pionem perso-
nelu technicznego, gdzie cz∏onkowie „SolidarnoÊci” byli najbardziej aktywni26. Nie
by∏o to zresztà Êrodowisko odosobnione, w którym S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa mia∏a
stosunkowo ma∏o takich êróde∏ informacji. Jednak˝e nie mo˝na zapominaç, ˝e
we wspomnianych zak∏adach, instytucjach SB dysponowa∏a tak˝e kontaktami s∏u˝-
bowymi oraz kontaktami operacyjnymi, co ∏agodzi∏o wspomniane niedobory w na-
syceniu zak∏adów pracy TW sensu stricto. 

Miejsca spotkaƒ tajnych wspó∏pracowników

Jednym z wymiarów pracy tajnego wspó∏pracownika by∏y spotkania z oficerem
prowadzàcym, które s∏u˝y∏y przekazywaniu informacji na temat bie˝àcych wyników
pracy TW oraz przekazywaniu nowych zadaƒ. Spotkania takie odbywa∏y si´ w ka-
wiarniach, na ulicach, w samochodach, a tak˝e w specjalnie do tego celu przeznaczo-
nych lokalach kontaktowych (LK) udost´pnianych SB przez osoby prywatne i miesz-
kaniach konspiracyjnych (MK) b´dàcych w wy∏àcznej dyspozycji SB. Dzi´ki
zachowanym danym statystycznym znamy liczb´ LK oraz MK b´dàcych w dyspozycji
warszawskiej SB w latach 1981–1983. Szczegó∏owe dane przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Lokale kontaktowe oraz mieszkania konspiracyjne b´dàce w dyspozycji KS MO
w latach 1981–1983

èród∏o: AIPN, 0394/19, Dane statystyczne o stanie tajnych wspó∏pracowników SB w latach
1981–1983.

Liczba lokali kontaktowych znacznie przewy˝sza∏a liczb´ mieszkaƒ konspiracyj-
nych, gdzie z zasady spotykano si´ jedynie z wyjàtkowo cennà agenturà. Zwraca
uwag´, ˝e najwi´ksza liczbà LK dysponowa∏y wydzia∏y III i Wydzia∏ V, co wyraênie
koreluje z wi´kszà liczbà agentury b´dàcej w dyspozycji tej cz´Êci SB. Powy˝sze in-
formacje wskazujà zarazem, ˝e g∏ównymi u˝ytkownikami MK byli funkcjonariusze
Wydzia∏u II KS MO, czyli kontrwywiadu, bynajmniej, jak ju˝ wspomniano, nie tylko
tym zagadnieniem zajmujàcy si´ w latach stanu wojennego. 

Osobowe êród∏a informacji…

26 AIPN, MSW II, 399, Referat na narad´ aktywu kierowniczego MSW, [19 VII 1982], k. 132.

Lokale kontaktowe Mieszkania konspiracyjne

Wydzia∏ Wydzia∏y Wydzia∏ Wydzia∏ Razem Wydzia∏ Wydzia∏y Wydzia∏ Wydzia∏ Razem
II III* IV V II III* IV V

1981 34 60 17 44 155 10 2 4 2 18
1982 27 51 16 43 137 10 2 4 2 18
1983 22 52 14 41 129 10 3 5 2 20
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Kierunki zainteresowaƒ, Êrodowiska funkcjonowania tajnych wspó∏pracowników

Warto zauwa˝yç, ˝e dane statystyczne Biura „C”, dotyczàce liczebnoÊci tajnych
wspó∏pracowników by∏y porzàdkowane, tak˝e wed∏ug poszczególnych zagadnieƒ
oraz Êrodowisk, w których funkcjonowa∏a agentura. Dzi´ki temu mo˝na w przybli-
˝eniu okreÊliç, jakà liczbà oraz jak ukierunkowanà agenturà dysponowa∏y wydzia∏y
operacyjne SB KS MO. 

Wydzia∏ II poza ochronà kontrwywiadowczà placówek dyplomatycznych27 w la-
tach stanu wojennego wykonywa∏ tak˝e zadania dotyczàce walki z opozycjà w ochra-
nianych sektorach gospodarki (oÊrodki radia i telewizji, prasa, poligrafia, transport).
Dane liczbowe wskazujà (a raczej ich brak), ˝e Wydzia∏ II KS MO nie posiada∏ taj-
nych wspó∏pracowników ukierunkowanych na zagadnienie radia i telewizji w prze-
ciwieƒstwie do Departamentu II, który dysponowa∏ dziesiàtkami TW rozpoznajà-
cych „wrogà dzia∏alnoÊç” we wspomnianym Êrodowisku (w kolejnych latach
1981–1982 odpowiednio 74 i 126 TW). LiczebnoÊç TW Wydzia∏u II KS MO wg wy-
branych zagadnieƒ przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela 6. Liczba TW Wydzia∏u II KS MO w kolejnych latach wg wybranych zagadnieƒ 

èród∏o: AIPN, 0394/19, Dane statystyczne o stanie tajnych wspó∏pracowników SB w latach
1981–1983. Tu i w dalszych tabelach przytoczone oryginalne nazewnictwo stosowane w statysty-
kach biura „C”. 

Do zadaƒ pionu III KS MO w latach stanu wojennego, poza ju˝ wczeÊniej wspo-
mnianymi, nale˝a∏o tak˝e zwalczanie dywersji, nielegalnych organizacji politycz-
nych, wydawnictw oraz ogólnie poj´tej „wrogiej propagandy”. Zajmowa∏ si´
równie˝ przeciwdzia∏aniem „terroryzmowi politycznemu” oraz „dywersji ideolo-
giczno-politycznej”. W kr´gu zainteresowania tej cz´Êci warszawskiego SB znajdo-
wa∏a si´ tak˝e m∏odzie˝ akademicka, m∏odzie˝ szkó∏ ponadpodstawowych oraz ad-
ministracja rzàdowa28. JeÊli chodzi o rodzaje zagro˝eƒ, to najliczniejsze grono TW
pionu III (wydzia∏ów III) zajmowa∏o si´ „dywersjà”. Nie jest jasne, co kry∏o si´ pod
tà nazwà. Byç mo˝e okreÊlano w ten sposób np. uliczny kolporta˝ ulotek, napisy
na murach, w halach fabrycznych, a nawet dzia∏alnoÊç zwiàzkowà, czy politycznà.
Nie mo˝na wykluczyç, ˝e pod tym poj´ciem rozumiano tak˝e np. zagro˝enia dla
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27 Do tych zadaƒ anga˝owa∏ oko∏o 200 TW, a liczba ta w okresie stanu wojennego nie uleg∏a znaczàcym zmia-
nom. 

