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Przy�kła�dy�do�ku�men�ta�cji�
wy�two�rzo�nej�przez�pion�
ewi�den�cji�ope�ra�cyj�nej�SB�

w la�tach�1972–1990�
i jej�wy�ko�rzy�sta�nie�

do�ba�dań�na�uko�wych

D
zia�łal�ność�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�mu�sia�ła� być� do�ku�men�to�wa�na.�Wy�móg� ten� po�-

zwa�lał�m.in.�prze�ło�żo�nym�na�kon�tro�lę�po�czy�nań�pod�wład�nych.�Ze�wzglę�du�na�oma�-

wia�ny�te�mat�waż�ny�jest�jed�nak�in�ny�aspekt�pro�wa�dze�nia�do�ku�men�ta�cji,�a mia�no�wi�-

cie� jej� przy�dat�ność,� czy� wręcz� nie�zbęd�ność� dla� ra�cjo�nal�ne�go� or�ga�ni�zo�wa�nia� dzia�łań

ope�ra�cyj�nych,�tj.�unik�nię�cia�jed�no�cze�sne�go�roz�pra�co�wy�wa�nia�i po�zy�ski�wa�nia�do�współ�pra�-

cy�da�nej�oso�by�przez�róż�ne�jed�nost�ki�ope�ra�cyj�ne.�Dla�te�go�ce�lu�nie�wy�star�czał�za�pis�do�ko�-

ny�wa�ny�przez�funk�cjo�na�riu�sza�jed�nost�ki�ope�ra�cyj�nej�w tecz�ce�(tecz�kach)�spra�wy�–�po�trzeb�-

na� by�ła� do�dat�ko�wa� do�ku�men�ta�cja,� któ�rej� pro�wa�dze�niem� zaj�mo�wał� się� pion� ewi�den�cji

ope�ra�cyj�nej,�od�stycz�nia�1960 r.�zwa�ny�pio�nem�„C”.

Mno�że�nie�do�ku�men�ta�cji�oprócz�wy�mier�nych�ko�rzy�ści�ope�ra�cyj�nych�po�cią�ga�ło�za�so�bą�ry�-

zy�ko,�któ�re�go�oba�wia�ją�się�wszyst�kie�służ�by�spe�cjal�ne,�tj.�de�kon�spi�ra�cji�za�in�te�re�so�wań�ope�-

ra�cyj�nych.�Pro�wa�dze�nie�ewi�den�cji�nie�za�leż�nie�od�okre�su�jest�więc�sta�łą�pró�bą�ta�kie�go�zor�ga�-

ni�zo�wa�nia� obie�gu� in�for�ma�cji,� któ�ry� za�pew�niał�by� moż�li�wie� peł�ną� i szyb�ko� osią�gal�ną� dla

pra�cow�ni�ka�ope�ra�cyj�ne�go�wie�dzę�na�in�te�re�su�ją�cy�go�te�mat,�przy�jed�no�cze�snym�ogra�ni�cza�niu

do�stę�pu�do�tych�in�for�ma�cji�oso�bom,�dla�któ�rych�nie�są�one�nie�zbęd�ne.�Prak�tycz�nie�jed�nak�po�-

trze�by�biu�ro�kra�tycz�ne�wy�mu�sza�ły�po�wsta�wa�nie�do�ku�men�ta�cji,�któ�rej�ro�li�in�for�ma�cyj�nej�nie

do�ce�nio�no�w 1989� r.� Jej� prze�trwa�nie� umoż�li�wia�współ�cze�sne�mu�ba�da�czo�wi� do�tar�cie� do� –

zda�wa�ło�by�się�znisz�czo�nych�–�da�nych�o oso�bach,�któ�re�po�zo�sta�wa�ły�w za�in�te�re�so�wa�niu�SB.

W�do�ku�men�to�wa�niu�dzia�łań�SB�da�je�się�wy�róż�nić�trzy�fa�zy.�Pierw�szą�z nich�moż�na�okre�-

ślić�ja�ko�za�in�te�re�so�wa�nie�wstęp�ne,�np.�gdy�ofi�cer�roz�wa�żał�moż�li�wość�zwer�bo�wa�nia�ko�goś

na�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka.�Je�śli�szyb�ko�oka�zy�wa�ło�się,�iż�wer�bu�nek�nie�jest�ce�lo�wy,�bo

np.�po�ten�cjal�ny�kan�dy�dat�w naj�bliż�szym�cza�sie�za�mie�rzał�prze�nieść�się�po�za�ob�szar�da�nej

ko�men�dy� wo�je�wódz�kiej,� funk�cjo�na�riusz� za�prze�sta�wał� dzia�łań� w ce�lu� po�zy�ska�nia.� Do�ku�-

men�ta�cja�ta�kiej�czyn�no�ści�jest�bar�dzo�wą�tła.�W tecz�kach�in�nych�oso�bo�wych�źró�deł�in�for�ma�-

cji�pro�wa�dzo�nych�przez�ofi�ce�ra�mo�gą�zna�leźć�się�do�nie�sie�nia�na�te�mat�po�ten�cjal�ne�go�TW,

na�to�miast�w pio�nie�ewi�den�cji�nie�po�zo�stał�najprawdopodobniej�ża�den�ślad.

Dru�gą�fa�zę�kon�tak�tów�SB�z oby�wa�te�lem�na�zy�wa�no�w re�sor�cie�za�in�te�re�so�wa�niem�czyn�-

nym.�Za�czy�na�ła�się�ona�w mo�men�cie�re�je�stra�cji,�a koń�czy�ła�roz�wią�za�niem�współ�pra�cy�z TW
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lub�prze�rwa�niem�dzia�łań�wo�bec�fi�gu�ran�ta�spra�wy�ope�ra�cyj�nej,�gdy�„za�prze�stał�on�dzia�łal�no�-

ści�an�ty�pań�stwo�wej”.�Wów�czas�skła�da�no�ze�bra�ne�ma�te�ria�ły�do�ar�chi�wum.

Fakt�prze�ka�za�nia�te�czek�do�ar�chi�wum�skut�ko�wał�m.in.�wy�two�rze�niem�no�we�go�–�trze�cie�-

go� już�–�ro�dza�ju�do�ku�men�ta�cji,�któ�rej�za�pi�sy�w spo�sób�mniej� ry�go�ry�stycz�ny�niż� to�mia�ło

miej�sce�pod�czas�za�in�te�re�so�wa�nia�czyn�ne�go�chro�ni�ły�wie�dzę�o oso�bie�re�je�stro�wa�nej.�Ma�te�-

ria�ły�te�w znacz�nej�mie�rze�uła�twia�ją�pra�cę�ba�da�czo�wi.

Od�1972�r.�za�sa�dy�do�ku�men�to�wa�nia�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�przez�SB�w fa�zie�za�in�te�re�so�wa�nia

czyn�ne�go�w ogól�nych�za�ry�sach�wy�glą�da�ły�na�stę�pu�ją�co1:�po�np.�po�zy�ska�niu�TW�do�ko�ny�wa�-

no�je�go�re�je�stra�cji;�wy�ma�ga�ło�to�wy�ko�na�nia�wie�lu�czyn�no�ści�tech�nicz�nych�za�rów�no�przez

pra�cow�ni�ka�ope�ra�cyj�ne�go,�jak�też�przez�pra�cow�ni�ka�ewi�den�cji�(tu�za�ry�su�ję�je�dy�nie�te�z nich,

któ�rych�po�zna�nie�jest�nie�zbęd�ne�dla�zro�zu�mie�nia�ro�li�do�ku�men�ta�cji�pio�nu�ewi�den�cji�ope�ra�-

cyj�nej);�przede�wszyst�kim�na�le�ża�ło�wy�peł�nić�kar�tę�re�je�stra�cyj�ną�EO-4/722,�za�wie�ra�ją�cą�in�-

for�ma�cje�da�ją�ce�po�dzie�lić�się�na�czte�ry�gru�py:

1)�da�ne�per�so�nal�ne�oso�by�re�je�stro�wa�nej,

2) cha�rak�ter�za�in�te�re�so�wa�nia�SB�tą�oso�bą,

3)�wia�do�mo�ści� iden�ty�fi�ku�ją�ce�pra�cow�ni�ka�ope�ra�cyj�ne�go�pro�wa�dzą�ce�go�oso�bę� (spra�wę)

i wska�zu�ją�ce�jed�nost�kę,�w któ�rej�peł�nił�służ�bę,

4)�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny.

In�for�ma�cje,� o któ�rych�mo�wa� w punk�tach� 1–3,� na�no�sił� funk�cjo�na�riusz� ope�ra�cyj�ny,� po

czym�prze�ka�zy�wał�kar�tę:

•�w ko�men�dzie�wo�je�wódz�kiej�MO3 pra�cow�ni�ko�wi�Wy�dzia�łu�„C”;

•�w Ministerstwie�Spraw�Wewnętrznych�pra�cow�ni�ko�wi�Wy�dzia�łu�I Biu�ra�„C”.

Pra�cow�nik�ewi�den�cji�się�gał�do�dzien�ni�ka�re�je�stra�cyj�ne�go,�spraw�dzał,�ja�ki�nu�mer�znaj�du�-

je�się�w pierw�szym�nie�wy�peł�nio�nym�wier�szu�te�goż�dzien�ni�ka�i na�no�sił�ten�nu�mer�na�kar�tę

EO-4.� Wspo�mnia�ny� nu�mer� pra�cow�nik� ewi�den�cji� wpi�sy�wał� rów�nież� na� pierw�szą� stro�nę

okład�ki� wy�da�wa�nych� funk�cjo�na�riu�szo�wi� jed�nost�ki� ope�ra�cyj�nej� te�czek� TW� –� per�so�nal�nej

i pra�cy.

Pra�cow�nik�ope�ra�cyj�ny�włą�czał�do�tecz�ki�per�so�nal�nej�wy�peł�nio�ny�już�wcze�śniej�kwe�stio�-

na�riusz� zwer�bo�wa�ne�go�oraz�ma�te�ria�ły� po�wsta�łe�w pro�ce�sie� po�zy�ska�nia� –� a więc� ze�bra�ne

jesz�cze�przed�re�je�stra�cją.�Na�stęp�nie�w mia�rę�upły�wu�cza�su�do�kła�dał�do�oby�dwu�te�czek�ko�-

lej�ne� do�ku�men�ty.�W tych� tecz�kach� znaj�do�wa�ła� się� naj�bar�dziej� ob�szer�na�wie�dza� na� te�mat

dzia�łal�no�ści�TW.�War�to�za�zna�czyć,�iż�tecz�ka�per�so�nal�na�by�ła�jed�nym�z trzech�(w�od�nie�sie�-

1 W oma�wia�nym�okre�sie�pod�sta�wo�we�za�sa�dy�do�ku�men�to�wa�nia�dzia�łal�no�ści�SB�by�ły�okre�ślo�ne�przez:�roz�-

dział�V�In�struk�cji�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych sta�no�wią�cej�za�łącz�-

nik�do�Za�rzą�dze�nia�006�mi�ni�stra�spraw�we�wnętrz�nych�z 1 II�1970�r.,�pu�bli�ko�wa�nej�wie�lo�krot�nie,�m.in.�w opra�-

co�wa�niu�T.�Ru�zi�kow�skie�go,� In�struk�cje� pra�cy� ope�ra�cyj�nej� apa�ra�tu� bez�pie�czeń�stwa� (1945–1989),�War�sza�wa

2004;�prze�zna�czo�ną�dla�pra�cow�ni�ków�ope�ra�cyj�nych�In�struk�cję w spra�wie�za�kre�su�i try�bu�re�je�stra�cji�przez�jed�-

nost�ki�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�osób�i spraw�oraz�spraw�dza�nia�i udzie�la�nia�in�for�ma�cji,�sta�no�wią�cą�za�łącz�nik�do

Za�rzą�dze�nia�079�MSW�z 2 VIII�1972�r.�(AIPN,�01258/34)�oraz�prze�zna�czo�ne�dla�pra�cow�ni�ków�pio�nu�ewi�den�-

cji�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�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�(AIPN,�0544/4).
2 Por.� AIPN,� 01258/34,� In�struk�cja� w spra�wie� za�kre�su� i try�bu� re�je�stra�cji� przez� jednostki� Służby

Bezpieczeństwa�osób�i�spraw�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�5 i 7.�Z cza�sem�za�czę�to�sto�so�wać

rów�no�le�gle�wzo�ry�z 1973,�1977�i 1978�r.,�któ�re�w za�sa�dzie�nie�róż�ni�ły�się�od�wzo�ru�z 1972�r.�Da�lej�uży�wam

sym�bo�lu�EO-4�bez�po�da�wa�nia�nu�me�ru�wzo�ru.�Na�le�ży�jed�nak�pa�mię�tać,�iż�in�ny�cha�rak�ter�mia�ły�kar�ty�EO-4�sto�-

so�wa�ne�wcze�śniej,�np.�EO-4/62�i EO-4/68.
3 Od�lip�ca�1983�r.�ko�men�dy�wo�je�wódz�kie�MO�zo�sta�ły�za�stą�pio�ne�przez�wo�je�wódz�kie�urzę�dy�spraw�we�-

wnętrz�nych�(WUSW).

Antoni�Zieliński
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niu�do�re�je�stra�cji�cen�tra�li�–�dwóch)�miejsc�w re�sor�cie,�w któ�rym�ku�mu�lo�wa�ły�się�da�ne�per�-

so�nal�ne�re�je�stro�wa�ne�go�i in�for�ma�cje�o cha�rak�te�rze�za�in�te�re�so�wa�nia�nim�przez�SB4.�Dru�gie

miej�sce�o ta�kiej�kon�cen�tra�cji� da�nych� sta�no�wi�ła� znaj�du�ją�ca� się�w Wy�dzia�le� „C”�ko�men�dy

wo�je�wódz�kiej�tzw.�kar�to�te�ka�sta�ty�stycz�na,�zło�żo�na�z upo�rząd�ko�wa�nych�we�dług�wy�dzia�łów,

a w ich�ra�mach�we�dług�ka�te�go�rii�re�je�stra�cji�–�kart�EO-4,�gro�ma�dzą�ca�da�ne�o nie�mal�wszyst�-

kich�za�in�te�re�so�wa�niach�ope�ra�cyj�nych�ko�men�dy�wo�je�wódz�kie�j5.�Trze�cie�(dla�re�je�stra�cji�cen�-

tra�li�–�dru�gie)�miej�sce�ku�mu�lu�ją�ce�wie�dzę�o re�je�stra�cjach�ca�łej�SB�(choć�w od�nie�sie�niu�do

wy�wia�du�by�ła� to�wie�dza�moc�no�ogra�ni�czo�na)� to�pro�wa�dzo�na�przez�Wy�dział� I Biu�ra� „C”

Cen�tral�na�Kar�to�te�ka�Sta�ty�stycz�na,�do�któ�rej�nad�sy�ła�no�od�pi�sy�kart�EO-4�z ca�łe�go�kra�ju6.

Bez�pie�czeń�stwo�da�nych�mia�ło�gwa�ran�to�wać�do�pusz�cze�nie�do�pra�cy�przy�ob�słu�dze�kar�to�-

tek�sta�ty�stycz�nych�bar�dzo�ma�łej�gru�py�osób.�Do�stęp�do�tej�do�ku�men�ta�cji�w te�re�nie�po�win�ny

mieć�nie�wię�cej�niż�dwie�oso�by,�wWy�dzia�le�I Biu�ra�„C”�–�kil�ka,�przy�czym�kon�kret�na�osoba

po�win�na�pra�co�wać�na�kar�tach�po�cho�dzą�cych�tyl�ko�z pa�ru�ko�mend�wo�je�wódz�kich.