28 Por. P. Piotrowski, op. cit., s. 69. 

Wydzia∏ II
Zagadnienia 1981 1982 1983

Agencje prasowe, zagro˝enie wywiadowcze 1 4 5
Dzienniki, czasopisma, zagro˝enie wywiadowcze 20 26 13
Poligrafia, zagro˝enie wywiadowcze 6 29 38
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spoistoÊci fasadowego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Wiadomo,
˝e SB chcia∏a chroniç PRON przed „negatywnymi wp∏ywami z zewnàtrz oraz podej-
mowanymi próbami wrogiej dzia∏alnoÊci w Ruchu”29. 

W ka˝dym razie w 1983 r. „dywersjà” zajmowa∏o si´, co najmniej dwa razy wi´-
cej TW (608) ni˝ na poczàtku stanu wojennego (288). Wielu tajnych wspó∏pracow-
ników funkcjonowa∏o w Êrodowisku naukowo-twórczym oraz na wy˝szych uczelniach
i wÊród m∏odzie˝y akademickiej. W ka˝dym z tych Êrodowisk liczba TW w latach
1981–1983 zwi´kszy∏a si´. Przyk∏adowo na warszawskich wy˝szych uczelniach liczba
TW KS MO wzros∏a (o ponad 100 proc.) z 58 w 1981 r. do 124 dwa lata póêniej.
W Êrodowisku zawieszonego, a nast´pnie zlikwidowanego w okresie stanu wojenne-
go NSZZ „SolidarnoÊç” wydzia∏y III KS MO mia∏y kilkudziesi´ciu tajnych wspó∏pra-
cowników. Ich liczba w latach 1981–1983 podwoi∏a si´ i wzros∏a z 44 do 93. Potwier-
dzenie aktywnoÊci SB w kontekÊcie zdobywania agentury pod tym kàtem mo˝na
odnaleêç w zapisie jednej z narad aktywu kierowniczego S∏u˝by Bezpieczeƒstwa.
Stwierdzono tam, ˝e „pozyskujemy osobowe êród∏a informacji, niekiedy spoÊród ak-
tywnych dzia∏aczy „SolidarnoÊci” i tà drogà staramy si´ wy∏àczaç niewygodne nam
jednostki, docieraç i kontrolowaç grupy i Êrodowiska”30. Ârodowisko Niezale˝nego
Zrzeszenia Studentów rozpracowywa∏o kilkunastu TW. Szczegó∏owe dane na temat
liczby TW ukierunkowanych na wybrane zagro˝enia, Êrodowiska oraz obiekty znaj-
dujàce si´ w zainteresowaniu wydzia∏ów III KS MO, przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Liczba TW Wydzia∏ów III KS MO w kolejnych latach wg wybranych zagro˝eƒ,
Êrodowisk i obiektów
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29 Nie sà dost´pne na razie dane dla okresu stanu wojennego, gdy PRON by∏ tworzony. Jednak˝e poj´cie
o stopniu zagenturyzowania tego ruchu dajà liczby dla roku 1987, które wskazujà, ˝e w Radzie Krajowej
PRON SB posiada∏a dwóch tajnych wspó∏pracowników (wiceprzewodniczàcych), Biurze Sekretarza Gene-
ralnego PRON jedno êród∏o informacji oraz w Biurze Rady Krajowej 5 osobowych êróde∏ informacji
(3 TW, 2 KO). Ponadto SB w 1987 r. prowadzi∏a sprawy obiektowe na organizacje PRON w wojewódz-
twach, w których zapewne równie˝ wykorzystywa∏a agentur´ (AIPN, 01419/443, Charakterystyka operacyj-
na sprawy obiektowej nr 79374 [„Odrodzenie”], 24 I 1987, k. 106 i n. 

30 AIPN, KS MO Warszawa, sygn. rob. 7 [Wystàpienie naczelnika wydzia∏u V pp∏k. Jerzego Okraja na nara-
dzie aktywu kierowniczego S∏u˝by Bezpieczeƒstwa], [1982], k. 53. 

Wydzia∏y III*

Zagro˝enia 1981 1982 1983
Dywersja 288 381 608
Szkodliwe akty polityczne, sabota˝ 24 23 26
Konflikty spo∏eczne 9 21 27
Nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu nadbudowy 5 5 7
Szkodliwe akty polityczne, sabota˝ 24 23 26
Ârodowiska
Naukowe, twórcze 86 100 188
M∏odzie˝ akademicka 73 89 118
Obiekty
Zwiàzki, Stowarzyszenia 18 25 28
Oddzia∏y PAN, instytuty naukowe 20 22 44
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èród∏o: AIPN, 0394/19, Tabele statystyczne dotyczàce stanu tajnych wspó∏pracowników
w poszczególnych obiektach, Êrodowiskach oraz wed∏ug zagro˝eƒ, lata 1981, 1982, 1983.

Wydzia∏ IV S∏u˝by Bezpieczeƒstwa KS MO zajmowa∏ si´ m.in. rozpracowywa-
niem hierarchii oraz cz∏onków KoÊcio∏ów, wyznaƒ, a tak˝e osób z nimi zwiàzanych.
Szczególne zainteresowanie SB budzi∏, ze zrozumia∏ych wzgl´dów, KoÊció∏ rzym-
skokatolicki. Niektóre wydzia∏y pionu IV zajmowa∏y si´ rozpracowaniem kleru
Êwieckiego (pracownicy kurii, kler parafialny, wyk∏adowcy wy˝szych uczelni katolic-
kich, studenci i alumni), a inne infiltrowa∏y stowarzyszenia koÊcielne oraz kler
zakonny31. Pewna cz´Êç TW zajmowa∏a si´ tak˝e kontrolà Êrodowiska rolniczego.
Kilkudziesi´cioosobowa grupa tajnych wspó∏pracowników funkcjonowa∏a w Êrodo-
wisku administratorów parafii KoÊcio∏a rzymskokatolickiego. Stan wojenny nie
wp∏ynà∏ znaczàco na wzrost liczby tajnych wspó∏pracowników w tej grupie, gdy˝ od-
notowano wzrost w wysokoÊci 5,5 proc w ciàgu dwóch lat (do 65) w 1983 r. w sto-
sunku do stanu z koƒca 1981 r. (55). Wikariusze zarejestrowani jako TW Wydzia∏u
IV stanowili grup´ oko∏o 40 tajnych wspó∏pracowników. 

Wydaje si´, ˝e na niewielki relatywnie rozwój agentury funkcjonujàcej w Êrodo-
wisku KoÊcio∏a katolickiego wp∏yn´∏a obowiàzujàca w dzia∏aniach SB w poprzed-
nich (przed stanem wojennym) latach koncepcja dà˝enia do g∏ównego celu – „loja-
lizacji kleru”32. Nie bez znaczenia zapewne by∏a tak˝e tonujàca nastroje spo∏eczne
postawa Prymasa Józefa Glempa w okresie stanu wojennego. OczywiÊcie powy˝sze
nie przeszkadza∏o SB szczególnie mocno rozpracowywaç wybranych ksi´˝y, otwar-
cie manifestujàcych swój sprzeciw wobec stanu wojennego np. podczas g∏oszonych
publicznie kazaƒ, a tak˝e wspierajàcych w ró˝nych formach opozycyjne dà˝enia.
Przyk∏adem mogà byç aktywne rozpracowania ksi´˝y z rejonu Warszawy: ks. Jerze-
go Popie∏uszki (zwiàzanego z Hutà „Warszawa”), ks. Leona Kantorskiego z Podko-
wy LeÊnej (zwiàzanego ze Êrodowiskiem KOR) czy ks. Stanis∏awa Ma∏kowskiego,
kap∏ana diecezji warszawskiej33. 

Artyku∏y i dokumenty

31 Por. P. Piotrowski, op. cit., s. 74.
32 AIPN, MSW II, 399, Referat na narad´ aktywu kierowniczego MSW, [19 VII 1982], b.p.
33 Ksiàdz Stanis∏aw Ma∏kowski by∏ obj´ty wieloletnià sprawà operacyjnego rozpracowania krypt. „Godot”

(AIPN, 0364/305, t. 1–2).

Obiekty

Wydawnictwa, redakcje 2 2 18
Zak∏ady elektronicznej techniki obliczeniowej 6 5 6
S∏u˝ba zdrowia i opieka spo∏eczna 7 19 24
Kultura i sztuka 8 12 40
Uczelnie 58 74 124
OÊwiata i wychowanie 9 17 32
NSZZ „SolidarnoÊç” 44 68 93
Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów 12 14 10
Inne zwiàzki zawodowe 6 10 13
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Inne wyznania chrzeÊcijaƒskie, o du˝o mniejszych wp∏ywach, by∏y penetrowane
przez znacznie skromniejszà liczb´ tajnych wspó∏pracowników Wydzia∏u IV
KS MO. Nie ma danych o TW Wydzia∏u IV w Êrodowisku KoÊcio∏a ewangelicko-au-
gsburskiego, w Zjednoczonym KoÊciele Ewangelickim oraz u grekokatolików.
Agentur´ w tym Êrodowisku posiada∏ natomiast Departament IV MSW. Adwenty-
Êci Dnia Siódmego przez ca∏y okres stanu wojennego byli inwigilowani przez dwóch
tajnych wspó∏pracowników Wydzia∏u IV KS MO, podobnie zresztà jak Êwiadkowie
Jehowy. Autokefaliczny KoÊció∏ Prawos∏awny w PRL, najpewniej z racji swojej pro-
rzàdowej orientacji otwarcie prezentowanej przez jego zwierzchnika Bazylego34, nie
posiada∏ w swoim gronie TW Wydzia∏u IV SB KS MO, gdy˝ ze wspomnianego po-
wodu nie by∏o najwidoczniej takiej potrzeby. Co wi´cej, to wyznanie nie wyst´powa-
∏o nawet w cytowanej statystyce Biura „C”. 

Funkcjonariusze Wydzia∏u IV KS MO najwyraêniej nie mieli agentury wÊród
pracowników Komisji Episkopatu, o czym mo˝e Êwiadczyç brak danych w tym
wzgl´dzie. DojÊcia informacyjne w tym kr´gu posiada∏ za to Departament IV. War-
szawska SB, wedle dost´pnych danych statystycznych, posiada∏a kilku TW w Êrodo-
wisku pracowników kurii oraz we w∏adzach oficjalnie funkcjonujàcych stowarzyszeƒ
katolickich, takich jak Stowarzyszenie „Pax” czy ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie
Spo∏eczne. Dane liczbowe wskazujà, ˝e w obu tych strukturach wÊród cz∏onków za-
rzàdów, SB posiada∏a po dwóch tajnych wspó∏pracowników. Zwraca uwag´ brak da-
nych, jeÊli chodzi agentur´ Wydzia∏u IV w Klubie Inteligencji Katolickiej. Zarazem
trzeba zaznaczyç, ˝e tà strukturà zajmowali si´ tajni wspó∏pracownicy Departamen-
tu IV SB w MSW, którego funkcjonariusze posiadali w 1982 r. we wspomnianym
Êrodowisku 23 TW w skali kraju, w tym tak˝e w Warszawie. 

Szczegó∏owe dane na temat liczby TW w wybranych Êrodowiskach b´dàcych
w zainteresowaniu Wydzia∏u IV SB KS MO przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Liczba TW w wybranych Êrodowiskach budzàcych zainteresowanie Wydzia∏u IV SB
KS MO w latach 1981–1983

Osobowe êród∏a informacji…

34 Âwiadczy o niej choçby serdeczny list z ˝yczeniami dla gen. W. Jaruzelskiego ze stycznia 1983 r. (AAN,
UdsW, 131/416, Wydzia∏ wyznaƒ nierzymskokatolickich, k. 73).

Wydzia∏ IV
1981 1982 1983

Âwiecki kler parafialny

Administratorzy parafii 55 58 65
Wikariusze 44 44 48
Uczelnie koÊcielne, dot. równie˝ osób Êwieckich
KUL wyk∏adowcy 1 bd bd
ATK Wyk∏adowcy 6 9 10
ATK Studenci 13 8 10
WSD Wyk∏adowcy 5 5 5
WSD Alumni 7 6 7
KurialiÊci 3 3 5
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èród∏o: AIPN, 0394/19, Tabele statystyczne dotyczàce stanu tajnych wspó∏pracowników
w poszczególnych obiektach, Êrodowiskach oraz wed∏ug zagro˝eƒ, lata 1981, 1982, 1983.

* liczba niemo˝liwa do odczytania. 

Stosunkowo nielicznà agenturà dysponowa∏a warszawska SB w zakonach, co wy-
nika∏o zapewne z charakteru tego Êrodowiska – z natury rzeczy bardzo hermetycz-
nego. Niemniej zwraca uwag´ dysponowanie przez SB kilku TW wÊród prze∏o˝o-
nych oÊrodków zakonnych. Relatywnie niewielka liczba agentury (choçby
w stosunku do tej funkcjonujàcej na uczelniach Êwieckich) obsadza∏a wy˝sze uczel-
nie koÊcielne. 