Ro�lę�in�for�ma�cyj�ną�mia�ły�speł�niać�kar�to�te�ki�al�fa�be�tycz�ne�zło�żo�ne�z kart�EO-4A,�wy�peł�-

nia�nych�przez�pra�cow�ni�ka�ewi�den�cji�na�pod�sta�wie�przy�ję�tej�kar�ty�EO-47.�Kar�ta�al�fa�be�tycz�-

na�(EO-4A)�za�wie�ra�ła�nie�mal�wszyst�kie�da�ne�kar�ty�re�je�stra�cyj�nej�z jed�nym,�ale�nie�zwy�kle

waż�nym�wy�jąt�kiem�–�nie�wpi�sy�wa�no�na�niej�cha�rak�te�ru�za�in�te�re�so�wa�nia.�Kar�ta�by�ła�spo�rzą�-

dza�na�za�zwy�czaj�w dwóch�(w�cen�tra�li�w jed�nym)�eg�zem�pla�rzach,�z któ�rych�je�den�po�zo�sta�-

wał�w kar�to�te�ce�Wy�dzia�łu�„C”�ko�men�dy�wo�je�wódz�kiej,�na�to�miast�dru�gi�tra�fiał�do�Wy�dzia�-

łu� III� Biu�ra� „C”� pro�wa�dzą�ce�go� Cen�tral�ną� Kar�to�te�kę� Ogól�no�in�for�ma�cyj�ną.� Je�śli� oso�ba

re�je�stro�wa�na�pra�co�wa�ła�lub�by�ła�na�sta�łe�za�mel�do�wa�na�po�za�wo�je�wódz�twem,�w któ�rym�ją

za�re�je�stro�wa�no,�wy�peł�nia�no�ko�lej�ny�eg�zem�plarz�i prze�sy�ła�no�go�do�od�po�wied�niej�ko�men�dy

wo�je�wódz�kie�j8.�

Jak�już�wspo�mnia�no,�gros�in�for�ma�cji�do�ty�czą�cych�kon�tak�tów�SB�z kon�kret�nym�oby�wa�-

te�lem�znaj�do�wa�ło�się�w tecz�kach�pro�wa�dzo�nych�przez�jed�nost�ki�ope�ra�cyj�ne.�Nie�ste�ty�znacz�-

na�część�tych�ma�te�ria�łów�nie�jest�do�stęp�na�dla�ba�da�czy�–�zo�sta�ły�znisz�czo�ne�lub�wy�pro�wa�-

dzo�ne� z re�sor�tu;� w wie�lu� wy�pad�kach� usu�nię�to� tak�że� do�ty�czą�ce� po�nisz�czo�nych

(wy�pro�wa�dzo�nych)�te�czek�kar�ty�re�je�stra�cyj�ne�i al�fa�be�tycz�ne.�W ta�kiej�sy�tu�acji,�gdy�in�te�re�-

su�ją�ca� ba�da�cza� oso�ba� w mo�men�cie� ma�so�we�go� nisz�cze�nia� (wy�pro�wa�dza�nia)� ma�te�ria�łów

znaj�do�wa�ła�się�w za�in�te�re�so�wa�niu�czyn�nym,�a więc�nie�zdą�ży�ła�jesz�cze�na�ro�snąć�do�ku�men�-

ta�cja�zwią�za�na�z ar�chi�wi�za�cją�do�ty�czą�cych�jej�ma�te�ria�łów,�więk�sze�go�zna�cze�nia�dla�hi�sto�ry�-

ka�na�bie�ra�do�dat�ko�wa�do�ku�men�ta�cja�wy�two�rzo�na�przez�pion�ewi�den�cji.�Nie�kie�dy�jest�ona

je�dy�nym�źró�dłem�in�for�ma�cji�o da�nej�oso�bie,�cza�sem�sta�no�wi�pierw�szy�krok�na�dro�dze�do

po�szu�ki�wa�nia�dal�szych�ma�te�ria�łów�na�jej�te�mat.

4 Tecz�kę�per�so�nal�ną�po�wi�nien�prze�cho�wy�wać�nie�funk�cjo�na�riusz�pro�wa�dzą�cy�TW,�lecz�je�go�prze�ło�żo�ny.
5 Nie�wiel�ka�część�za�in�te�re�so�wań�nie�by�ła�re�je�stro�wa�na.�Za�pew�ne�do�ty�czy�ło�to�szcze�gól�nie�cen�nych�oso�-

bo�wych�źró�deł�in�for�ma�cji�pro�wa�dzo�nych�przez�funk�cjo�na�riu�szy�wy�so�kie�go�szcze�bla,�dy�rek�to�rów�de�par�ta�men�-

tów�i ich�za�stęp�ców�oraz�za�stęp�ców�ko�men�dan�tów�wo�je�wódz�kich�MO�ds.�SB.
6 AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�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,�§�12.�
7 Na�zwa� „al�fa�be�tycz�ne” nie� od�zwier�cie�dla�ła� do�kład�nie� isto�ty� ukła�du,� gdyż� sto�so�wa�no�w nim� ele�men�ty

fone�ty�ki.�Dla�przy�kła�du�kar�tę�oso�by�o na�zwi�sku�Schmidt�wsta�wia�no�do�kar�to�te�ki�zgod�nie�z wy�mo�wą,�a więc

ja�ko�Szmit.�
8 AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w�sprawie�prowadzenia�rejestracji,

ewidencji�i�opracowań�analitycznych�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�11.�Zda�rza�się,�że�w wo�je�-

wódz�kich�urzę�dach�spraw�we�wnętrz�nych�miast�bę�dą�cych�du�ży�mi�ośrod�ka�mi�aka�de�mic�ki�mi�znisz�czo�no�kar�ty

do�ty�czą�ce�re�je�stra�cji�stu�den�tów,�a ich�od�pi�sy�za�cho�wa�ły�się�w kar�to�te�kach�WUSW,�na�te�re�nie�dzia�ła�nia�któ�-

rych�by�li�za�mel�do�wa�ni�na�sta�łe.
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Po�ni�żej�przed�sta�wiam�in�for�ma�cję�o moż�li�wo�ściach�ba�daw�czych,�ja�kie�da�ją�ta�kie�za�cho�-

wa�ne�do�ku�men�ty,�jak:

1)�dzien�ni�ki�re�je�stra�cyj�ne;

2)�ty�po�wa�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z re�je�stra�cją�i ar�chi�wi�za�cją;

3)�do�ku�men�ta�cja�do�ty�czą�ca�tzw.�ko�or�dy�na�cji�(dzien�ni�ki�ko�or�dy�na�cyj�ne,�ko�re�spon�den�cja);

4)�do�ku�men�ta�cja�do�ty�czą�ca�spraw�dzeń�szy�fro�gra�ma�mi;

5)�ko�re�spon�den�cja�do�ty�czą�ca�tzw.�za�bez�pie�czeń�spe�cjal�nych;

6)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z od�mo�wą�re�je�stra�cji;

7)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z udzie�la�niem�do�stę�pu�do�in�for�ma�cji�nie�jaw�nych;

8)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z opi�nio�wa�niem�przy�wy�jaz�dach�za�gra�ni�cę,�wy�ra�że�niem

zgo�dy� na� po�sia�da�nie� bro�ni,� wy�da�nie� prze�pust�ki� por�to�wej,� ksią�żecz�ki� że�glar�skiej,

przy�ję�cie�od�zna�cze�nia�za�gra�nicz�ne�go�itp.;�

9)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z no�mi�na�cja�mi�na�sta�no�wi�ska�znaj�du�ją�ce�się�w no�men�kla�-

tu�rze�PZPR;

10)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z wy�da�wa�niem�pasz�por�tów;

11)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z udo�stęp�nia�niem�ma�te�ria�łów�i/lub�udzie�la�niem�in�for�ma�cji

na�ich�pod�sta�wie;

12)�opra�co�wa�nia�wy�ko�na�ne�przez�funk�cjo�na�riu�szy�pio�nu�„C”9.

1.�Dzien�ni�ki�re�je�stra�cyj�ne�10

Jak�wspo�mnia�no�wy�żej,�re�je�stra�cji�do�ko�ny�wa�no�w pio�nie�ewi�den�cji�po�przez�wpi�sa�nie�na

kar�tę� re�je�stra�cyj�ną�EO-4�nu�me�ru�z pierw�sze�go�wol�ne�go�wier�sza�w dzien�ni�ku� re�je�stra�cyj�-

nym;�jed�no�cze�śnie�pra�cow�nik�ewi�den�cji�umiesz�czał�sto�sow�ny�wpis�w tym�że�dzien�ni�ku.

Od�sierp�nia�1962�r.,�kie�dy�prze�pro�wa�dzo�no�re�for�mę�ewi�den�cji,�uży�wa�no�jed�ne�go�dzien�-

ni�ka�re�je�stra�cyj�ne�go�dla�re�je�stra�cji�wszyst�kich�za�in�te�re�so�wań�ope�ra�cyj�nych�cen�tra�li�oraz�po

jed�nym�w każ�dej�ko�men�dzie�wo�je�wódz�kiej�dla�spraw�pro�wa�dzo�nych�przez�nią�i jed�nost�ki

jej�pod�le�głe.�Po�re�for�mie�ad�mi�ni�stra�cyj�nej�w 1975�r.�w ca�łym�kra�ju�wy�ko�rzy�sty�wa�no�50�ta�-

kich�dzien�ni�ków.

Dzien�ni�ki�re�je�stra�cyj�ne�pro�wa�dzo�no�na�dru�ku�EO-13,�ale�mi�mo�jed�na�ko�we�go�sym�bo�lu

róż�ni�ły�się�one�od�sie�bie�ty�tu�łem�oraz�we�wnętrz�ną�stro�ną�okład�ki.�Obok�pra�wi�dło�we�go�for-

mularza,�za�ty�tu�ło�wa�ne�go�„Dzien�nik�re�je�stra�cyj�ny”�lub�„Dzien�nik�re�je�stra�cyj�nych�za�in�te�re�-

so�wań�ope�ra�cyj�nych”,�w nie�któ�rych�ko�men�dach�wo�je�wódz�kich�(WUSW)�do�1990�r.�uży�wa�-

no�dru�ków�za�ty�tu�ło�wa�nych�w spo�sób�nie�ade�kwat�ny�do�za�war�to�ści�–�„Dzien�nik�re�je�stra�cyj�ny

sie�ci�agen�tu�ral�nej”�–�sta�no�wią�cych�re�likt�ewi�den�cji�sprzed�ro�ku�1962;�tyl�ko�nie�któ�re�z tych

dru�ków�na�pierw�szej�stro�nie�za�wie�ra�ły�in�for�ma�cję�o spo�so�bie�wy�peł�nia�nia�po�szcze�gól�nych

ko�lum�n11.

Przed�sta�wio�na�ni�żej�we�wnętrz�na�stro�na�dru�ku�EO-13�by�ła�jed�no�li�ta�nie�za�leż�nie�od�ty�tu�-

łu�dzien�ni�ka.

9 Przed�sta�wio�ny�tu�po�dział�zo�stał�do�ko�na�ny�na�pod�sta�wie�kry�te�rium�me�ry�to�rycz�ne�go.�W rze�czy�wi�sto�ści�pi�-

sma�do�ty�czą�ce�po�szcze�gól�nych�punk�tów�nie�rzad�ko�są�prze�mie�sza�ne�w jed�nej�tecz�ce,�z opi�sem�np.�„pi�sma�ko�-

or�dy�na�cyj�ne”.
10 Wię�cej�na� te�mat�dzien�ni�ków�re�je�stra�cyj�nych�zob.�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�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�Pol�ski�Lu�do�wej�ja�ko�źró�dło�hi�sto�rycz�ne,�„Apa�-

rat�re�pre�sji�w Pol�sce�Lu�do�wej�1944–1989”�2006,�nr�2 (4),�s.�9–26.
11 Przy�kła�dy�róż�nych�tre�ści�stro�ny�ty�tu�ło�wej�zob.�np.�w prze�cho�wy�wa�nych�w czy�tel�ni�Wy�dzia�łu�I BU�iAD

„Dzien�ni�ku�re�je�stra�cyj�nym�MSW”�(AIPN,�001215/6,�cz.�1)�oraz�„Dzien�ni�ku�re�je�stra�cyj�nym�sie�ci�agen�tu�ral�nej

SUSW”�(AIPN,�001219/2/K).
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Za�pre�zen�to�wa�ny� tu� przy�kła�do�wy� spo�sób� wy�peł�nie�nia� na�le�ży� od�czy�tać� na�stę�pu�ją�co:

14 stycz�nia�1981�r.�Wy�dział�III�KW�MO�w X�pod�nu�me�rem�(okre�śle�nie�re�sor�to�we�„do�nu�-

me�ru”)�13�864�do�ko�nał�re�je�stra�cji�oso�by�o ini�cja�łach�A.Z.�(ni�gdy�nie�wia�do�mo,�któ�ra�li�te�ra

do�ty�czy� na�zwi�ska,� któ�ra� imie�nia)� w ka�te�go�rii� kan�dy�dat� na� taj�ne�go� współ�pra�cow�ni�ka;

17 grud�nia�1981�r.�zmie�nio�no�ka�te�go�rię�na�taj�ny�współ�pra�cow�nik�o pseu�do�ni�mie�„Sza�rak”,

a 21�kwiet�nia�1987�r.�ak�ta�spra�wy�zło�żo�no�do�ar�chi�wum,�w któ�rym�otrzy�ma�ły�nu�mer�5320/I.

Za�pi�sy�w dzien�ni�ku� re�je�stra�cyj�nym�sta�no�wi�ły�dla�pra�cow�ni�ków�ewi�den�cji� su�ma�rycz�ny

ob�raz�prze�bie�gu�spra�wy.�Ni�gdy�nie�słu�ży�ły�do�od�po�wie�dzi�na�py�ta�nie�o kon�kret�ną,�wy�mie�-

nio�ną�z na�zwi�ska�oso�bę,�dla�te�go�też�nie�za�wie�ra�ły�żad�nych�da�nych�per�so�nal�ny�ch12.�Z te�go

wzglę�du�w roz�po�czę�tej�w 1989� r.� sze�ro�ko�za�kro�jo�nej� ak�cji�nisz�cze�nia�do�ku�men�tó�w13 nie

zwró�co�no�na�nie�uwa�gi.�Funk�cjo�na�riu�sze�SB�naj�praw�do�po�dob�niej�nie�zda�wa�li�so�bie�spra�wy,

jak�wiel�ką�ro�lę�dzien�ni�ki�te�mo�gą�ode�grać�w do�cho�dze�niu�do�praw�dy�o cha�rak�te�rze�do�ko�-

ny�wa�nych� re�je�stra�cji.� Zna�cze�nie� te�go� źró�dła� uświa�do�mio�no� so�bie� do�pie�ro� po� ro�ku� 1990.

Dla�te�go�też,�na�tra�fia�jąc�obec�nie�na�ślad�znisz�cze�nia�ja�kie�goś�frag�men�tu�dzien�ni�ka�re�je�stra�-

cyj�ne�go,�moż�na�po�sta�wić�te�zę,�iż�do�szło�do�nie�go�po�ro�ku�1990.

Dzien�nik�re�je�stra�cyj�ny�sta�no�wi�pod�sta�wo�we�źró�dło�przy�usta�la�niu�cha�rak�te�ru�re�je�stra�cji

kon�kret�nej�oso�by.�Za�wie�ra�dwa�ty�py�in�for�ma�cji:�cha�rak�ter�re�je�stra�cji�i nu�mer�re�je�stra�cyj�ny.

Da�ne�per�so�nal�ne�oso�by� łącz�nie�z do�ty�czą�cym�jej�nu�me�rem�re�je�stra�cyj�nym�mo�gą�rów�nież

po�ja�wić� się� w naj�róż�niej�szych�miej�scach� po�zo�sta�łe�go� po� służ�bach� za�so�bu� ar�chi�wal�ne�go.