Wydzia∏ V KS MO, zajmowa∏ si´, jak ju˝ wspomniano m.in. ochronà przemys∏u.
W ramach realizacji tego zadania przeciwdzia∏ano wp∏ywom NSZZ „SolidarnoÊç”
oraz starano si´ zapobiegaç i uÊmierzaç tzw. konflikty spo∏eczne b´dàce cz´sto
w istocie strajkami czy akcjami protestacyjnymi. Liczba TW zajmujàcych si´ tym za-
gadnieniem wzros∏a w latach stanu wojennego prawie czterokrotnie (por. tabela 9).
Liczna grupa wspó∏pracowników by∏a rozmieszczona w zak∏adach pracy. Wielu TW
by∏o wykorzystywanych pod kàtem zbierania informacji dot. „nieprawid∏owoÊci
w funkcjonowaniu gospodarki narodowej”. W prezentowanym poni˝ej zestawieniu
zwraca uwag´ pozycja „cz∏onkowie ruchu zwiàzkowego”, która najprawdopodob-
niej dotyczy TW zaanga˝owanych w tworzenie i funkcjonowanie oficjalnych zwiàz-
ków zawodowych (nowe zwiàzki zawodowe w∏adze oficjalnie organizowa∏y od paê-
dziernika 1982, choç tzw. grupy inicjatywne, powstawa∏y znacznie wczeÊniej)35. Takà

Artyku∏y i dokumenty

35 Temat zaanga˝owania SB oraz agentury w tworzenie grup inicjatywnych poruszy∏ gen. bryg. Jerzy åwiek
mówiàc: „My chcemy mieç sieç [agenturalnà], bo przyjdzie czas na organizacj´ zwiàzków zawodowych. My
chcemy, ˝eby one by∏y ukszta∏towane […] My musimy wiedzieç i przygotowaç ludzi, nie oszukujmy si´, my
musimy organizowaç to wszystko od nowa” (AIPN, KS MO, sygn. rob. 8, k. 100–101 [Stenogram narady
z kierownictwem KS MO, 1982].

Wydzia∏ IV
1981 1982 1983

Kler zakonny

Cz∏onkowie w∏adz prowincjalnych i generalnych 2 3 3
Prze∏o˝eni placówek zakonnych 7 4 4
Proboszczowie parafii zakonnych 12 7 6
Kadra zakonna KUL i ATK 2 2 2
Bracia zakonni i nowicjusze 25 * 16
Katolicy Êwieccy
Osoby Êwieckie kontaktujàce si´ z zakonnikami 16 16 17
Stowarzyszenie „Pax”
Cz∏onkowie zarzàdu stowarzyszenia 2 1 1
ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie Spo∏eczne
Cz∏onkowie zarzàdu stowarzyszenia 2 2 2
Klub Inteligencji Katolickiej i agendy
Cz∏onkowie Zarzàdu Klubu bd bd bd
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interpretacj´ nasuwa brak danych dla 1981 r., gdy idea kontrolowanego przez w∏a-
dze ruchu zwiàzkowego dopiero si´ rodzi∏a. JeÊli przyjàç t´ interpretacj´ danych, to
sugeruje to znaczàcà obecnoÊç agenturalnà w warszawskim ruchu zwiàzkowym.

Tabela 9. Liczba TW Wydzia∏u V KS MO w kolejnych latach wg wybranych zagro˝eƒ,
Êrodowisk i obiektów

èród∏o: AIPN, 0394/19, Tabele statystyczne dotyczàce stanu tajnych wspó∏pracowników
w poszczególnych obiektach, Êrodowiskach oraz wed∏ug zagro˝eƒ, lata 1981, 1982, 1983.

* liczba niemo˝liwa do odczytania. 

Du˝a cz´Êç tajnych wspó∏pracowników funkcjonowa∏a w zak∏adach pracy, co nie
jest zaskakujàce ze wzgl´du koncentracj´ w tych miejscach zagro˝eƒ dla ustroju.
Zwraca uwag´ nieliczna grupa TW kontrolujàcych prac´ przedsi´biorstw komunal-
nych, elektrowni, zak∏adów niezwykle istotnych z punktu widzenia codziennego
funkcjonowania miasta. Wiadomo jednak, ˝e w podobnych zak∏adach dysponowano
zmilitaryzowanà wewn´trznà s∏u˝bà porzàdkowà, wzmocnionà niekiedy równie˝
przedstawicielami Obrony Cywilnej, która zapewnia∏a ∏ad i porzàdek na terenie
przedsi´biorstwa.

Inne osobowe êród∏a informacji36

Jak ju˝ wspomniano, poza tajnymi wspó∏pracownikami, istnia∏y tak˝e inne ro-
dzaje osobowych êróde∏ informacji. Znaczàco wzbogaca∏y one mo˝liwoÊci zdobywa-
nia wiadomoÊci przez SB na temat sytuacji spo∏eczno politycznej w Êrodowiskach jà
interesujàcych. Rodzajem OZI, bardzo istotnym w ich ogólnej liczbie, pe∏niàcym

341

Osobowe êród∏a informacji…

36 Szerzej na temat OZI zob. T. Ruzikowski, Agenci, „Biuletyn IPN” 2005, nr 3, s. 36–48.

Wydzia∏ V
1981 1982 1983

Zagro˝enia

Konflikty spo∏eczne 51 164 199
Nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu bazy/
Nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu gospodarki narodowej 367 304 409
Ârodowiska
Za∏ogi okreÊlonych zak∏adów pracy 361 559 729
Kontakty z kk z ochranianych obiektów 86 86 110
Obiekty
Centrale handlu zagranicznego 101 95 123
Zak∏ady przemys∏owe 183 189 207
Elektrownie, elektrociep∏ownie, okr´gowe dysp. mocy 10 * 9
Instytuty, oÊrodki badawcze, biura projektowe 66 60 70
Przedsi´biorstwa gosp. komunalnej 13 20 28
Cz∏onkowie ruchu zwiàzkowego bd 216 345

Sklad tom III copy  29/04/2006  09:16  Page 341



342

podobnà rol´ do TW, ale formalnie niezobowiàzanym do podpisywania zgody
na wspó∏prac´, by∏ tzw. kontakt operacyjny (KO). By∏a to osoba, która dobrowol-
nie udziela∏a informacji na tematy interesujàce SB. Wykorzystywano jà wtedy, gdy
nie zachodzi∏a potrzeba u˝ycia TW. Ogólna liczba KO w wydzia∏ach SB KS MO
utrzymywa∏a si´ w okresie lat 1981–1983 na doÊç stabilnym poziomie mi´dzy
400–500. Jak ju˝ wspomniano, ta kategoria OZI by∏a istotnym uzupe∏nieniem êró-
de∏ informacji dla SB w sytuacji, gdy liczba tajnych wspó∏pracowników w danym za-
k∏adzie, instytucji by∏a ograniczona. Szczegó∏owe dane o liczbie KO przedstawiono
w tabeli 10.

Tabela 10. Liczba kontaktów operacyjnych w poszczególnych wydzia∏ach SB KS MO
w latach 1981–1983

èród∏o: AIPN, 0394/19, Tabele statystyczne dotyczàce stanu tajnych wspó∏pracowników
w poszczególnych obiektach, Êrodowiskach oraz wed∏ug zagro˝eƒ, lata 1981, 1982, 1983.

Kolejnà kategorià OZI by∏y tzw. kontakty s∏u˝bowe (KS), które w przeciwieƒ-
stwie do KO nie by∏y uwzgl´dniane w znanych dotàd statystykach. Warto podkreÊliç,
˝e ten rodzaj wspó∏pracy mia∏ charakter w zasadzie jawny. Pracownicy SB najcz´-
Êciej oficjalnie zwracali si´ do osób pe∏niàcych kierownicze funkcje w instytucjach,
czy zak∏adach pracy (np. w wydzia∏ach kadr) o informacje na temat bie˝àcej sytuacji
w zak∏adzie, nastrojów wÊród pracowników, konkretnych osób. W regionie war-
szawskim istnia∏o, co najmniej kilkaset zak∏adów pracy. JeÊli przyjàç, ˝e w ka˝dym
z nich by∏, co najmniej jeden KS, to oddaje to minimalnà skal´ wyst´powania tej ka-
tegorii OZI.

Nast´pnym êród∏em informacji byli dla SB konsultanci (K), z których facho-
wej wiedzy czerpano w sytuacji, gdy S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa takiej specjalistycz-
nej wiedzy nie posiada∏a. Szczególnie liczna by∏a ich obecnoÊç w Wydziale V SB
KS MO zajmujàcym si´ nadzorem nad zak∏adami pracy pod kàtem zagro˝eƒ na-
tury politycznej i gospodarczej. JeÊli wziàç pod uwag´, ˝e warszawska SB wyja-
Ênia∏a wiele wypadków awarii w cyklach technologicznych pod kàtem mo˝liwoÊci
sabota˝u, a tak˝e przejawów aktywnoÊci opozycyjnej, to proporcje takie sà zrozu-
mia∏e. W tym kontekÊcie konsultantami mogli byç np. in˝ynierowie zajmujàcy si´
procesami technologicznymi, czy specjaliÊci od analizy pisma zatrudniani w spra-
wach dotyczàcych np. kolporta˝u ulotek czy gazetek. Ogólna liczba konsultantów
SB KS MO nie ulega∏a znaczàcym zmianom w latach 1981–1983, co ilustruje
tabela 11.

Artyku∏y i dokumenty

Kontakty operacyjne
Wydzia∏ II Wydzia∏y III* Wydzia∏ IV Wydzia∏ V Razem

1981 144 139 25 128 436
1982 165 131 31 166 493
1983 125 142 28 179 474
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Tabela 11. Liczba konsultantów w poszczególnych wydzia∏ach SB KS MO w latach
1981–1983. 

èród∏o: AIPN, 0394/19, Tabele statystyczne dotyczàce stanu tajnych wspó∏pracowników
w poszczególnych obiektach, Êrodowiskach oraz wed∏ug zagro˝eƒ, lata 1981, 1982, 1983.

Ostatnià wreszcie kategorià OZI, o której trzeba wspomnieç, byli rezydenci – gru-
pa specyficzna, jeÊli chodzi o rodzaj wykonywanych zadaƒ. Obs∏ugiwali oni tajnych
wspó∏pracowników w imieniu oficera operacyjnego tam, gdzie osobista wspó∏praca
z TW nie by∏a mo˝liwa – np. w ma∏ych filiach, wydzia∏ach zak∏adów pracy, gdzie ka˝-
de pojawienie si´ nieznanej osoby mog∏o byç od razu dostrze˝one, wzbudzajàc zara-
zem podejrzenia, (grozi∏o to dekonspiracjà êród∏a informacji). Podobna sytuacja do-
tyczy∏a wsi i miasteczek, gdzie bardzo trudno by∏o zachowaç tajnoÊç wspó∏pracy
z oficerem operacyjnym ze wzgl´du na nielicznà lokalnà spo∏ecznoÊç. Rezydent, na co
dzieƒ funkcjonujàcy w danym Êrodowisku, odbiera∏ od tajnych wspó∏pracowników in-
formacje, a tak˝e przekazywa∏ nowe zadania od oficera prowadzàcego. LiczebnoÊç re-
zydentów w poszczególnych wydzia∏ach SB KS MO przedstawia poni˝sze zestawienie.

Tabela 12. Liczba rezydentów w poszczególnych wydzia∏ach SB KS MO w latach 1981–1983

èród∏o: AIPN, 394/19, Tabele statystyczne dotyczàce stanu tajnych wspó∏pracowników w posz-
czególnych obiektach, Êrodowiskach oraz wed∏ug zagro˝eƒ, lata 1981, 1982, 1983. 

Mo˝na zauwa˝yç, ˝e podobnie jak w wypadku konsultantów, najwi´ksza liczba re-
zydentów funkcjonowa∏a w Wydziale V SB KS MO. Wskazuje to na znaczàce wyko-
rzystanie rezydentów w zak∏adach pracy. Ogólna liczba rezydentów wykorzystywanych
przez S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa Komendy Sto∏ecznej MO w latach stanu wojennego
utrzymywa∏a si´ na stabilnym poziomie mi´dzy 20–30, choç w ostatnim roku obowià-
zywania stanu wojennego zaznaczy∏a si´ tendencja spadkowa w tym wzgl´dzie. 

Osobowe êród∏a informacji…

37 Brak danych o kwestionariuszach ewidencyjnych zak∏adanych w 1982 r. i w roku nast´pnym przez Wydzia∏
IV SB KS MO. 

Rezydenci

Wydzia∏ II Wydzia∏y III* Wydzia∏ IV Wydzia∏ V Razem

1981 8 2 2 15 27
1982 8 1 2 16 27
1983 4 1 1 14 20

Konsultanci
Wydzia∏ II Wydzia∏y III* Wydzia∏ IV Wydzia∏ V Razem

1981 5 5 1 45 56
1982 7 5 1 40 53
1983 7 5 2 35 49
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Tajni wspó∏pracownicy w sprawach operacyjnych 

Osoby i Êrodowiska b´dàce w zainteresowaniu SB rozpracowywano w ramach
spraw operacyjnych tak˝e za pomocà osobowych êróde∏ informacji, w tym tajnych
wspó∏pracowników. 2/3 z nich w latach 1981–1983 by∏o wykorzystywanych w ró˝ne-
go rodzaju sprawach operacyjnych. Stan wojenny spowodowa∏ znaczny przyrost licz-
by nowych spraw operacyjnych wszczynanych przez wydzia∏y operacyjne SB Komen-
dy Sto∏ecznej MO. Apogeum ich przyrostu nastàpi∏o w 1982 r. Wtedy ich liczba
niemal podwoi∏a si´ (do co najmniej 65537) w stosunku do 1981 r. (331). Du˝y rela-
tywnie przyrost odnotowano w kategorii kwestionariuszy ewidencyjnych (KE),
b´dàcych ”formà dokumentacji operacyjnej inwigilowanych osób”38. Nastàpi∏
wzrost liczby nowych spraw tej kategorii ze 105 w 1981 r., do przynajmniej 285
w 1982 r., co stanowi∏o ponaddwuipó∏krotny wzrost. Zapewne w zwiàzku z nasilajà-
cà si´ aktywnoÊcià opozycyjnà w roku 1982 znaczàco wzros∏a liczba nowych spraw
operacyjnego sprawdzenia (SOS), które s∏u˝y∏y np. sprawdzeniu informacji uzyska-
nych przez SB na temat „wrogiej” dzia∏alnoÊci osoby czy grupy osób. Warto zazna-
czyç, ˝e w wydzia∏ach III liczba nowych SOS wzros∏a o 50 proc.(do 110), a w Wy-
dziale V o 42 proc. (do 127). Równolegle, jak ju˝ wspomniano, nastàpi∏ w tych
wydzia∏ach znaczàcy wzrost liczby nowo pozyskanych tajnych wspó∏pracowników. 