Poni�żej�przed�sta�wiam�nie�któ�re�ty�py�ta�kich�do�ku�men�tów,�prze�cho�wy�wa�ne�w spo�sób�zwar�ty

w ko�re�spon�den�cji�pio�nu�„C”.

12 Uj�mu�jąc� rzecz� bar�dziej� pre�cy�zyj�nie,� na�le�ży� stwier�dzić,� iż� w nie�któ�rych� dzien�ni�kach� re�je�stra�cyj�nych

(dla ro�ku�1975�w Cie�cha�no�wie,�dla�lat�1975–1990�w Sie�dl�cach)�moż�na�zna�leźć�te�da�ne,�lecz�był�to�efekt�błęd�-

nej�pra�cy�tam�tej�szych�pra�cow�ni�ków�ewi�den�cji.�W dzien�ni�kach�in�nych�wo�je�wództw�na�zwi�ska�wy�stę�pu�ją�je�dy�-

nie�przy�re�je�stra�cji�za�strze�żeń�na�wy�jazd�za�gra�nicz�ny,�któ�ra�to�in�for�ma�cja�nie�by�ła�chro�nio�na�tak�ry�go�ry�stycz�-

nie,�jak�re�je�stra�cje�ope�ra�cyj�ne.
13 W rze�czy�wi�sto�ści�mia�ło�miej�sce�nie�tyl�ko�nisz�cze�nie,�lecz�tak�że�wy�pro�wa�dza�nie�ma�te�ria�łów�z re�sor�tu.
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dziennika

(Nr�

rejestra-

cyjny)

Data

rejestra�-

cji

Nazwa

jednostki

rejestru-

jącej

Kate�goria

Nr

sprawy,�

do�której

dana

osoba�

jest�

rejestr.

Pseu�-

donim

krypto�-

nim

Data�zdjęcia

z ewidencji,�

przekazania�

do�archiwum

lub innej�jednostki Uwagi

Data

Nr�arch.

lub�nazwa

jedn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13864
17.12.81

14.01.81
Wydz.�III

TW

Kand.

SZARAK

A.Z.
21.04.87 5320/I



2.�Ty�po�wa�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z re�je�stra�cją�i ar�chi�wi�za�cją

Po�do�ko�na�niu�re�je�stra�cji�przez�Wy�dział�„C”�KW�MO�w X14 pra�cow�nik�ewi�den�cji�spo�-

rzą�dzał�od�pis�kar�ty�EO-4�i prze�sy�łał�go�do�Wy�dzia�łu�I Biu�ra�„C”,�a od�pis�kar�ty�EO-4A�–�do

Wy�dzia�łu�III�te�goż�Biu�ra�15.�Do�ku�men�ta�cję�tej�czyn�no�ści�sta�no�wią�spo�rzą�dza�ne�w 2 eg�zem�-

pla�rzach� pi�sma� prze�wod�nie.� Dru�gie� eg�zem�pla�rze� tych� pism� po�zo�sta�wa�ły� w lo�kal�nym

Wydzia�le�„C”,�na�to�miast�pierw�sze�–�od�po�wied�nio�w ak�tach�wy�dzia�łów�I i III�Biu�ra „C”.

Pisma�prze�wod�nie�spo�rzą�dza�ne�by�ły�w róż�ny�spo�sób:�po�for�mu�le�„w�za�łą�cze�niu�prze�sy�ła�my

X�kart�EO-4” do�da�wa�no:

1)�o nu�me�rach�–�i wy�mie�nia�no�tyl�ko�te�nu�me�ry;

2)�o nu�me�rach�–�i wy�mie�nia�no�te�nu�me�ry�oraz�ini�cja�ły�osób�przy�pi�sa�nych�do�po�szcze�gól�-

nych�kart;

3)�o nu�me�rach�–�i wy�mie�nia�no�te�nu�me�ry�oraz�na�zwi�ska�i imio�na�osób�przy�pi�sa�nych�do

po�szcze�gól�nych�kart.

Sy�tu�acja�omó�wio�na�w punk�cie�trze�cim�jest�dla�ba�da�cza�naj�ko�rzyst�niej�sza�–�po�zwa�la�po�-

przez�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny�po�łą�czyć�na�zwi�sko�kon�kret�nej�oso�by�z opi�sem�prze�bie�gu�jej�re�-

je�stra�cji�16.

War�to�do�dać,�iż�po�dob�nie�dzia�ło�się�rów�nież�przy�nad�sy�ła�niu�od�pi�sów�kart�ar�chi�wal�nych

E-14;�w tym�wy�pad�ku�cha�rak�ter�re�je�stra�cji�wska�zu�je�wy�ra�żo�ny�rzym�ską�cy�frą�frag�ment�nu�-

me�ru�ar�chi�wal�ne�go�17.

Oma�wia�na�wy�żej�ko�re�spon�den�cja�po�win�na�za�cho�wać�się�w trzech�miej�scach:�pierw�sze

eg�zem�pla�rze�pism�prze�sy�ła�ją�cych�kar�ty�EO-4�–�w Wy�dzia�le�I Biu�ra�„C”,�pierw�sze�eg�zem�-

pla�rze�pism�prze�sy�ła�ją�cych�kar�ty�EO-4A�–�wWy�dzia�le�III�te�goż�Biu�ra�18,�a eg�zem�pla�rze�dru�-

gie�obu�ro�dza�jów�pism�–�w sto�sow�nym�Wy�dzia�le�„C”19.

14 Dla�uprosz�cze�nia�w tek�ście�uży�wam�tych�okre�śleń.�Fak�tycz�nie�od�1 VIII�1982�r.�w 23�ko�men�dach�wo�-

je�wódz�kich�re�je�stra�cji�do�ko�ny�wa�no�w sek�cjach�„C”,�któ�re�po�wsta�ły�w miej�sce�zli�kwi�do�wa�nych�wy�dzia�łów

„C”�i we�szły�w skład�no�wo�utwo�rzo�nych�wy�dzia�łów�za�bez�pie�cze�nia�ope�ra�cyj�ne�go.�AIPN,�0392/26,�Pi�smo�dy�-

rek�to�ra�Biu�ra�Or�ga�ni�za�cyj�no�-Pra�wn�ego�do�dy�rek�to�rów�De�par�ta�men�tu�Tech�ni�ki,�biur:�„B”,�„C”,�„W”,�za�stęp�-

ców�ko�men�dan�tów�wo�je�wódz�kich�MO�ds.�SB,�k.�118;�P.�Pio�trow�ski,�Struk�tu�ry�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�MSW

w la�tach�1975–1990, „Pa�mięć�i Spra�wie�dli�wość”�2003,�nr�1,�s.�87.�Wy�dzia�ły�„C”�przy�wró�co�no�w tych�ko�men�-

dach�do�pie�ro�16�XII�1989�r.�AIPN,�01751/5,�Za�rzą�dze�nia�0631–0653�z 15�XII�1989�r.
15 AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w�sprawie�prowadzenia�rejestracji,

ewidencji�i�opracowań�analitycznych�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�12�i §�10,�ust.�1.�
16 Nie�któ�rzy�funk�cjo�na�riu�sze�zda�wa�li�so�bie�spra�wę,�że�te�go�ro�dza�ju�for�mu�ło�wa�nie�pism�nie�gwa�ran�tu�je�za�-

cho�wa�nia�ta�jem�ni�cy.�Zwra�cał�na�to�uwa�gę�star�szy�in�spek�tor�kie�row�nic�twa�SB�KS�MO�ppłk�J.�Wy�szyń�ski�w spo�-

rzą�dzo�nej�7 XII�1967�r.�oce�nie�po�kon�tro�li�miej�sco�we�go�Wy�dzia�łu�„C”.�Kry�ty�ko�wał�on�rów�nież�spo�sób�pro�wa�-

dze�nia�dzien�ni�ka�ko�re�spon�den�cyj�ne�go,�któ�ry�„w�żad�nym�przy�pad�ku�nie�po�wi�nien�sta�no�wić�źró�dła,�z któ�re�go

moż�na�by�się�do�wie�dzieć,�kto�i czym�jest�lub�kim�był�kie�dyś”.�AIPN,�0644/500,�t.�1,�k.�146�i nn.�Na�szczę�ście

dla�ba�da�czy�te�go�ro�dza�ju�roz�sąd�ne�uwa�gi�nie�by�ły�zbyt�ry�go�ry�stycz�nie�prze�strze�ga�ne.�Na�to�miast�zu�peł�nie�od�-

wrot�nie�sta�wiał�spra�wę�za�stęp�ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”�S.�Pie�ga,�któ�ry�w pi�śmie�OMB�01186/73

z 3 III�1973�r.�skie�ro�wa�nym�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�KS�MO�pro�sił�„o�nad�sy�ła�nie�kart�re�je�stra�cyj�nych�wraz

z pi�smem�prze�wod�nim,�w któ�rym�na�le�ży�po�da�wać�na�zwi�ska�i imio�na�oraz�rok�uro�dze�nia�re�je�stro�wa�nych�osób”.

Nie�moż�na�jed�nak�wy�klu�czyć,�iż�au�tor�pi�sma�miał�w tym�wy�pad�ku�na�my�śli�kar�ty�do�ty�czą�ce�spraw�sto�sun�ko�-

wo�bła�hych,�jak�za�strze�że�nia�na�wy�jazd�za�gra�ni�cę,�od�mo�wa�po�wro�tu�do�kra�ju�itp.�AIPN,�0644/500,�t.�2,�k.�112.
17 I do�ty�czy�sie�ci,�II�–�spraw�ope�ra�cyj�nych,�III�–�spraw�śled�czych,�IV�–�spraw�obiek�to�wych.�
18 AIPN,�0718/31,�t.�1–12,�Ko�re�spon�den�cja�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”�z ro�ku�1988.�Na�kar�tach�nie�ma�pie�-

cząt�ki�wpły�wu�i de�kre�ta�cji.�Występuje�je�dy�nie�od�ręcz�ny�nu�mer,�za�pew�ne�z re�je�stru�ko�re�spon�den�cji.
19 Te�go� ty�pu�ma�te�ria�ły� po�Wy�dzia�le� „C”� SUSW� do�ty�czą�ce� ro�ku� 1987� znaj�du�ją� się� w tecz�kach�AIPN,

01230/8,�t.�1–9,�na�to�miast�do�ty�czą�ce�1989�r.�–�AIPN,�01230/10,�t.�1–17.�Trze�ba�do�dać,�iż�w wy�żej�wska�za�-

nych�ma�te�ria�łach�po�ja�wia� się� rów�nież�ko�re�spon�den�cja� in�ne�go� ty�pu,�m.in.�do�ty�czą�ca�ko�or�dy�na�cji,� zwią�za�na

z udzie�le�niem�zgo�dy�na�po�sia�da�nie�bro�ni.�
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Po�rów�na�nie�wspo�mnia�nej�wy�żej�do�ku�men�ta�cji�mo�że�sta�no�wić�rów�nież�do�dat�ko�wy�do�-

wód�na�do�ko�ny�wa�nie�zmian�w cha�rak�te�rze�za�in�te�re�so�wa�nia�SB�kon�kret�nym�oby�wa�te�lem.

Ja�ko�przy�kład�mo�gą�po�słu�żyć�ma�te�ria�ły�Stołecznego�Urzędu�Spraw�Wewnętrznych;�te�go�sa�-

me�go�dnia,�1 lip�ca�1987�r.,�tam�tej�szy�Wy�dział�„C”�prze�słał�6 kart�EO-4�o nu�me�rach:�45966,

45980,�54124,�54125,�54126,�54127�do�Wy�dzia�łu�I Biu�ra�„C”,�a tyl�ko�4 kar�ty�(z�czte�re�ma

ostat�ni�mi�nu�me�ra�mi)�EO-4A�do�Wy�dzia�łu�III�te�goż�Biu�ra.�In�ter�pre�ta�cja�tej�roz�bież�no�ści�jest

oczy�wi�sta�–�kar�ty�o nu�me�rach:�54124,�54125,�54126�i 54127�do�ty�czy�ły�świe�żo�do�ko�na�nych

re�je�stra�cji,�na�to�miast�kar�ty�o nu�me�rach�45966�i 45980�za�wie�ra�ły�in�for�ma�cje�o zmia�nie�kate�-

go�rii�re�je�stra�cji�i dla�te�go�nie�mu�sia�ły�tra�fić�do�kartoteki�ogólnoinformacyjnej�(KOI),�któ�ra

nie�dys�po�no�wa�ła�da�ny�mi�o cha�rak�te�rze�re�je�stra�cji�czyn�nych.�W tym�wy�pad�ku�pi�sma�pio�nu

„C”�sta�no�wią�do�dat�ko�we�po�twier�dze�nie�za�pi�sów,�ja�kie�znaj�du�ją�się�w dzien�ni�ku�re�je�stra�cyj�-

nym�SUSW�pod�po�zy�cja�mi�45966�i 4598020.

Nie�rzad�ko�jed�nym�pi�smem�Wy�dział�„C”�prze�sy�łał�róż�ne�go�ty�pu�kar�ty,�np.�EO-4,�EO-4A

i E-16,�nie�za�leż�nie�od�te�go�uży�wa�jąc�for�mu�ły�„W�za�łą�cze�niu�prze�sy�łam�kar�ty�EO-4...”21. Tu

nie�zbęd�na�jest�jesz�cze�do�dat�ko�wa�uwa�ga:�wy�stę�pu�ją�ce�na�tych�pi�smach�nu�me�ry�re�je�stra�cyj�ne

przy�kar�tach�EO-4�i EO-4A�są�nu�me�ra�mi�z dzien�ni�ka�re�je�stra�cyj�ne�go�da�ne�go�Wy�dzia�łu „C”,

na�to�miast�nu�me�ry�przy�kar�tach�E-16�mo�gą�być�rów�nież�nu�me�ra�mi�dzien�ni�ka�re�je�stra�cyj�ne�-

go�MSW22.

Ko�re�spon�den�cja� zwią�za�na� z prze�ka�zy�wa�niem�ma�te�ria�łów� ar�chi�wal�nych� na�bie�ra� szcze�-

gól�ne�go�zna�cze�nia�dla�lat�1989�i 1990,�kie�dy�nie�rzad�ko�pra�cow�ni�cy�cen�tra�li�nie�skła�da�li�te�-

czek�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków�i fi�gu�ran�tów�bez�po�śred�nio�w Wy�dzia�le�I Biu�ra�„C”,�lecz

prze�sy�ła�li�je�pi�smem,�któ�re�za�wie�ra�ło�da�ne�oso�bo�we�i cha�rak�ter�re�je�stra�cji�23.�Z wy�ryw�ko�-

we�go� po�rów�na�nia� wy�stę�pu�ją�cych� tu� na�zwisk� z ba�zą� Biura�Udostępniania� i�Archiwizacji

Dokumentów� in�for�mu�ją�cą� o ma�te�ria�łach� Instytutu� Pamięci� Narodowej� wy�ni�ka,� że� ak�ta

doty�czą�ce�wie�lu�osób�zo�sta�ły�na�stęp�nie� znisz�czo�ne,� a za�cho�wa�ły� się� je�dy�nie�pi�sma�prze�-

wod�nie.�W tecz�kach�ze�wspo�mnia�ną�wy�żej�ko�re�spon�den�cją�nie�kie�dy�po�zo�sta�ły�rów�nież�pro�-

to�ko�ły�zdaw�czo�-o�dbio�rcze�z nu�me�ra�mi�re�je�stra�cyj�ny�mi�i pseu�do�ni�ma�mi�OZI24,�któ�ry�mi�na�-

czel�ni�cy� prze�ka�zy�wa�li� oso�bo�we� źró�dła� in�for�ma�cji� roz�wią�zy�wa�nych� wy�dzia�łów� sze�fom

ko�mó�rek�or�ga�ni�za�cyj�nych�w no�wo�po�wo�ła�nych�pio�nach:�OKPP,�OG,�SiA.�

Przy�wy�ko�rzy�sty�wa�niu�omó�wio�nej�wy�żej� do�ku�men�ta�cji� trze�ba�pa�mię�tać� o moż�li�wo�ści

wy�stą�pie�nia�błę�dów�w nu�me�rze�re�je�stra�cyj�ny�m25.

3.�Do�ku�men�ta�cja�do�ty�czą�ca�tzw.�ko�or�dy�na�cji�(dzien�ni�ki�ko�or�dy�na�cyj�ne,�ko�re�spon�den�cja)

Gdy�py�ta�nie�o kon�kret�ną�oso�bę�(kar�ta�E-15)�tra�fia�ło�do�KOI,�jej�pra�cow�nik�był�obo�wią�-

za�ny�po�in�for�mo�wać�o tym�tzw.�go�spo�da�rza�re�je�stra�cji,�tj.�pro�wa�dzą�ce�go�spra�wę�lub�funk�-

cjo�na�riu�sza,� któ�ry� po�wi�nien� wska�zać,� ja�kiej� od�po�wie�dzi� (nie� mu�sia�ła� być� ona� zgod�na

20 AIPN,�01230/8,�t.�2,�Pi�sma�na�czel�ni�ka�R.�Ku�twy�nr�EOP-001044/87/I�i EO-001045/87/I,�k.�79.
21 Ibidem,�t.�4,�k.�161.�Je�śli�prze�sy�ła�no�tyl�ko�kar�ty�E-14�lub�tyl�ko�E-16�po�da�wa�no�wła�ści�wą�na�zwę.
22 Ibidem,�t.�4,�k.�110.�Przy�kar�tach�E-16�wy�stę�pu�ją�m.in.�nu�me�ry�71833�i 88200,�pod�czas�gdy�naj�wyż�szy

nu�mer�w dzien�ni�ku�re�je�stra�cyj�nym�SUSW�wy�no�si�56646.�Nie�wy�klu�czo�ne,�iż�jest�to�spe�cy�fi�ka�SUSW.
23 AIPN,�0546/111,�k.�2–6,�55.
24 AIPN,�01617/56,� t.�1 – por.�np.�za�łącz�nik�do�pro�to�ko�łu�zdaw�czo�-o�dbio�rcz�ego�Wy�dzia�łu� III-1�SUSW

z 12 I 1990�r.,�k.�72,�poz.�26�TW�„Ro�bert”,�nu�mer�37530�i pi�smo�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�SUSW�do�na�czel�-

ni�ka�Wy�dzia�łu�I Biu�ra�„C”�z 26�I 1990�r.�prze�sy�ła�ją�ce�kar�ty�E-14�i E-16�za�wie�ra�ją�ce�nu�mer�37530�i da�ne�per�-

so�nal�ne�oso�by�do�te�go�nu�me�ru�przy�pi�sa�nej�–�k.�78,�poz.�65.
25 AIPN,�01230/8,�t.�2,�k.�119�i nn.�W pi�śmie�EO-001006/87/I�przy�dwóch�róż�nych�oso�bach�wy�stę�pu�je�ten

sam�nu�mer;�w pi�śmie�EO-001005/87/I�te�go�błę�du�już�nie�ma.

Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB...
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z praw�dą)�ma�udzie�lić�ewi�den�cja�26.�Prze�bieg�tej�–�zwa�nej�ko�or�dy�na�cją�–�czyn�no�ści,�a za�tem

tak�że�do�ty�czą�ca�go�do�ku�men�ta�cja,�mógł�być�róż�ny.

Je�śli� py�ta�nie� do�Wy�dzia�łu� III�Biu�ra� „C”� (cen�tral�nej�KOI)� po�cho�dzi�ło� z ko�men�dy�wo�je�-

wódz�kiej�(WUSW)�i do�ty�czy�ło�oso�by�re�je�stro�wa�nej�przez�funk�cjo�na�riu�sza�tej�sa�mej�ko�men�-

dy,�Wy�dział�III�prze�sy�łał�do�Wy�dzia�łu�„C”�tej�że�ko�men�dy�otrzy�ma�ną�kar�tę�E-15�z in�for�ma�cją

„nie�fi�gu�ru�je”�ce�lem�dal�sze�go�za�ła�twie�nia�spra�wy�we�wła�snym�za�kre�sie�27.�Kar�ta�sta�no�wi�ła�za�-

łącz�nik�do�pi�sma�prze�wod�nie�go.�Z uwa�gi�na�ma�so�wość�te�go�ro�dza�ju�spraw�pi�smo�prze�wod�nie

wy�ko�ny�wa�no�na�spe�cjal�nym�for�mu�la�rzu�(wzór�E-13),�do�któ�re�go�wpi�sy�wa�no�od�ręcz�nie�da�ne

per�so�nal�ne�oso�by�oraz�jej�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny�28,�co�oczy�wi�ście�przez�po�rów�na�nie�z za�pi�sa�mi

dzien�ni�ka�re�je�stra�cyj�ne�go�tej�że�ko�men�dy�wo�je�wódz�kiej�po�zwa�la�na�usta�le�nie�cha�rak�te�ru�re�je�-

stra�cji.�Dla�SUSW�za�cho�wa�ło�się�wie�le�to�mów�z te�go�ro�dza�ju�ko�re�spon�den�cją�29.�

Je�śli�go�spo�darz�re�je�stra�cji�był�za�trud�nio�ny�w ko�men�dzie�wo�je�wódz�kiej�in�nej�niż�ta,�z któ�-

rej�pa�dło�py�ta�nie,�kon�tak�to�wa�no�się�z nim�dro�gą�ko�re�spon�den�cyj�ną�30.�Te�mu�ce�lo�wi�słu�ży�ły

kar�ty�E-13�lub�E-31.�Do�for�mu�la�rza�wpi�sy�wa�no�m.in.�da�ne�per�so�nal�ne�oso�by�spraw�dza�nej

i jej�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny,�co�już�po�zwa�la�w po�łą�cze�niu�z dzien�ni�kiem�re�je�stra�cyj�nym�usta�-

lić�cha�rak�ter�re�je�stra�cji�kon�kret�nej�oso�by.�Do�dat�ko�wo�kar�ty�za�wie�ra�ją�in�for�ma�cję,�kto�do�ko�-

nał�re�je�stra�cji�i kto�spraw�dza.�Dzię�ki�tej�ostat�niej�ba�dacz�otrzy�mu�je�wska�zów�kę,�w ma�te�ria�-

łach� ja�kiej� jed�nost�ki�moż�na� po�szu�ki�wać� do�dat�ko�wych� da�nych� o in�te�re�su�ją�cej� go� oso�bie.

Od�po�wiedź�po�zwa�la�nie�kie�dy�stwier�dzić,�czy�jed�no�st�ce�re�je�stru�ją�cej�szcze�gól�nie�za�le�ża�ło�na

ochro�nie�źró�dła�in�for�ma�cji�(„nie�fi�gu�ru�je”).

Je�śli�go�spo�darz�re�je�stra�cji�urzę�do�wał�w kom�plek�sie�bu�dyn�ków,�w któ�rym�znaj�do�wa�ła�się

rów�nież�KOI,�nie�pro�wa�dzo�no�ko�re�spon�den�cji,�lecz�funk�cjo�na�riusz�ewi�den�cji�uda�wał�się�do

pra�cow�ni�ka�ope�ra�cyj�ne�go�z proś�bą�o od�po�wiedź.�Czyn�ność�tę�od�lat�sie�dem�dzie�sią�tych�do�-

ku�men�to�wa�no� w dzien�ni�ku� ko�or�dy�na�cyj�nym,� któ�ry� po�wi�nien� być� pro�wa�dzo�ny� na� dru�ku

wzór�EO-37/7831.�Do�for�mu�la�rza�na�le�ża�ło�wpi�sać�m.in.�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny,�po�nad�to�in�for�-

26 AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w�sprawie�prowadzenia�rejestracji,

ewidencji�i�opracowań�analitycznych�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�147,�ust.�4.�By�wa�ły�wy�jąt�ki

od�tej�za�sa�dy,�np.�je�śli�py�ta�nie�za�da�wał�pra�cow�nik�Za�rzą�du�Ochro�ny�Funk�cjo�na�riu�szy.
27 AIPN,�0645/27–32�oraz�AIPN,�0645/37,�AIPN,�01617/56,� t.� 3.�Wy�dział� „C”�do�ko�ny�wał�ko�or�dy�na�cji

i w za�leż�no�ści�od�de�cy�zji�go�spo�da�rza�re�je�stra�cji�prze�ka�zy�wał�py�ta�ją�ce�mu�kar�tę�E-15�bez�po�zo�sta�wia�nia�śla�-

dów�swej�pra�cy�(gdy�nie�by�ło�zgo�dy�na�ujaw�nie�nie�re�je�stra�cji)�lub�skre�ślał�za�pis�„nie�fi�gu�ru�je”,�wpro�wa�dza�-

jąc�in�ny,�zgod�ny�z po�le�ce�niem�go�spo�da�rza�re�je�stra�cji.�AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia

18 XI� 1972� r.� w� sprawie� prowadzenia� rejestracji,� ewidencji� i� opracowań� analitycznych� oraz� sprawdzania

i udzielania�informacji,�§�147,�ust.�5 i 6.�Prak�tycz�ny�przy�kład�zob.�AIPN,�01230/8,�t.�1,�Pi�sma�na�czel�ni�ka�Wydzia�-

łu�III�Biu�ra�„C”�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�SUSW,�k.�7–10�i nn.�oraz�do�ty�czą�ce�ich�kar�ty�E-15�(k.�6,�9).�Po�-

rów�na�nie�pism�z kar�ta�mi�do�wo�dzi,�że�py�ta�ją�cy�nie�był�in�for�mo�wa�ny�o za�pi�sach�znaj�du�ją�cych�się�w ewi�den�cji.�
28 Por.�np.�AIPN,�01230/8,�t.�1,�k.�1–5�oraz�AIPN,�01290/22,�t.�1.
29 Przy�kła�do�wo�AIPN,�01230/8,�t.�1,�b.p.,�por.�też�AIPN,�01218/115,�Pi�sma�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III�Biu�-

ra „C”�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�(ta�ki�tekst�for�mu�la�rza,�de�fac�to�cho�dzi�ło�o kie�row�ni�ka�Sek�cji�„C”�w Wy�-

dzia�le�Za�bez�pie�cze�nia�Ope�ra�cyj�ne�go)�z 1989�r.
30 Być�mo�że�nie�kie�dy�po�stę�po�wa�no�w ten�spo�sób�rów�nież�wów�czas,�gdy�go�spo�darz�re�je�stra�cji�urzę�do�wał

w tej�sa�mej�in�sty�tu�cji,�por.�AIPN,�0645/28,�Pi�smo�OMB-00358(K)�87�z 22�I 1987�r.�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III

Biu�ra�„C”�do�dy�rek�to�ra�Biu�ra�Stu�diów�SB�A.�Ma�li�ka�[na�for�mu�la�rzu�E-31],�k.�51.�Ale�w tym�wy�pad�ku�do�ko�-

na�no�rów�nież�ko�or�dy�na�cji�z wpi�sem�w dzien�ni�ku,�por.�AIPN,�0645/60,�poz.�358.�Nie�jest�więc�ja�sne�czy�pi�-

smo,�na�któ�rym�brak�pod�pi�su�na�czel�ni�ka,�wy�szło.�Nie�wy�klu�czo�ne,�iż�ta�ka�sy�tu�acja�mia�ła�miej�sce�w wy�pad�ku,

gdy�spraw�dza�ny�był�pro�wa�dzo�ny�bez�po�śred�nio�przez�dy�rek�to�ra�de�par�ta�men�tu,�por.�AIPN,�0645/29,�k.�80–82,

109–111;�AIPN,�0645/30,�k.�54–56,�103–105.�
31 O dzien�ni�kach�ko�or�dy�na�cyj�nych�zob.�ar�ty�kuł�M.�Ko�ma�niec�kiej,�op.�cit.,�s.�24�i nn.�Po�przed�nio�uży�wa�-

no�w tym�ce�lu�dru�ku�E-15/1�„Dzien�nik re�je�stra�cyj�ny�kart�E-15”,�któ�ry�miał�ta�kie�sa�me�ru�bry�ki�jak�dzien�nik

ko�or�dy�na�cyj�ny,�por.�AIPN,�0644/497,�t.�1–2.
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ma�cje� o jed�no�st�ce,� któ�ra�w da�nym�mo�men�cie� pro�wa�dzi�ła� spra�wę,� jed�no�st�ce� do�ko�nu�ją�cej

spraw�dze�nia,�tre�ści�na�ka�za�nej�od�po�wie�dzi.�Nie�by�ło�miej�sca�na�wpi�sa�nie�da�nych�per�so�nal�-

ny�ch32.

W�cen�tra�li�ten�ostat�ni�wy�móg�zlek�ce�wa�żo�no�–�23�dzien�ni�ki�ko�or�dy�na�cyj�ne�wy�two�rzo�ne

w la�tach�1979–1989�za�wie�ra�ją�da�ne�per�so�nal�ne�osób�spraw�dza�nych�(a�co�za�tym�idzie,�łą�-

czą�je�z nu�me�rem�re�je�stra�cyj�nym),�a więc�sta�no�wią�istot�ne�źró�dło�wie�dzy�dla�ba�da�cza�33.�

4.�Do�ku�men�ta�cja�do�ty�czą�ca�spraw�dzeń�szy�fro�gra�ma�mi

Prze�wa�ża�ją�ca� więk�szość� spraw�dzeń� by�ła� prze�pro�wa�dza�na� przy� po�mo�cy� wy�sy�ła�nych

przez�pocz�tę�spe�cjal�ną�kart�E-15,�co�ozna�cza�ło,�iż�pra�cow�nik�ko�men�dy�wo�je�wódz�kiej�nie�-

rzad�ko�cze�kał�na�od�po�wiedź�z Biu�ra�„C”�oko�ło�mie�sią�ca.�Dla�te�go�też�prze�pi�sy�po�zwa�la�ły,

by�w nie�któ�rych�wy�pad�kach�do�ko�ny�wać�spraw�dzeń�szy�fro�gra�ma�mi,�ogra�ni�cza�jąc�jed�no�cześ�-

nie�moż�li�wość�ko�rzy�sta�nia�z tej�dro�gi�do� ta�kich�po�wo�dów,� jak:�przed�aresz�to�wa�niem�czy

prze�słu�cha�niem,�or�ga�ni�za�cja�za�sadz�ki�lub�roz�mo�wa�ope�ra�cyj�na�34.�Tech�ni�ka�spraw�dzeń�szy�-

fro�gra�ma�mi�wy�glą�da�ła�na�stę�pu�ją�co:�pra�cow�nik�wy�peł�niał�kar�tę�E-15,�lecz�nie�prze�ka�zy�wał

jej�do�wy�sła�nia,�tyl�ko�przed�kła�dał�w Wy�dzia�le�(sa�mo�dziel�nej�sek�cji)�Szy�frów�(„A”),�skąd

nada�wa�no� szy�fro�gram� do� Biu�ra� „A”,� któ�re� na�stęp�nie� roz�szy�fro�wa�ny� tekst� prze�ka�zy�wa�ło

Wy�dzia�ło�wi�III�Biu�ra�„C”.�Od�po�wiedź�te�go�ostat�nie�go�od�by�wa�ła�tę�sa�mą�dro�gę�w od�wrot�-

nej�ko�lej�no�ści.