Interesujàce, ˝e w apogeum stanu wojennego odnotowano natomiast spadek
liczby nowych Spraw Obiektowych (SO), którymi obejmowano wa˝niejsze, z punktu
widzenia zainteresowaƒ SB, instytucje, organizacje w kraju i za granicà, zak∏ady pra-
cy, a tak˝e wydarzenia np. kongresy, sympozja. Nowych spraw tej kategorii w 1982 r.
by∏o 21 w stosunku do 40 odnotowanych na koniec poprzedniego roku – 1981. Mo˝-
na próbowaç wyjaÊniç to tym, ˝e wi´kszoÊç obiektów strategicznych (np. zak∏adów
pracy) interesujàcych SB by∏o ju˝ obj´tych sprawami obiektowymi. W ich ramach
intensyfikowano pozyskiwanie nowych êróde∏ informacji. Po cz´Êci stan taki móg∏
wynikaç równie˝ z tego, ˝e dzia∏alnoÊç SB skierowano na inne formy pracy operacyj-
nej np. SOS czy sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR). Szczególnie SOR-y wy-
maga∏y zaanga˝owania znacznych si∏ i Êrodków, gdy˝ ich zadaniem by∏o pog∏´bienie
wiedzy na temat wykrytej i potwierdzonej „wrogiej” dzia∏alnoÊci osób, Êrodowisk.
Ten rodzaj sprawy móg∏ byç prowadzony niezale˝nie od post´powania przygotowaw-
czego. Liczba nowych SOR co najmniej podwoi∏a si´ w 1982 r., si´gajàc 90 (w sto-
sunku do 39 w 1981 r.). Szczegó∏owe dane dotyczàce stanu nowych spraw operacyj-
nych zawiera tabela nr 1 w za∏àczniku znajdujàcym si´ na koƒcu artyku∏u. 

Nieco inaczej wyglàda zagadnienie spraw operacyjnych, jeÊli wziàç pod uwag´
ich ca∏kowità liczebnoÊç w kolejnych latach stanu wojennego. Ogólna liczba spraw
operacyjnych prowadzonych przez oficerów operacyjnych SB w wydzia∏ach opera-
cyjnych KS MO poczàtkowo zwi´kszy∏a si´, by nast´pnie ulec zmniejszeniu. Pod ko-
niec 1981 r. funkcjonariusze prowadzili, co najmniej 1500 spraw, a rok póêniej 1807.
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38 Szerzej na temat rodzajów spraw operacyjnych por. T. Ruzikowski, Agenci, „Biuletyn IPN” 2005, nr 3.

Sklad tom III copy  29/04/2006  09:16  Page 344



345

W nast´pnym roku nastàpi∏ jednak spadek tej liczby do przynajmniej 1661, co za-
pewne wiàza∏o si´ ze wspomnianym ju˝ uspokojeniem si´ sytuacji spo∏eczno-poli-
tycznej w Warszawie i województwie. Szczegó∏owe liczby opisujàce stan spraw ope-
racyjnych w wydzia∏ach KS MO przedstawiono w tabeli 3 w za∏àczniku.

Na ogólnà liczb´ spraw operacyjnych wp∏ywa∏o tak˝e ich zamykanie wskutek np.
niewykrycia sprawców, rzadziej ich wykrycia i pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci
pojedynczych osób lub grup. Do czo∏owych osiàgni´ç SB stanu wojennego nale˝a∏o
znaczàce rozpracowanie i doprowadzenie do procesów oraz wyroków wobec dzia∏a-
czy podziemnych struktur zwiàzanych ze zwiàzkiem „SolidarnoÊç” – Mi´dzyzak∏a-
dowego Robotniczego Komitetu „SolidarnoÊci” oraz Radia „SolidarnoÊç”. Jednak
znacznie cz´Êciej od takich sukcesów SB zaprzestawano prowadzenia spraw
ze wzgl´du na brak post´pów w realizacji stawianych przed nimi celów. Brak, nie-
stety, dotàd szczegó∏owych informacji dotyczàcych tematyki spraw zakoƒczonych
oraz zaniechanych przez SB KS MO w omawianym okresie. Natomiast liczby spraw
zaniechanych oraz zakoƒczonych przez poszczególne wydzia∏y operacyjne SB
KS MO przedstawiono w tabeli 2 w za∏àczniku. 

Jak ju˝ wspomniano, wi´kszoÊç TW SB KS MO funkcjonowa∏a w ramach spraw
operacyjnych. Najliczniejsza ich grupa funkcjonowa∏a w ramach spraw obiektowych.
Obejmowa∏a ona od 77 (1981) do 75 proc. (1983) tajnych wspó∏pracowników zaan-
ga˝owanych w sprawy operacyjne. Wi´kszoÊç TW zaanga˝owanych w SO informo-
wa∏a SB o ogólnej sytuacji w zak∏adzie, nastrojach czy zagro˝eniach politycznych.
By∏a to w znacznej mierze tzw. agentura sygnalna znana ju˝ ze wczeÊniejszej histo-
rii PRL (w latach stalinowskich zak∏ady pracy by∏y obsadzone licznà agenturà sygna-
lizacyjnà o podobnym charakterze). Krytycznà ocen´ takiego charakteru tajnych
wspó∏pracowników przedstawiono na jednej z narad kierownictwa MSW, gdzie
uznano, ˝e znaczàca cz´Êç agentury wykorzystywanej w sprawach operacyjnych mia-
∏a charakter „ogólnoinformacyjny” nie posiadajàc zarazem „dotarcia do nielegal-
nych struktur i grup”39. 