Po�spraw�dze�niu�kar�tą�E-15�w Wy�dzia�le�III�Biu�ra�„C”�w za�sa�dzie�nie�po�zo�sta�wał�ża�den

śla�d35,�na�to�miast�do�ku�men�ta�cja�spraw�dzeń�szy�fro�gra�ma�mi�za�cho�wa�ła�się�w ma�te�ria�łach�po

Wy�dzia�le�III�w po�sta�ci�zbio�ru�szy�fro�gra�mów,�za�wie�ra�ją�ce�go�na�zwi�ska�spraw�dza�nych�i do�-

ty�czą�ce� ich� nu�me�ry� re�je�stra�cyj�ne� po�zwa�la�ją�ce� na� kon�fron�ta�cję� z dzien�ni�kiem� re�je�stra�cyj�-

nym36.�Z uwa�gi�na�moż�li�wość�wy�stą�pie�nia�pew�nych�prze�kła�mań�w tek�ście�(li�te�rów�ki),�ma�-

te�ria�ły�te�na�le�ży�trak�to�wać�bar�dzo�ostroż�nie.

War�to�do�dać,�iż�przed�sta�wio�na�wy�żej�do�ku�men�ta�cja�do�dat�ko�wo�da�je�ba�da�czo�wi�wie�dzę

o za�in�te�re�so�wa�niu�SB�oso�ba�mi,�któ�re�w KOI�nie�fi�gu�ro�wa�ły.

5.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z tzw.�za�bez�pie�cze�nia�mi�spe�cjal�ny�mi

Omó�wio�ne�wy�żej�spraw�dze�nie�szy�fro�gra�mem�po�cią�ga�ło�za�so�bą�jed�ną�istot�ną�kon�se�kwen�-

cję,�a mia�no�wi�cie�udzie�la�jąc�od�po�wie�dzi,�pra�cow�nik�pio�nu�„C”�nie�do�ko�ny�wał�ko�or�dy�na�cji,

lecz�in�for�mo�wał�py�ta�ją�ce�go,�ja�ka�jed�nost�ka�za�re�je�stro�wa�ła�in�te�re�su�ją�cą�go�oso�bę;�go�spo�da�-

rza�re�je�stra�cji�je�dy�nie�po�wia�da�mia�no,�kto�spraw�dza�37.�Moż�li�wość�uzy�ska�nia�szyb�ko�–�w do�-

dat�ku�w peł�niej�szym�za�kre�sie�–�wie�dzy�o in�te�re�su�ją�cej�oso�bie�po�wo�do�wa�ła,�że�spraw�dze�nia

32 Por.�AIPN,�02511/11,�Dzien�nik�ko�or�dy�na�cyj�ny�do�ty�czą�cy�lat�1989�i 1990�Wy�dzia�łu�„C”�SUSW.
33 Dzien�ni�ki� są� prze�cho�wy�wa�ne� w czy�tel�ni�Wy�dzia�łu� I BU�iAD� pod� sy�gna�tu�ra�mi:�AIPN,� 0393/44–58;

AIPN,�0393/23–25;�AIPN,�0645/60–63;�AIPN,�0441/12–13;�AIPN,�0718/8.�O lek�ce�wa�żą�cym�sto�sun�ku�cen�tra�-

li�do�pro�wa�dzo�nej�przez�sie�bie�do�ku�men�ta�cji�świad�czy�fakt,�iż�dzien�nik�roz�po�czę�ty�27�VI�1983�r.�pro�wa�dzo�-

ny�był�na�for�mu�la�rzu�księ�gi�szpi�tal�nej�izby�przy�jęć�–�AIPN,�0393/52.
34 AIPN,�01258/34,�In�struk�cja�w spra�wie�za�kre�su�i try�bu�re�je�stra�cji przez�jednostki�Służby�Bezpieczeństwa

osób�i�spraw�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�39.
35 Je�śli�oso�ba�spraw�dza�na�znaj�do�wa�ła�się�w za�in�te�re�so�wa�niu�czyn�nym,�na�od�wro�cie�kar�ty�EO-4A�od�no�to�-

wy�wa�no,�kto�i kie�dy�spraw�dzał;�znisz�cze�nie�tej�kar�ty�po�zba�wia�ba�da�cza�in�for�ma�cji.
36 Przy�kła�do�wo�zbio�ry�szy�fro�gra�mów�z kwiet�nia�1989�r.�w AIPN,�01471/1,�t.�1–3.
37 AIPN,�01258/34,�In�struk�cja�w spra�wie�za�kre�su�i try�bu�re�je�stra�cji�przez�jednostki�Służby�Bezpieczeństwa

osób�i�spraw�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�40,�ust.�2,�por.�AIPN,�0544/4, Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra

Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w�sprawie�prowadzenia�rejestracji,�ewidencji�i�opracowań�analitycznych�oraz

sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�148.
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szy�fro�gra�mem�by�ły�nad�uży�wa�ne�38.�Zda�wa�li�so�bie�z te�go�spra�wę�nie�tyl�ko�pra�cow�ni�cy�ewi�-

den�cji,�lecz�rów�nież�ope�ra�cyj�ni,�któ�rzy�wpraw�dzie�spraw�dza�jąc�chęt�nie�z me�to�dy�tej�ko�rzy�-

sta�li,�lecz�rów�no�cze�śnie�oba�wia�li�się,�iż�wbrew�ich�wo�li�wie�dzę�o pro�wa�dzo�nych�przez�nich

fi�gu�ran�tach,�a zwłasz�cza�OZI,�mo�gą�po�siąść�zbyt�licz�ni�ko�le�dzy�z re�sor�tu.�Aby�do�te�go�nie

do�pu�ścić,�sto�so�wa�no�–�bar�dzo�rzad�ko�–�me�to�dę� tzw.�za�bez�pie�cze�nia�spe�cjal�ne�go.�Po�le�ga�ła

ona�na�tym,�że�jed�no�cze�śnie�z do�ko�na�niem�re�je�stra�cji�jed�nost�ka�ope�ra�cyj�na�z cen�tra�li�bez�po�-

śred�nio,�a z ko�men�dy�wo�je�wódz�kiej�za�po�śred�nic�twem�miej�sco�we�go�Wy�dzia�łu�„C”,�zwra�ca�-

ła�się�do�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”,�by�w ra�zie�spraw�dza�nia�wska�za�nej�oso�by�bez�ko�or�dy�na�cji

udzie�lać� od�po�wie�dzi� „nie� fi�gu�ru�je”� i od� ra�zu� in�for�mo�wać� ją,� kto� spraw�dza�39.�Oczy�wi�ście

w ko�re�spon�den�cji�do�ku�men�tu�ją�cej�wy�stą�pie�nie�o za�bez�pie�cze�nie�spe�cjal�ne�po�da�wa�no�za�rów�-

no�da�ne�per�so�nal�ne,�jak�i nu�mer�re�je�stra�cyj�ny�oso�by�za�bez�pie�cza�nej.

Wa�ga�tej�do�ku�men�ta�cji�jest�więk�sza�niż�ma�te�ria�łów�oma�wia�nych�do�tych�czas�–�mia�no�wi�-

cie�do�ty�czy�osób�szcze�gól�nie�waż�nych�dla�SB.�Po�nad�to�po�zwa�la�nie�tyl�ko�wy�ja�śnić�cha�rak�-

ter� re�je�stra�cji� kon�kret�nych�osób,� lecz�np.� skon�fron�to�wać�po�da�ne� in�for�ma�cje�na� ich� te�mat

z wy�stę�pu�ją�cy�mi�w in�nych�ma�te�ria�łach,�mó�wią�cy�mi,�iż�do�ty�czą�ce�ich�tecz�ki�zo�sta�ły�znisz�-

czo�ne�ze�wzglę�du�na�„brak�war�to�ści�ope�ra�cyj�nej”40.�

Na�pi�smach�w spra�wie�za�bez�pie�cze�nia�spe�cjal�ne�go�znaj�du�ją�się�nie�kie�dy�ad�no�ta�cje�po�-

zwa�la�ją�ce�przy�naj�mniej�czę�ścio�wo�śle�dzić�bieg�spra�wy,�np.�in�for�ma�cje�o je�go�anu�lo�wa�niu41.

6.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z od�mo�wą�re�je�stra�cji

Za�in�te�re�so�waw�szy�się�ja�kąś�oso�bą,�pra�cow�nik�ope�ra�cyj�ny�miał�obo�wią�zek�spraw�dzić�ją

w KOI.�Po�otrzy�ma�niu�in�for�ma�cji�„nie�fi�gu�ru�je”�po�dej�mo�wał�dal�sze�czyn�no�ści,�któ�re�koń�-

czy�ły�się�przed�ło�że�niem�w pio�nie�„C”�kar�ty�EO-4�ce�lem�do�ko�na�nia�re�je�stra�cji.�Jed�nak�że,�jak

wspo�mnia�no� już�w punk�cie�3,�wy�pi�sa�na�przez�ewi�den�cję�na�kar�cie�E-15�od�po�wiedź�„nie

figu�ru�je”�mo�gła�być�nie�zgod�na�z praw�dą.�Dla�te�go� też�w mo�men�cie� re�je�stra�cji�pra�cow�nik

ewi�den�cji�po�now�nie�spraw�dzał,�czy�oso�ba,�któ�ra�mia�ła�być�za�re�je�stro�wa�na,�fak�tycz�nie�nie

fi�gu�ro�wa�ła�w KOI�–�je�śli�fi�gu�ro�wa�ła,�mu�siał�po�now�nie�po�ro�zu�mieć�się�„z�jed�nost�ką�ope�ra�-

cyj�ną,� któ�ra� da�ną� oso�bę� [wcze�śniej]� za�re�je�stro�wa�ła� i po�stą�pić� zgod�nie� z jej� de�cy�zją”42.

Bardzo�rzad�kie�by�ły�wy�pad�ki�tzw.�po�dwój�nych�re�je�stra�cji,�naj�czę�ściej�po�le�ca�no�od�po�wia�-

dać,�iż�re�je�stra�cja�nie�mo�że�być�do�ko�na�na�43.

38 W 1980�r.�do�ko�na�no�3 159�932�spraw�dzeń�kar�ta�mi�i 99�521�szy�fro�gra�ma�mi.�AIPN,�0360/9,�część�wi�ce�-

mi�ni�ster,�In�for�ma�cja�o pra�cy�Biu�ra�„C”�w 1980�r.�[nie�pod�pi�sa�na],�k.�32.
39 AIPN,�0718/28,�Ko�re�spon�den�cja�z lat�1977–1989;�AIPN,�01290/21.�Tu�znaj�du�ją�się�m.in.� in�for�ma�cje

o re�je�stra�cjach�woj�sko�wych�w dniu�25�XI�1987�r.�Pi�smem�OMB-006852/87�za�stęp�ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III

S.�Pie�ga�in�for�mo�wał�kie�row�ni�ka�Sek�cji�„C”�WZO�w No�wym�Są�czu,�iż�o za�bez�pie�cze�nie�wi�nien�zwró�cić�się

za�stęp�ca�ds.�SB�sze�fa�WUSW�do�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”.�
40 AIPN,�0645/29,�Pi�smo�GA�-003687/87�z 25�VI�1987�r.�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�WUSW�w Kra�ko�wie

H.�Cie�pał�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”�z póź�niej�szą�ad�no�ta�cją�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�te�goż�wy�dzia�łu

S. Pie�gi,�w któ�rej�m.in.�umiesz�czo�no�uwa�gę:�„ma�te�ria�ły� [...]�ko�mi�syj�nie�znisz�czo�no� ja�ko�bez�war�to�ścio�we”,

k. 114.
41 AIPN,�0645/27,�Pi�smo�GA�-003688/87�z�25�VI�1987�r.�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�WUSW�w Kra�ko�wie

H.�Cie�pał� do� na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� III�Biu�ra� „C”�A.�Bie�lec�kie�go,� z ad�no�ta�cją� te�go� ostat�nie�go� „Anu�lo�wa�no�

E-16�25�I [19]90�z[astęp]ca�nacz[el�ni�ka]�Wydz[iału]�«C»�WUSW�w Kra�ko�wie...”,�k.�111.�
42 AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w�sprawie�prowadzenia�rejestracji,

ewidencji�i�opracowań�analitycznych�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�6.
43 Przy�czy�na�wy�stą�pie�nia�te�go�ro�dza�ju�sy�tu�acji�mo�gła�być�na�stę�pu�ją�ca.�Funk�cjo�na�riusz�kontr�wy�wia�du�pro�-

wa�dził�bar�dzo�war�to�ścio�we�go�TW�zwer�bo�wa�ne�go�pod�ku�zy�na,�oby�wa�te�la�USA,�czę�sto�przy�jeż�dża�ją�ce�go�do

Pol�ski,�po�dró�żu�ją�ce�go�po�ca�łym�kra�ju,�lecz�za�trzy�mu�ją�ce�go�się�w miesz�ka�niu�źró�dła.�TW�pra�co�wał�na�po�czcie.�

Antoni�Zieliński
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W�ma�te�ria�łach�po�Wy�dzia�le�III�Biu�ra�„C”�po�zo�sta�ły�śla�dy�tej�dzia�łal�no�ści�w po�sta�ci�zbio�-

ru�pism�in�for�mu�ją�cych,�iż�re�je�stra�cja�nie�jest�moż�li�wa.�Nie�sto�so�wa�no�jed�no�li�te�go�tek�stu�for�-

mu�la�rza�–�na�pi�smach�bez�sym�bo�lu�po�ja�wiał�się�zapis:�„W/w�jest�już�za�re�je�stro�wa�ny�przez

...............�do�nr�.........”,�na�to�miast�na�pi�smach�o sym�bo�lu�E-6:�„W�spra�wie�re�je�stra�cji�w/w

oso�by�pro�szę�po�ro�zu�mieć�się�z Wy�dzia�łem�............�do�nr�.........”.�Dla�ba�da�cza�naj�istot�niej�-

szy�jest�fakt,�iż�w obu�wy�pad�kach�po�da�wa�no�da�ne�per�so�nal�ne�i nu�mer�re�je�stra�cyj�ny�oso�by,

któ�rej�ko�lej�na�re�je�stra�cja�nie�mo�gła�dojść�do�skut�ku�44.

War�to� zwró�cić� uwa�gę,� że�w oma�wia�nej� do�ku�men�ta�cji� za�cho�wa�ło� się� du�żo� in�for�ma�cji

o re�je�stra�cjach�woj�sko�wych.

Pew�ne�uła�twie�nie�dla�ba�da�czy�sta�no�wi�fakt,�iż�wspo�mnia�na�ko�re�spon�den�cja�uło�żo�na�jest

al�fa�be�tycz�nie� (tyl�ko�we�dług�pierw�szych� li�ter�na�zwi�ska),�a opis� tecz�ki�za�wie�ra� in�for�ma�cję

– na�zwi�ska,�na�ja�kie�li�te�ry�w niej�się�znaj�du�ją�45.

Gdy�był�spraw�dza�ny�przez�ko�goś�z pio�nu�„W”�(per�lu�stra�cji)�pra�cow�nik�kontr�wy�wia�du�ro�zu�mo�wał�na�stę�pu�ją�-

co:�ktoś�z per�lu�stra�cji�in�te�re�su�je�się�kil�ko�ma�pra�cow�ni�ka�mi�tej�pocz�ty�ce�lem�zwer�bo�wa�nia�któ�re�goś�z nich;�le�-

piej�nie�in�for�mo�wać�o mo�im�TW,�gdyż�mo�że�wy�bór�funk�cjo�na�riu�sza�z pionu�„W”�pad�nie�na�ko�goś�in�ne�go.