Równie˝ sprawy operacyjnego rozpracowania prowadzone przez wydzia∏y SB
KS MO anga˝owa∏y znacznà liczb´ agentury (kilkuset tajnych wspó∏pracowników).
Nieco mniejsza ich liczba by∏a wykorzystywana w sprawach operacyjnego sprawdze-
nia, gdzie chodzi∏o jedynie o upewnienie si´, co do prawdziwoÊci otrzymywanych
przez agentur´ informacji (w tym wypadku doÊç cz´sto korzystano tak˝e z pomocy
KS i KO). Kilkudziesi´ciu wreszcie TW zaanga˝owanych by∏o w donoszenie na oso-
by kontrolowane za pomocà kwestionariuszy ewidencyjnych. Szczegó∏owe dane
o liczbie tajnych wspó∏pracowników funkcjonujàcych w ramach poszczególnych ka-
tegorii spraw operacyjnych przedstawiono w tabeli 13. Uszczegó∏owione dane znaj-
dujà si´ w tabeli 4 w za∏àczniku.

Osobowe êród∏a informacji…

39 AIPN, MSW II, 399, Referat na narad´ aktywu kierowniczego MSW, [19 VII 1982], b.p.
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Tabela 13. Ogólny stan tajnych wspó∏pracowników w ramach poszczególnych kategorii
spraw operacyjnych oraz dane ogólne

èród∏o: W∏asne wyliczenia na podstawie: AIPN 0394/13, t. 1–7; 0394/14, t. 1–8; 0394/12,
t. 1–7.

Przy obecnym stanie wiedzy niemo˝liwe jest ca∏oÊciowe okreÊlenie, jak licznie
wykorzystywano w sprawach operacyjnych pozosta∏e osobowe êród∏a informacji.
Wiadomo jednak ju˝, ˝e w wielu sprawach operacyjnych wi´kszoÊç wykorzystywa-
nych êróde∏ informacji stanowi∏y kontakty operacyjne oraz kontakty s∏u˝bowe, a nie
tajni wspó∏pracownicy.

***

Osobowe êród∏a informacji, a w szczególnoÊci tajni wspó∏pracownicy, by∏y nie-
zb´dnym ogniwem poÊredniczàcym pomi´dzy Êrodowiskami budzàcymi zaintereso-
wanie SB, a oficerami operacyjnymi S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. TW Zapewniali bie˝à-
cy dop∏yw informacji do SB na temat dzia∏aƒ poszczególnych grup, Êrodowisk,
a tak˝e osób. W du˝ym stopniu na podstawie doniesieƒ TW oraz innych OZI
wszczynano nowe sprawy operacyjne, do których z kolei werbowano kolejnych taj-
nych wspó∏pracowników oraz OZI. Sieç osób tajnie wspó∏pracujàcych z SB oplata-
∏a Warszaw´, województwo oraz ca∏y kraj. Wiedza zdobywana za pomocà sieci taj-
nych wspó∏pracowników by∏a wykorzystywana w sposób zaplanowany, systemowy
przez funkcjonariuszy SB, którzy realizowali wytyczne kierownictwa MSW dà˝àce-
go do totalnej kontroli spo∏eczeƒstwa poprzez pog∏´bienie jego infiltracji. Temu s∏u-
˝y∏ m.in. nacisk na werbunek nowych tajnych wspó∏pracowników. Stan wojenny
stworzy∏ wiele nowych mo˝liwoÊci w tym wzgl´dzie. Pozosta∏e osobowe êród∏a infor-
macji, przede wszystkim kontakty operacyjne oraz kontakty s∏u˝bowe, przekazywa-
∏y niejednokrotnie równie wartoÊciowe informacje na temat osób interesujàcych SB,
co tajni wspó∏pracownicy. W przypadku kontaktów operacyjnych warto wspomnieç,
˝e poprzez t´ kategori´ SB mog∏a uzyskiwaç informacje od cz∏onków PZPR (choç
formalnie ich werbunek by∏ zabroniony, to jednak w wyjàtkowych wypadkach mo˝-
na by∏o ich werbowaç za zgodà I sekretarza KW). Cz∏onkowie partii funkcjonowali
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40 W latach stanu wojennego ogólna liczba tajnych wspó∏pracowników pionów operacyjnych SB wzros∏a
z 35265 pod koniec 1981 r. do 55627 na koniec roku 1983. By∏ to wzrost liczebnoÊci o 58 proc. (T. Ruzi-
kowski, Tajni wspó∏pracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeƒstwa 1950–1984, „Pami´ç i Sprawie-
dliwoÊç” 2003, nr 1 (3), s. 115.

Rok SOS SOR SO KE Ogólna liczba TW Odsetek TW
w sprawach w sprawach

operacyjnych operacyjnych

1981 101 212 1204 29 1546 91,10
1982 136 291 1429 24 1880 91,97
1983 162 386 1775 33 2356 92,57
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tak˝e w ramach kontaktów s∏u˝bowych dotyczàcych najcz´Êciej kierowniczych sta-
nowisk, które znajdowa∏y si´ w wi´kszoÊci w nomenklaturze PZPR ró˝nych szczebli. 

Dane statystyczne wskazujà, ˝e sposoby werbunku agentury warszawskiej SB
w stanie wojennym nie zmieni∏y si´ w stosunku do okresu wczeÊniejszego, zmienia-
∏y si´ jedynie proporcje udzia∏u poszczególnych metod werbunku w ogólnej liczbie
pozyskanych do wspó∏pracy. Warto podkreÊliç, ˝e w stanie wojennym SB odnawia∏a
tak˝e wspó∏prac´ z dawnymi swoimi tajnymi wspó∏pracownikami. Stan wojenny
przyniós∏ znaczny rozrost sieci agenturalnej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa zarówno w ska-
li Warszawy oraz województwa sto∏ecznego, jak i w skali kraju40. Warto zaznaczyç,
˝e relatywnie znaczàcy wzrost liczby TW dotyczy∏ Êrodowisk takich jak: NSZZ „So-
lidarnoÊç”, wy˝sze uczelnie, instytuty naukowe, Êrodowiska kultury i sztuki, które
w istotnej mierze by∏y podporà ówczesnej opozycji politycznej, dzia∏aƒ przez nià po-
dejmowanych. W zwiàzku z tym bez odpowiedzi na razie pozostaje pytanie, jaki ge-
neralnie wp∏yw na dzia∏alnoÊç wspomnianych Êrodowisk mieli tajni wspó∏pracowni-
cy oraz inne osobowe êród∏a informacji wewnàtrz nich funkcjonujàce. Znane
publicznie przypadki wspó∏pracy dzia∏aczy opozycyjnych ze S∏u˝bà Bezpieczeƒstwa
oraz wzmiankowane dane liczbowe wskazujà, ˝e w tym zakresie mo˝na si´ spodzie-
waç nowych odkryç. 