Kiedy�ta�ra�chu�ba�za�wio�dła,�pra�cow�nik�kontr�wy�wia�du�po�le�cał�ewi�den�cji,�by�nie�przy�jmowała�re�je�stra�cji.�
44 Róż�ne�for�mu�ły�pism�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”�zob.�np.�AIPN,�0645/27,�k.�1 i nn.
45 Np.�Pi�sma�ko�or�dy�na�cyj�ne�li�te�ry�od�...�do�...�–�AIPN,�0645/27–32;�ww.�tecz�ki�do�ty�czą�ro�ku�1987.
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(w�oryginale�pełne�dane�personalne).�

Dopisek�na�dole�„spr[awdzeń]�brak”�wskazuje,�iż�WSW�nie�dopełniła�

obowiązku�sprawdzenia�przed�rejestracją�(AIPN,�0645/28)
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Na�wia�sem�mó�wiąc,�w ko�re�spon�den�cji�tej�zwra�ca�uwa�gę�nie�naj�lep�sza�or�ga�ni�za�cja�ochro�-

ny�ta�jem�ni�cy.�Dnia�27�lu�te�go�1987�r.�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�III,�in�for�mu�jąc�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�-

łu�„C”�WUSW�w Za�mo�ściu,�iż�re�je�stra�cja�oby�wa�te�la�X�nie�mo�że�zo�stać�do�ko�na�na,�od�sy�łał

jed�no�cze�śnie�kar�ty�EO-4A�i EO-4 do�ty�czą�ce�tej�oso�by�46.�Wska�zu�je�to,�że�Wy�dział�III�dys�-

po�no�wał�za�war�tą�na�kar�cie�EO-4�wie�dzą�o cha�rak�te�rze�re�je�stra�cji�(i�sa�mą�kar�tą!),�do�cze�go

teo�re�tycz�nie�nie�po�wi�nien�mieć�wglą�du.

Oprócz� ko�re�spon�den�cji� za�cho�wa�ło� się� jesz�cze� jed�no� źró�dło� –� sko�ro�szyt� za�ty�tu�ło�wa�ny

„Zwro�ty [kart]� EO-4”,� za�wie�ra�ją�cy� in�for�ma�cje� o ode�sła�niu� tych� kart� do� po�szcze�gól�nych

WU�SW47.�Ty�po�wy�za�pis�skła�da�się�z na�zwy�WUSW,�któ�re�mu�od�sy�ła�no�kar�tę�(na�zwy�te�sta�-

no�wią� kry�te�rium� sys�te�ma�ty�zo�wa�nia� in�for�ma�cji),� na�zwi�ska� (naj�czę�ściej� rów�nież� imie�nia)

oso�by�wy�mie�nio�nej�na�EO-4,�a tak�że�jej�nu�me�ru�re�je�stra�cyj�ne�go�oraz�na�zwy�jed�nost�ki,�ja�ka

wcze�śniej�do�ko�na�ła�jej�re�je�stra�cji.�Sko�ro�szyt�trak�to�wa�no�za�pew�ne�ja�ko�po�moc�ni�czy�brud�no�-

pis.�Nie�moż�na�usta�lić,�w któ�rym�wy�dzia�le�Biu�ra�„C”�po�wstał�–�pierw�szym�czy�trze�cim�–

trud�no�też�wska�zać,�ja�kie�go�okre�su�do�ty�czy.�Fakt,�iż�w tek�ście�po�ja�wia�ją�się�wzmian�ki,�iż�X

zo�stał� za�re�je�stro�wa�ny� przez�WU�SW48,� dowodzi,� że� mia�ło� to� miej�sce� nie� wcze�śniej,� niż

w dru�giej�po�ło�wie�1983�r.�(przed�tem�ist�nia�ły�ko�men�dy�wo�je�wódz�kie�MO).�Na�okład�ce�wy�-

pi�sa�no�wpraw�dzie�„Taj�ne�spec.�zna�cze�nia”,�ale�po�za�tym�sko�ro�szyt�nie�speł�nia�żad�nych�wy�-

mo�gów�prze�wi�dzia�nych�dla�do�ku�men�ta�cji�opa�trzo�nej�te�go�ro�dza�ju�klau�zu�lą.

7.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z udzie�la�niem�do�stę�pu�do�in�for�ma�cji�nie�jaw�nych

W�ca�łym�sze�re�gu�urzę�dów�i róż�ne�go�ro�dza�ju�za�kła�dów�pra�cy�ist�nia�ły�sta�no�wi�ska,�któ�-

rych�pia�sto�wa�nie�wią�za�ło�się�z do�stę�pem�do�in�for�ma�cji�nie�jaw�nych.�Kan�dy�dat�do�pra�cy�na

ta�kim�sta�no�wi�sku�mu�siał�uzy�skać�zgo�dę�sto�sow�nej�ko�mór�ki�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych.

Istot�ną� ro�lę� w pro�ce�sie� po�dej�mo�wa�nia� tej� de�cy�zji� od�gry�wał� pion� ewi�den�cji� ope�ra�cyj�nej.

Po re�for�mie� ad�mi�ni�stra�cji� w 1975� r.� w te�re�nie� za�da�nie� to� na�le�ża�ło� do�wy�dzia�łów� „C”49.

W 1983 r.� –� po� pew�nych�wa�ha�niach� –�wła�śnie�w Biu�rze� „C”� po�wo�ła�no� osob�ny�wy�dział

(XII),�zaj�mu�ją�cy�się�nie�mal�wy�łącz�nie�tą�te�ma�ty�ką�50.

Wy�ra�ża�nie�w imie�niu�mi�ni�stra�spraw�we�wnętrz�nych�zgo�dy�na�do�pusz�cze�nie�kon�kret�nych

osób� do� in�for�ma�cji� nie�jaw�nych� wy�ma�ga�ło� pro�wa�dze�nia� ko�re�spon�den�cji� z in�sty�tu�cja�mi

cywil�ny�mi.�Biu�ro�„C”�wy�stę�po�wa�ło�w niej�pod�na�zwą�Biu�ro�do�spraw�Ko�or�dy�na�cji�Ochro�-

ny�Ta�jem�ni�cy,�aby�nie�ujaw�niać�we�wnętrz�nej�or�ga�ni�za�cji�mi�ni�ster�stwa.

Pro�ce�du�ra�udzie�la�nia�zgo�dy�na�do�stęp�do�in�for�ma�cji�nie�jaw�nych�wy�glą�da�ła�na�stę�pu�ją�co:

kie�row�nik�jed�nost�ki�or�ga�ni�za�cyj�nej�(mi�ni�ster,�pre�zes,�dy�rek�tor)�lub�oso�ba�przez�nie�go�upo�-

waż�nio�na�prze�sy�łał�do�Biu�ra�do�spraw�Ko�or�dy�na�cji�Ochro�ny�Ta�jem�ni�cy�(czy�li�Biu�ra�„C”)

MSW�„Wnio�sek�w spra�wie�uzgod�nie�nia�kan�dy�da�ta�do�do�stę�pu�do�wia�do�mo�ści� sta�no�wią�-

cych�ta�jem�ni�cę�pań�stwo�wą”�oraz�uzy�ska�ne�z Cen�tral�ne�go�Re�je�stru�Ska�za�nych�za�świad�cze�-

nie�o nie�ka�ral�no�ści;�pi�smo�tra�fia�ło�do�Wy�dzia�łu�XII,�któ�ry�do�ko�ny�wał�spraw�dzeń�w kar�to�-

46 AIPN,�0645/27,�k.�2.�W tym�cza�sie�w Za�mo�ściu�nie�ist�niał�Wy�dział�„C”,�a je�dy�nie�Sek�cja�„C”�w Wy�-

dzia�le�Za�bez�pie�cze�nia�Ope�ra�cyj�ne�go,�por.�też�k.�23,�29�i nn.�Po�dob�na�sy�tu�acja�występuje�w wie�lu�in�nych�wy�-

pad�kach,�por. np.�AIPN,�0645/28,�k.�4,�6,�10,�14�i nn.
47 AIPN,�001436/13.
48 Ibi�dem,�k.�82.
49AIPN,�335/235,�No�tat�ka�nr�OMA�-06994/75�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�J.�Za�baw�skie�go�z 3 VI�1975�r.,�k.�46�i nn.
50 AIPN,�02079/1,�Za�rzą�dze�nia�or�ga�ni�za�cyj�ne�0120�MSW�z 29�IV�1983�r.�i 075�z 5 X�1985�r.,�k.�80�i nn.

O pro�ble�mach�zwią�za�nych�z usy�tu�owa�niem�wy�dzia�łu�mó�wi�m.in.�AIPN,�45/162,�No�tat�ki�za�stęp�cy�dy�rek�to�ra

De�par�ta�men�tu�V�M.�Go�łę�biow�skie�go�z grud�nia�1982�r.�oraz�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�K.�Pio�trow�skie�go�z 28�I 1983 r.,

b.p.�W tej�że�tecz�ce�wie�le�in�nych�uwag�w po�wyż�szej�spra�wie.
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te�ce�ogól�no�in�for�ma�cyj�nej�(Wy�dzia�le�III).�Kar�ty�E-15�za�wie�ra�ją�ce�od�po�wie�dzi�KOI�po�zo�sta�-

wa�ły�w ak�tach�spra�wy�gro�ma�dzo�nych�przez�Wy�dział�XII;�po�otrzy�ma�niu�wy�ni�ków�spraw�-

dze�nia�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�XII�zwra�cał�się�o opi�nię�do�jed�no�stek�ope�ra�cyj�nych;�je�że�li�kan�-

dy�dat� nie� był� re�je�stro�wa�ny� w KOI,� py�ta�nie� kie�ro�wa�no� do� na�czel�ni�ka� wy�dzia�łu

„ochra�nia�ją�ce�go�ope�ra�cyj�nie”�in�sty�tu�cję,�w któ�rej�pra�co�wał�opi�nio�wa�ny�(np.�w od�nie�sie�niu

do�Ban�ku�Han�dlo�we�go�S.A.�w la�tach�1984–1989�był�to�Wy�dział�IV�De�par�ta�men�tu�V),�je�śli

na�to�miast�na�kar�cie�E-15� fi�gu�ro�wał�nu�mer� re�je�stra�cyj�ny� i jed�nost�ka�bę�dą�ca�go�spo�da�rzem

reje�stra�cji,� pi�smo� prze�ka�zy�wa�no� do� tej� jed�nost�ki� (w� wy�pad�ku� Ban�ku� Han�dlo�we�go� S.A.

w la�tach�1984–1989�by�ły�to�wy�dzia�ły:�VI,�VIII�i X�De�par�ta�men�tu�I oraz�wy�dzia�ły:�I i IV

De�par�ta�men�tu�II)51,�choć�by�wa�ły�wy�jąt�ki�–�w wie�lu�wy�pad�kach�nie�ma�śla�dów�zwra�ca�nia

się�do�or�ga�nów�woj�sko�wy�ch52.�Je�że�li�żad�na�z jed�no�stek�ope�ra�cyj�nych�nie�zgło�si�ła�sprze�ci�-

wu,�dy�rek�tor�Biu�ra�do�spraw�Ko�or�dy�na�cji�Ochro�ny�Ta�jem�ni�cy�(Biu�ra�„C”)�prze�sy�łał�kie�-

row�ni�ko�wi�jed�nost�ki�or�ga�ni�za�cyj�nej�druk�in�for�mu�ją�cy,�„że�Mi�ni�ster�stwo�Spraw�We�wnętrz�-

nych�wy�ra�ża�zgo�dę�w spra�wie�upo�waż�nie�nia�[...]�do�do�stę�pu�do�wia�do�mo�ści�sta�no�wią�cych

ta�jem�ni�cę�pań�stwo�wą”.

Omó�wio�na�wy�żej� ko�re�spon�den�cja� po�zwa�la� –� oczy�wi�ście� przez� po�rów�na�nie� z dzien�ni�-

kiem�re�je�stra�cyj�nym�–�nie�tyl�ko�na�usta�le�nie�cha�rak�te�ru�re�je�stra�cji�osób�opi�nio�wa�nych,�lecz

tak�że�człon�ków�ich�ro�dzin,�na�któ�rych�przy�tej�oka�zji�rów�nież�wy�pi�sy�wa�no�kar�ty�E-15.�War�-

to�zwró�cić�uwa�gę,�iż�we�„Wnio�skach...” znaj�du�je�się�in�for�ma�cja�o wy�kształ�ce�niu�kan�dy�da�-

ta�i krót�ki�opis�je�go�ka�rie�ry�za�wo�do�wej.�Moż�na�do�dać,�iż�ko�re�spon�den�cja�do�ty�czy�ła�dwóch

ka�te�go�rii�osób:�kan�dy�da�tów�do�naj�wyż�szych�i wy�so�kich�sta�no�wisk�oraz�za�trud�nio�nych�na

ni�skich�sta�no�wi�skach�we�wraż�li�wych�dla�da�nej�in�sty�tu�cji�miej�scach,�np.�w Ban�ku�Han�dlo�-

wym�S.A.�bę�dą� to�oczy�wi�ście�pra�cow�ni�cy�kan�ce�la�rii� taj�nej,� ale� tak�że�nie�któ�rzy� re�fe�ren�ci

zaj�mu�ją�cy�się�ra�chun�ka�mi�de�wi�zo�wy�mi.

W�od�nie�sie�niu�do�pra�cow�ni�ków�za�kła�dów�o mniej�szym�zna�cze�niu�de�cy�zje�po�dej�mo�wa�no�na

szcze�blu�WUSW,�w któ�rym�sto�sow�ne�pra�ce�pro�wa�dził�Wy�dział�„C”,�uży�wa�ją�cy�w ko�re�spon�-

den�cji�ze�wnętrz�nej�na�zwy�Wy�dzia�łu�do�spraw�Ko�or�dy�na�cji�Ochro�ny�Ta�jem�ni�cy.�Zgro�ma�dzo�na

tam�do�ku�men�ta�cja�da�je�ba�da�czo�wi�ta�kie�sa�me�moż�li�wo�ści,�jak�od�po�wied�nie�ma�te�ria�ły�cen�tra�li53.

Po�dob�ny� cha�rak�ter�ma� rów�nież� ko�re�spon�den�cja� do�ty�czą�ca� kan�dy�da�tów� na� sta�no�wi�ska

na�czel�ni�ków�miast�i gmin�oraz�dy�rek�to�rów�urzę�dów�wo�je�wódz�ki�ch54.

Zna�le�zie�nie�in�for�ma�cji�o kon�kret�nej�oso�bie�jest�uła�twio�ne�dzię�ki�prze�cho�wy�wa�niu�tych

ma�te�ria�łów�we�dług�miejsc�pra�cy.�W sa�mych�tecz�kach�są�spi�sy�za�war�to�ści�po�sia�da�ją�ce,�choć

nie�w po�rząd�ku�al�fa�be�tycz�nym,�wy�ka�zy�na�zwi�sk55.

8.� Ko�re�spon�den�cja� zwią�za�na� z wy�ra�że�niem� zgo�dy� na� po�sia�da�nie� bro�ni,� wy�da�nie

prze�pust�ki�por�to�wej,�ksią�żecz�ki�że�glar�skiej,�ra�dio�sta�cji,�przy�ję�cie�od�zna�cze�nia�za�gra�-

nicz�ne�go�itp.

Zgo�da�MSW�by�ła�wy�ma�ga�na�w wy�pad�ku� sta�ra�nia� się�o po�zwo�le�nie�na�po�sia�da�nie�bro�ni

i w wie�lu�in�nych�oko�licz�no�ściach,�m.in.�wy�mie�nio�nych�w pod�ty�tu�le.�Oby�wa�tel�skła�dał�po�da�nie

w ko�men�dzie�wo�je�wódz�kiej�MO,�skąd� tra�fia�ło�ono�do�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go,�któ�ry�wypeł�niał

51 AIPN,�45/18,�k.�9,�57�i nn.,�230–233,�237,�259,�261,�266,�268,�272,�276�i nn.
52 Ibidem,�k.�65,�91�i nn.
53 AIPN,�02472/1,�t.�1–2,�Do�ku�men�ta�cja�SUSW�z 1990�r.
54 Przy�kła�do�wo�AIPN,�0743/5,�t.�1–5�(do�ty�czy�SUSW�z lat�1983–1989).
55 AIPN,�spis�nr�45�(akt�b.�Wy�dzia�łu�XII�Biu�ra�„C”).�Przy�kła�do�wo�tecz�ka�45/4�do�ty�czy�Na�ro�do�we�go�Ban�-

ku�Pol�skie�go,�45/18�–�Ban�ku�Han�dlo�we�go.
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kar�tę�E-15�i kie�ro�wał�ją�do�miej�sco�wej�kar�to�te�ki�in�for�ma�cyj�no�-ro�zp�ozna�wczej�(w przy�bli�że�-

niu�od�po�wied�nik�zbio�rów�Wy�dzia�łu�VII,�czy�li�Cen�tral�nej�Kar�to�te�ki�Kry�mi�nal�nej),�gdzie�wpi�-

sy�wa�no�sto�sow�ną�in�for�ma�cję�–�naj�czę�ściej�„nie�fi�gu�ru�je”;�na�stęp�nie�prze�sy�ła�no�kar�tę�do�Biu�-

ra�„C”�w ce�lu�do�ko�na�nia�dal�szych�spraw�dzeń�w wy�dzia�łach�VII�i III;�ten�ostat�ni�prze�ka�zy�wał

ją�do�Wy�dzia�łu�II.�Dal�szy�tok�pro�wa�dze�nia�spra�wy�za�le�żał�od�wy�ni�ków�spraw�dze�ń56.

Je�że�li�oso�ba�spraw�dza�na�nie�fi�gu�ro�wa�ła�w KOI,�Wy�dział�II�Biu�ra�„C”�kie�ro�wał�do�Wy�-

dzia�łu� Ogól�ne�go� sto�sow�nej� ko�men�dy�wo�je�wódz�kiej� pi�smo� (w�wy�pad�ku� naj�licz�niej�szych

spraw�ubie�ga�nia�się�o ze�zwo�le�nie�na�po�sia�da�nie�bro�ni�wy�peł�nia�ne�na�for�mu�la�rzu)�z for�mu�-

łą� „nie�po�sia�da�my�ma�te�ria�łów,�któ�re� sta�no�wi�ły�by�pod�sta�wę�do�od�mow�ne�go�za�ła�twie�nia”.

Gdy� kar�ta� E-15� wska�zy�wa�ła� tyl�ko� ist�nie�nie� ma�te�ria�łów� ar�chi�wal�nych� znaj�du�ją�cych� się

w Wy�dzia�le�II,�je�go�pra�cow�nik�ana�li�zo�wał�ak�ta�i bez�kon�sul�ta�cji�z in�ną�jed�nost�ką�przy�go�to�-

wy�wał�od�po�wiedź�do�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go�KW�MO�57.

Je�że�li�ma�te�ria�ły�znaj�do�wa�ły�się�w Wy�dzia�le�„C”�KW�MO,�cen�tra�la�prze�ka�zy�wa�ła�mu�do�-

tych�czas�zgro�ma�dzo�ną�do�ku�men�ta�cję,�po�le�ca�jąc�po�pro�wa�dze�nie�spra�wy�do�koń�ca�58.�Po�dob�-

nie�dzia�ło�się�w sy�tu�acji,�gdy�spraw�dza�ny�znaj�do�wał�się�w za�in�te�re�so�wa�niu�czyn�nym�któ�re�-

goś� z wy�dzia�łów�KW�MO� (WUSW),�do�któ�re�go�wpły�nę�ło�po�da�nie�o ze�zwo�le�nie.�War�to

pod�kre�ślić,�iż�w tym�wy�pad�ku,�od�po�wiedź�na�kar�cie�E-15�nie�mu�sia�ła�być�zgod�na�z rze�czy�-

wi�sto�ścią:�Cen�tral�na�Kar�to�te�ka�Ogól�no�in�for�ma�cyj�na�(Wy�dział�III)�po�da�wa�ła�„nie�fi�gu�ru�je”,

a jed�no�cze�śnie�na�czel�nik�od�ręb�nym�pi�smem� in�for�mo�wał�na�czel�ni�ka� sto�sow�ne�go�Wy�dzia�-

łu „C”�o nu�me�rze,�pod�któ�rym�miej�sco�wy�kontr�wy�wiad�za�re�je�stro�wał�spraw�dza�ne�go�59.�

Gdy�oso�ba�spraw�dza�na�znaj�do�wa�ła�się�w za�in�te�re�so�wa�niu�czyn�nym�cen�tra�li,�Wy�dział�III

wy�peł�niał� druk� (bez� sym�bo�lu),� któ�rym� za�zwy�czaj� in�for�mo�wał� go�spo�da�rza� re�je�stra�cji

o spraw�dze�niu.�W tym�wy�pad�ku�druk�ten�jed�nak�prze�ka�zy�wa�no�do�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”60,

któ�ry�z ko�lei�kie�ro�wał�od�sie�bie�do�go�spo�da�rza� re�je�stra�cji�pi�smo�z py�ta�niem,�czy�nie�ma

prze�szkód�w po�zy�tyw�nym�za�opi�nio�wa�niu�po�da�nia.�W za�leż�no�ści�od�tre�ści�od�po�wie�dzi�jed�-

nost�ki�ope�ra�cyj�nej�in�for�mo�wał�na�stęp�nie�Wy�dział�Ogól�ny�sto�sow�nej�KW�MO�o wy�ra�żeniu

zgo�dy�(lub�nie)�na�udzie�le�nie�ze�zwo�le�nia�61.

W�sy�tu�acji,�gdy�KOI�wy�ka�zy�wa�ła,�iż�ja�kaś�jed�nost�ka�ope�ra�cyj�na�ak�tu�al�nie�pro�wa�dzi�spra�wę

do�ty�czą�cą�oso�by�spraw�dza�nej,�zwra�ca�uwa�gę�nie�fra�so�bli�wość�trak�to�wa�nia�ochro�ny�za�in�te�re�so�-

wań�czyn�nych.�Prze�cież�Wy�dział�II�Biu�ra�„C”�w ogó�le�nie�mu�siał�wie�dzieć�o ta�kiej�re�je�stra�cji;

wy�star�czy�ło,�że�by�przy�spraw�dze�niu�za�cho�wać�zwy�kłe�pro�ce�du�ry�sto�so�wa�ne�przy�ko�or�dy�na�cji,

w efek�cie�cze�go�ar�chi�wum�mo�gło�by�otrzy�mać�kar�tę�E-15�z ad�no�ta�cją�„nie�fi�gu�ru�je”.

56 Obieg�do�ku�men�ta�cji�do�ty�czą�cej�spraw�oma�wia�nych�w tym�pod�roz�dzia�le�opi�sa�no�na�pod�sta�wie�AIPN,

0355/18,� Ko�re�spon�den�cja� dot[yczą�ca]� ks[ią�że�czek]� że�glar�skich,� kart� pły�wań� mor�skich,� bro�ni. Wy�da�wa�nie

ksią�że�czek�pły�wań�mor�skich�le�ża�ło,�przy�naj�mniej�w pew�nym�okre�sie,�w ge�stii�pio�nu�pasz�por�tów�za�gra�nicz�-

nych,�por.�AIPN,�0355/39,�k.�21.
57 AIPN,�0355/18,�k.�88�i nn.
58 Ibidem,�k.�43.�Tu�tak�że�in�for�ma�cja�o spo�so�bie�pro�wa�dze�nia�spra�wy�przez�Wy�dział�„C”.
59 AIPN,�01230/10,�k.�23�i nn.�W omó�wio�nym�przy�pad�ku�moż�na�po�rów�nać�kar�tę�E-15�z pi�smem;�w sy�tu�-

acji,�gdy�ma�my�do�czy�nie�nia�wy�łącz�nie�z kar�tą�E-15,�ni�gdy�nie�mo�że�my�być�pew�ni,�czy�za�pis�„nie�fi�gu�ru�je”

jest�zgod�ny�z praw�dą.
60 AIPN,�0355/18,�np.�k.�5,�9,�15�itd.�–�tu�brak�śla�dów�obie�gu�wy�peł�nio�ne�go�for�mu�la�rza;�na�kar�cie�125�ja�-

ko�ad�re�sat�fi�gu�ru�je�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�VIII�De�par�ta�men�tu�I,�na�to�miast�na�do�le�do�wód,�iż�pi�smo�tra�fi�ło�nie�do

ad�re�sa�ta,�lecz�do�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”,�w po�sta�ci�nu�me�ru�wpły�wu�OMC-03774/80�–�po�dob�nie�np.�na�k.�117,

149;�OMC�ozna�cza�wła�śnie�Wy�dział�II�Biu�ra�„C”.�Na�le�ży�przy�pusz�czać,�iż�po�da�nie�przez�KOI�for�mal�ne�go�ad�-

re�sa�ta�mia�ło�być�wska�zów�ką�dla�Wy�dzia�łu�II,�do�ko�go�ad�re�so�wać�pi�smo.�W dzien�ni�ku�ko�or�dy�na�cyj�nym�od�no�-

to�wy�wa�no,�iż�pi�smo�prze�ka�za�no�wg�kom�pe�ten�cji�Wy�dzia�ło�wi�II�Biu�ra�„C”.�AIPN,�0393/45,�k.�61v,�62,�69v,

70,�84v,�85.
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Po�wyż�szy�przy�kład�po�ka�zu�je,�jak�waż�ny�dla�ba�da�cza�ma�te�riał�sta�no�wi�ko�re�spon�den�cja�pio�-

nu�„C”.�In�for�ma�cje,�do�któ�rych�do�stęp�dla�in�nych�pio�nów�(z�naj�waż�niej�szy�mi�spo�śród�ope�ra�-

cyj�nych�włącz�nie)�był�szcze�gól�nie�utrud�nio�ny,�w ra�mach�Biu�ra�„C”�krą�ży�ły�dość�swo�bod�nie.

Wy�dział�II�te�go�Biu�ra�uzy�ski�wał�przy�oka�zji�spraw�sto�sun�ko�wo�ma�ło�dla�re�sor�tu�istot�nych,�jak

opi�nio�wa�nie�wnio�sku�o udzie�le�nie�zgo�dy�na�po�sia�da�nie�bro�ni,�wie�dzę�trud�no�do�stęp�ną�np.�dla

pro�wa�dzą�ce�go�spra�wę�ope�ra�cyj�ne�go�roz�pra�co�wa�nia�funk�cjo�na�riu�sza�kontr�wy�wia�du.

Prze�cho�wy�wa�na�w ma�te�ria�łach�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”�ty�po�wa�do�ku�men�ta�cja�spra�wy�do�-

ty�czą�cej�ze�zwo�le�nia�na�po�sia�da�nie�bro�ni�skła�da�się�z kar�ty�E-15,�wy�peł�nia�ne�go�przez�Wy�-

dział�III�Biu�ra�„C”�(KOI)�for�mu�la�rza�z in�for�ma�cją�o spraw�dza�niu�oso�by,�za�wie�ra�ją�ce�go�jej

da�ne�per�so�nal�ne�i nu�mer�re�je�stra�cyj�ny,�pi�sma�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”�do�na�czel�-

ni�ka�wy�dzia�łu,�któ�ry�pro�wa�dził�spra�wę�wy�ka�za�ną�przez�KOI,�od�po�wie�dzi�na�nie�oraz�ko�lej�-

ne�go�pi�sma�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II,�tym�ra�zem�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go�sto�sow�-

nej�KW�MO�62.

Z�cza�sem�do�ku�men�ta�cja�sta�wa�ła�się�bar�dziej� la�ko�nicz�na,� tym�nie�mniej�za�wie�ra�spraw�-

dzo�ne�kar�ty�E-15,�a więc�in�for�ma�cje�o da�nych�per�so�nal�nych�i nu�me�rze,�a cza�sem�rów�nież

cha�rak�te�rze�re�je�stra�cji.�Ma�te�ria�ły�zo�sta�ły�zgro�ma�dzo�ne�w ukła�dzie�chro�no�lo�gicz�nym,�na�po�-

cząt�ku�wie�lu�te�czek�znaj�du�ją�się�wy�ka�zy�osób,�któ�rych�do�ku�men�ta�cja�do�ty�czy.�Zwra�ca�uwa�-

gę�fakt,�iż�za�cho�wa�ło�się�tu�bar�dzo�du�żo�in�for�ma�cji�o re�je�stra�cjach�woj�sko�wy�ch63.

9.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z no�mi�na�cja�mi�na�sta�no�wi�ska�znaj�du�ją�ce�się�w no�men�-

klatu�rze�PZPR

Wie�le� sta�no�wisk� w ad�mi�ni�stra�cji� pań�stwo�wej� znaj�do�wa�ło� się� w tzw.� no�men�kla�tu�rze

PZPR.�Przed�no�mi�na�cją�na�ta�kie�sta�no�wi�sko�Wy�dział�Po�li�ty�ki�Ka�dro�wej�KC�PZPR�zwra�-

cał się�do�MSW�o opi�nię�na�te�mat�kan�dy�da�ta.�Nie�uda�ło�się�od�na�leźć�do�ku�men�tów�po�ka�zu�-

ją�cych�obieg�kan�ce�la�ryj�ny�pism�od�mo�men�tu�ich�wpły�nię�cia�do�mi�ni�ster�stwa�do�udzie�le�nia

od�po�wie�dzi.�Na�pod�sta�wie�za�cho�wa�nej�ko�re�spon�den�cji�moż�na�jed�nak�usta�lić,�iż�na�pew�nym

eta�pie�py�ta�nia�mu�sia�ły�tra�fiać�do�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”,�ce�lem�spraw�dze�nia�oso�by�w KOI.