Tajni wspó∏pracownicy to nie tylko wymiar statystyczny odnotowany w archiwach
Biura „C” przedstawiony w tym artykule. To tak˝e wymiar osobistych decyzji, wybo-
rów oraz dà˝eƒ naznaczonych niejednokrotnie nieszcz´Êciem, problemami tych,
na których tajny wspó∏pracownik donosi∏. Praca tajnego wspó∏pracownika to tak˝e
konkretne zadania wykonane przez niego oraz zlecenia przekazywane przez pra-
cowników operacyjnych (podobnà uwag´ mo˝na skierowaç pod adresem innych
OZI). Bli˝sze poznanie wspomnianych zagadnieƒ b´dzie mo˝liwe po uwa˝nym
przeanalizowaniu pod tym kàtem teczek personalnych, teczek pracy tajnych wspó∏-
pracowników oraz spraw operacyjnych. Zapoznanie si´ z tym materia∏em, jego kon-
frontacja z pozosta∏ymi dost´pnymi êród∏ami, umo˝liwi poznanie rzeczywistego
wp∏ywu agentury na wydarzenia analizowanego okresu historii najnowszej Polski. 

Osobowe êród∏a informacji…
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Za∏àcznik 

Tabela 1. Nowe sprawy operacyjne za∏o˝one przez poszczególne piony operacyjne SB KS MO
1981–1983

1981
Za∏o˝one
operac. operac. obiektowe kwest. Razem

sprawdzenia rozpracowania ewidencyjne

Wydzia∏ II 3 b. d. 14 55 72
Wydzia∏y III* 55 22 14 19 110
Wydzia∏ IV b. d. b. d. 4 1 5
Wydzia∏ V 89 17 8 30 144
Razem 147 39 40 105 331

1982
operac. operac. obiektowe kwest. Razem

sprawdzenia rozpracowania ewidencyjne

Wydzia∏ II 20 11 5 144 180
Wydzia∏y III* 110 37 3 42 192
Wydzia∏ IV 2 1 2 b.d. 5
Wydzia∏ V 127 41 11 99 278
Razem 259 90 21 285 655

1983
operac. operac. obiektowe kwest. Razem

sprawdzenia rozpracowania ewidencyjne

Wydzia∏ II 11 2 5 29 47
Wydzia∏y III* 58 21 10 19 108
Wydzia∏ IV 2 1 2 b. d. 5
Wydzia∏ V 43 16 16 97 172
Razem 114 40 33 145 332

èród∏o: AIPN, 0394/14, t. 3, 4,5, 6.

* suma wydzia∏ów III, III-1, III-2.

Tabela 2. Sprawy operacyjne zakoƒczone oraz zaniechane przez poszczególne piony operacyjne
SB KS MO 1981–1983

1981
Zakoƒczone, zaniechane

operac. operac. obiektowe kwest. Razem
sprawdzenia rozpracowania ewidencyjne

Wydzia∏ II 11 1 b.d. 80 92
Wydzia∏y III* 53 27 3 20 103
Wydzia∏ IV 3 3 1 3 10
Wydzia∏ V 126 15 2 1 144
Razem 193 46 6 104 349
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1982
operac. operac. obiektowe kwest. Razem

sprawdzenia rozpracowania ewidencyjne

Wydzia∏ II 8 b.d. 1 92 101
Wydzia∏y III* 64 33 3 11 111
Wydzia∏ IV 2 2 3 b. d. 7
Wydzia∏ V 97 14 b. d. 12 123
Razem 171 49 7 115 342

1983
operac. operac. obiektowe kwest. Razem

sprawdzenia rozpracowania ewidencyjne

Wydzia∏ II 23 2 2 68 95
Wydzia∏y III* 70 34 3 22 129
Wydzia∏ IV 1 3 2 b. d. 6
Wydzia∏ V 103 37 35 47 222
Razem 197 76 42 137 452

Tabela 3. Stan spraw operacyjnych w pionach operacyjnych SB KS MO 1981–1983

1981
operacyjnego operacyjnego obiektowe kwest. ewiden.
sprawdzenia rozpracowania

spraw osób spraw osób spraw osób spraw osób
Wydzia∏ II 1981 49 40 9 15 74 1050 429 429
Wydzia∏y III* 1981 94 51 177 182 70 b. d. 49 49
Wydzia∏ IV 1981 5 12 11 15 51 155 43 43
Wydzia∏ V 1981 171 102 46 68 181 173 41 41
Razem 319 205 243 280 376 1378 562 562

Ogó∏em
spraw/osób** 1500/2425

1982
operacyjnego operacyjnego obiektowe kwest. ewiden.
sprawdzenia rozpracowania

spraw osób spraw osób spraw osób spraw osób
Wydzia∏ II 1982 67 58 20 26 75 1270 469 469
Wydzia∏y III* 1982 129 82 177 195 60 b. d. 95 95
Wydzia∏ IV 1982 6 13 10 13 50 164 45 45
Wydzia∏ V 1982 193 148 73 104 191 195 147 147
Razem 395 301 280 338 376 1629 756 756

Ogó∏em
spraw/osób** 1807/3024

349
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èród∏o: AIPN 0394/14, t. 3, 4, 5, 6.

* suma wydzia∏ów III, III-1, III-2.
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1983
operacyjnego operacyjnego obiektowe kwest. ewiden.
sprawdzenia rozpracowania

spraw osób spraw osób spraw osób spraw osób
Wydzia∏ II 1983 61 66 16 21 66 1396 413 413
Wydzia∏y III* 1983 104 83 157 184 77 b. d. 107 107
Wydzia∏ IV 1983 7 10 9 17 49 163 47 47
Wydzia∏ V 1983 123 127 51 118 173 172 201 201
Razem 295 286 233 340 365 1731 768 768

Ogó∏em
spraw/osób** 1661/3125

Tabela 4. Stan tajnych wspó∏pracowników wydzia∏ów SB KS MO w ramach poszczególnych
rodzajów spraw operacyjnych w latach 1981–1983

Wydzia∏ II Wydzia∏y III*

1981 1982 1983 1981 1982 1983
w sprawach w sprawach
operacyjnego operacyjnego
sprawdzenia 28 28 32 sprawdzenia 27 32 50

operacyjnego operacyjnego
rozpracowania 4 4 6 rozpracowania 165 205 283

obiektowych 505 566 587 obiektowych 108 165 288

kwestionariuszach kwestionariuszach
ewidencyjnych 12 11 11 ewidencyjnych 14 11 19

Wydzia∏ IV Wydzia∏ V

1981 1982 1983 1981 1982 1983
w sprawach w sprawach
operacyjnego operacyjnego
sprawdzenia b.d. 1 4 sprawdzenia 46 75 76

operacyjnego operacyjnego
rozpracowania 7 5 5 rozpracowania 36 77 92

obiektowych 173 170 194 obiektowych 418 528 706

kwestionariuszach kwestionariuszach
ewidencyjnych 1 1 1 ewidencyjnych 2 1 2

èród∏o: AIPN, 0394/13, t. 1–7; 1–8; 1–7.
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èród∏o: AIPN, 0394/14, t. 3, 5, 6.

*   suma wydzia∏ów III, III-1, III-2.
** co najmniej, gdy˝ dla wydzia∏ów III brak danych statystycznych dot. osób obj´tych sprawami
obiektowymi.
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