Nie�jest�ja�sne,�czy�każ�dy�pra�cow�nik�kar�to�te�ki�był�do�pusz�czo�ny�do�do�ko�ny�wa�nia�spraw�dzeń

osób,�o któ�re�py�tał�Wy�dział�Po�li�ty�ki�Ka�dro�wej�KC.�W za�cho�wa�nej�do�ku�men�ta�cji�au�to�ra�mi

pism�kie�ro�wa�nych�póź�niej�do�in�nych�jed�no�stek�jest�tyl�ko�kil�ku�funk�cjo�na�riu�szy�(zde�cy�do�-

wa�nie�naj�czę�ściej�po�ja�wia�ją�się�si�gle�SP�–�być�mo�że�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�wy�dzia�łu�Sta�ni�sła�-

wa�Pie�gi).�Pra�cow�nik�do�ko�nu�ją�cy�spraw�dzeń�wie�dział�na�to�miast,�ja�ka�in�sty�tu�cja�za�da�je�py�-

ta�nie.� Wska�zu�je� na� to� for�mu�ła� pism� kie�ro�wa�nych� do� jed�no�stek� ope�ra�cyj�nych,� gdy

oka�zy�wa�ło�się,�że�spraw�dza�ny�fi�gu�ru�je�w kar�to�te�ce.�Brzmia�ła�ona:�„Wy�dział�Po�li�ty�ki�Ka�-

dro�wej�Ko�mi�te�tu�Cen�tral�ne�go�PZPR�pro�si�o za�opi�nio�wa�nie...” –�w tym�miej�scu�po�da�wa�no

da�ne�per�so�nal�ne�i miej�sce�za�trud�nie�nia;�na�stęp�nie:�„W/w�za�re�je�stro�wa�ny�jest�w Biu�rze�„C”

przez...”�i tu�wpi�sy�wa�no�na�zwi�sko�funk�cjo�na�riu�sza,�nu�mer�wy�dzia�łu,�w któ�rym�był�za�trud�nio�ny

61 AIPN,�0355/18,�k.�119,�121�i nn.,�184–186�–�przy�kła�dy�zgo�dy;�AIPN,�0355/27,�k.�21–26�–�przy�kła�dy

od�mo�wy.
62 A�IPN,�0355/18;�AIPN,�0355/35,�pas�sim.�
63 AIPN,�0355/18�–�za�la�ta�1980–1981;�AIPN,�0355/27�–�za�rok�1982;�AIPN,�0355/22–24�–�za�rok�1983;

AIPN,�0355/25,�t.�1–5,�AIPN,�0355/26,�AIPN,�0355/35�–�za�rok�1984;�AIPN,�0355/36�–�za�rok�1985;�AIPN,

0355/37–38� –� za� rok� 1986;�AIPN,� 0355/44–46� –� za� rok� 1987;�AIPN,� 0355/71–72� –� za� rok� 1988;�AIPN,

0355/75–76,�–�za�la�ta�1989–1990;�nie�któ�re�tecz�ki�(np.�AIPN,�0355/76)�to�w za�sa�dzie�zbiór�spraw�dzo�nych�kart

Mkr-1�(E-15)�uzu�peł�nio�nych�do�pi�skiem�„po�zyt[yw�nie]”�i da�tą�wy�sła�nia�od�po�wie�dzi.�Nie�któ�re�spra�wy�mo�gą

wy�wo�łać�za�in�te�re�so�wa�nie�ba�da�cza,�np.�zgo�da�na�po�sia�da�nie�bro�ni�dla�kon�su�la,�któ�ry�od�mó�wił�po�wro�tu�do�kra�-

ju�–�AIPN,�0355/25,�t.�5,�k.�86–91.
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oraz� nu�mer� re�je�stra�cyj�ny� i da�tę� re�je�stra�cji.� Pi�smo� koń�czo�no� zda�niem� „Uprzej�mie� pro�szę

o po�in�for�mo�wa�nie�nas,�czy�po�sia�da�ne�ma�te�ria�ły�nie�sta�no�wią�prze�szkód�w po�zy�tyw�nym�za�-

opi�nio�wa�niu...”.�

Sy�gna�tu�ra�pism�(OMB)�świad�czy,�iż�przy�go�to�wy�wał�je�Wy�dział�III,�ale�–�w od�róż�nie�niu

od�do�ku�men�ta�cji�do�ty�czą�cej�do�pusz�cze�nia�do�in�for�ma�cji�nie�jaw�nych,�zgo�dy�na�po�sia�da�nie

bro�ni�itd.�–�nie�by�ły�one�kie�ro�wa�ne�do�na�czel�ni�ka�sto�sow�ne�go�wy�dzia�łu,�lecz�do�dy�rek�to�ra

de�par�ta�men�tu�64.�Jest�oczy�wi�ste,�iż�w tym�wy�pad�ku�ko�re�spon�den�cja�do�ty�czy�ła�kan�dy�da�tów

na�wy�so�kie�sta�no�wi�ska,�pra�cow�ni�ków�Urzę�du�Ra�dy�Mi�ni�strów,�mi�ni�sterstw,�cen�tral�han�dlu

za�gra�nicz�ne�go,�ban�ków,�Ko�mi�te�tu�do� spraw�Ra�dia� i Te�le�wi�zji,�Ko�mi�te�tu�Wo�je�wódz�kie�go

PZPR�w Ka�to�wi�cach,�Za�rzą�du�Głów�ne�go�ZSMP,�na�ukow�ców,�pra�cow�ni�ków�wy�daw�nictw,

dzien�ni�ka�rzy�65.

Spo�ra�dycz�nie�tra�fia�ją�się�in�for�ma�cje�o za�ku�li�so�wych�in�ter�wen�cjach�w ce�lu�zmia�ny�opi�-

nii,� np.� po� dwu�krot�nej� od�mo�wie� wy�da�nia� po�zy�tyw�nej� opi�nii� o oby�wa�te�lu� po�dej�rza�nym

o nad�uży�cia�go�spo�dar�cze�„na�sku�tek�proś�by�za�stęp�cy�sze�fa�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�MSW

tow.�płk.�Cz.�Wie�ja�ka�Biu�ro�«C»�MSW�w dniu�16�IV�1985�r.�anu�lo�wa�ło�ne�ga�tyw�ne�sta�no�-

wi�sko�i wy�ra�zi�ło�zgo�dę�na�upo�waż�nie�nie�ob.�[...]�do�do�stę�pu�do�wia�do�mo�ści�sta�no�wią�cych

ta�jem�ni�cę�pań�stwo�wą”66.

10.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z wy�da�wa�niem�pasz�por�tów

W�Pol�sce�Lu�do�wej�oso�ba�sta�ra�ją�ca�się�o wy�jazd�za�gra�ni�cę,�zwłasz�cza�do�kra�jów�ka�pi�ta�-

li�stycz�nych,�mu�sia�ła�po�ko�nać�wie�le�prze�szkód�biu�ro�kra�tycz�nych.�Przede�wszyst�kim�trze�ba

by�ło� zło�żyć�wnio�sek�we�wła�ści�wym� te�ry�to�rial�nie�Wy�dzia�le� Pasz�por�to�wym.� Przed�wy�da�-

niem�de�cy�zji�wnio�sek�czę�sto�opi�nio�wa�ny�był�przez�róż�ne�jed�nost�ki�re�sor�to�we,�ko�re�spon�den�-

cja�prze�cho�dzi�ła�rów�nież�przez�pion�„C”.�Na�wet�w sy�tu�acji,�gdy�nie�by�ło�za�strze�żeń�do�wy�-

da�nia� pasz�por�tu,� skom�pli�ko�wa�na� dro�ga� do�ku�men�tów� przy� sta�le� wzra�sta�ją�cej� licz�bie

chęt�nych�do�wy�jaz�du�po�wo�do�wa�ła,�iż�ocze�ki�wa�nie�na�de�cy�zję�trwa�ło�nie�zwy�kle�dłu�go.�Stąd

też�nie�rzad�ko�oby�wa�tel�zwra�cał�się�do�zna�ne�go�so�bie�pra�cow�ni�ka�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�-

nych�o po�moc,�naj�czę�ściej�o przy�spie�sze�nie�wy�da�nia�zgo�dy�na�wy�jazd.�Na�to�miast�SB�wy�-

ko�rzy�sty�wa�ła�tę�sy�tu�ację,�wią�żąc�za�od�da�nie�ta�kiej�przy�słu�gi�współ�pra�cą�ze�so�bą�67.

Do�cho�dzi�ło�do�te�go�na�ty�le�czę�sto,�że�w po�szcze�gól�nych�jed�nost�kach,�np.�w SUSW,�opra�-

co�wa�no�spe�cjal�ne� for�mu�la�rze�za�ty�tu�ło�wa�ne�„Wnio�sek�o wy�da�nie� (przy�spie�sze�nie� ter�mi�nu

wy�da�nia)�pasz�por�tu,�po�dyk�to�wa�ne�po�trze�ba�mi�ope�ra�cyj�no�-słu�żb�ow�ymi”.�Nie�był�to�ofi�cjal�-

nie�obo�wią�zu�ją�cy�druk,�nie�miał�nu�me�ru,�a sa�ma�je�go�for�ma�(układ�ru�bryk)�by�wa�ła�róż�na,

ale�za�wie�rał�za�wsze�ta�kie�ele�men�ty�jak:�da�ne�per�so�nal�ne�oso�by�ubie�ga�ją�cej�się�o wy�jazd,�jej

ad�res�i miej�sce�pra�cy,�punkt�pasz�por�to�wy,�w któ�rym�zło�żo�no�do�ku�men�ty,�na�zwi�sko�funk�cjo�-

na�riu�sza�pro�wa�dzą�ce�go�spra�wę�68 oraz�uza�sad�nie�nie.�W le�wym�gór�nym�ro�gu�umiesz�czo�ny

64 AIPN,�0645/33–35,�pas�sim.
65 AIPN,�0645/36,�pas�sim.�
66 AIPN,�0645/35,�k.�15–25,�cy�tat�z k.�18.�Spra�wa,�choć�do�ty�czą�ca�do�pusz�cze�nia�do�in�for�ma�cji�sta�no�wią�-

cych�ta�jem�ni�cę�pań�stwo�wą,�zo�sta�ła�za�cho�wa�na�w tecz�ce�„Od�po�wie�dzi�dla�KC”,�gdyż�opi�nio�wa�ny�zaj�mo�wał

sta�no�wi�sko�znaj�du�ją�ce�się�w no�men�kla�tu�rze�par�tyj�nej.
67 Sy�gna�tu�ra�ory�gi�nal�na�WUSW�w�Szcze�cinie�52542/I�tecz�ka�oso�bo�wa,�ar�kusz�świad�czeń�[obec�nie�ak�ta�–

fi�gu�ru�ją�ce� naj�praw�do�po�dob�niej� pod� sy�gna�tu�rą�AIPN,� 1343/10,� t.� 1 – znaj�du�ją� się�w są�dzie];� por.� też� ak�ta

wymie�nio�ne�w przy�pi�sie�na�stęp�nym.�Bar�dzo�czę�sto�w uza�sad�nie�niu�wy�stę�pu�je�tam�in�for�ma�cja,�iż�uła�twie�nie

wy�jaz�du�zwią�że�wy�jeż�dża�ją�ce�go�(lub�ko�goś�z człon�ków�naj�bliż�szej�ro�dzi�ny)�bli�żej�z SB,�nie�kie�dy�stwier�dze�-

nie,�iż zgo�da�na�wy�jazd�by�ła�wa�run�kiem�zgo�dy�na�współ�pra�cę.
68 Za�zwy�czaj�był�to�funk�cjo�na�riusz�pio�nu�pasz�por�tów,�ale�nie�kie�dy�fi�gu�ro�wa�ło�na�zwi�sko�pra�cow�ni�ka�ope�-

ra�cyj�ne�go,�por.�AIPN,�0743/61,�t.�1,�Wnio�ski�BXI�SD-05856/82�z 26�XI�1984�r.,�b.p.

Antoni�Zieliński
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był�cha�rak�te�ry�stycz�ny�dla�wie�lu�do�ku�men�tów�re�sor�tu�za�pis�„ZA�TWIER�DZAM,�da�ta,�pod�-

pis� za�twier�dza�ją�ce�go”.� Po�da�ny�wzór� był� po�wie�la�ny.�W SUSW�na� licznych� do�ku�men�tach

w le�wym�dol�nym�ro�gu�znaj�do�wa�ła�się�ad�no�ta�cja „Opr.�GBJ/NK�nr�masz.�125/84”�(rów�nież

na�wnio�skach�z lat�póź�niej�szych)69.�Zgod�nie�z prze�pi�sa�mi�o pro�wa�dze�niu�do�ku�men�ta�cji�taj�-

nej� po�win�na� ona� być� za�miesz�czo�na� tyl�ko� na� jed�nym� do�ku�men�cie.� Za�zwy�czaj� wy�sy�ła�jąc

wnio�sek,�nie�nada�wa�no�mu�nu�me�ru�kan�ce�la�ryj�ne�go�(re�je�stro�wa�no�tyl�ko�wpływ�w Wy�dzia�le

„C”).�Nie�kie�dy�wy�stę�po�wa�no�o przy�spie�sze�nie�wy�da�nia�pasz�por�tu�zwy�kłym�pi�sme�m70.

Uza�sad�nie�nie� wnio�sku� by�wa�ło� róż�ne.� Od� la�ko�nicz�ne�go� „Po�wyż�sze� po�dyk�to�wa�ne� jest

wzglę�dem�ope�ra�cyj�nym”,�do�bar�dzo�szcze�gó�ło�wych�opi�sów�za�sług�dla�re�sor�tu�ubie�ga�ją�cych

się�o wy�jazd.�Moż�na�tu�zna�leźć�in�for�ma�cje�za�rów�no�o zgo�dzie�na�usy�tu�owa�nie�w miesz�ka�niu

punk�tu�za�kry�te�go,� jak� i o związ�ku�wy�jaz�du�z pla�no�wa�ny�mi�za�gra�ni�cą�przed�się�wzię�cia�mi

ope�ra�cyj�ny�mi,�m.in.�roz�pra�co�wa�niem�struk�tur�„So�li�dar�no�ści”,�czy�udzie�le�niu�przez�wy�jeż�dża�-

ją�ce�go�po�mo�cy�przy�re�ali�zo�wa�niu�sprawy�operacyjnego�rozpracowania��„Dysk”�–�nr 0030845.

Nu�me�ry�re�je�stra�cyj�ne�po�da�wa�ne�by�ły�sto�sun�ko�wo�czę�sto.�Zda�rzy�ło�się� to�na�wet�w pio�nie

za�zwy�czaj�szcze�gól�nie�po�wścią�gli�wym�w udzie�la�niu�in�for�ma�cji�–�kie�row�nik�In�spek�to�ra�tu I

na�pi�sał,� że� „...po�zo�sta�je� w po�zy�tyw�nym� za�in�te�re�so�wa�niu� ope�ra�cyj�nym,� re�je�stra�cja� [...]

40340”.� Cza�sa�mi� ma�my� do� czy�nie�nia� wręcz� ze� swe�go� ro�dza�ju� cha�rak�te�ry�sty�ką� źró�dła

(udzie�la�in�for�ma�cji�wy�prze�dza�ją�cych�o dzia�łal�no�ści�firm�za�gra�nicz�nych�w Pol�sce).�Spo�ra�-

dycz�nie�po�ja�wia�ją�się�tu�wzmian�ki,�iż�pasz�port�od�bie�rze�pra�cow�nik�ope�ra�cyj�ny�71.�By�wa�ły

sy�tu�acje,�że�wnio�sek�o wy�da�nie�pasz�por�tu�nie�tyl�ko�wy�prze�dzał,�lecz�wręcz�za�stę�po�wał�nor�-

mal�ną�dro�gę�sta�ra�nia�się�o ten�do�ku�ment.�Dnia�18�sierp�nia�1986�r.�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�IV

pi�sał�w uza�sad�nie�niu:�„Pasz�port�pro�szę�przy�go�to�wać�na�dzień�1 IX�1986�r.�Ma�te�ria�ły�do�star�-

czy�i pasz�port�od�bie�rze�pra�cow�nik�Wy�dzia�łu�IV”72. Na�wnio�sku�z 11�grud�nia�1987�r.�za�stęp�-

ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�IV�in�for�mo�wał,�iż�do�wód�oso�bi�sty�oso�by�wy�jeż�dża�ją�cej�„zo�sta�nie

do�star�czo�ny�przez�pra�cow�ni�ka�w kil�ka�dni�po�wy�da�niu�pasz�por�tu”73.�Wy�dział�IV�zwra�cał�się

rów�nież�o prze�ka�za�nie�pasz�por�tu�do�swo�jej�dys�po�zy�cji�74.

Szcze�gól�nie�istot�ne�są�in�for�ma�cje�o oso�bach�nie�re�je�stro�wa�nych.�W uza�sad�nie�niu�wnio�-

sku�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�V�czy�ta�my:�„Mat�ka�w/w�[...]�za�trud�nio�na�w obiek�cie�Hu�ta�«War�-

sza�wa»�i od�1979�r.�wy�ko�rzy�sty�wa�na�jest�w cha�rak�te�rze�nie�re�je�stro�wa�ne�go�kon�tak�tu�ope�ra�-

cyj�ne�go� (KO� «Z»).� Wie�lo�krot�nie� prze�ka�zy�wa�ła� istot�ne� in�for�ma�cje,� nie� otrzy�my�wa�ła

żad�ne�go� wy�na�gro�dze�nia� czy� upo�min�ków”75.� Po�ja�wia�ją� się� rów�nież� opi�nie� mniej� jed�no�-

znacz�ne,�np.:�„W/w�jest�wi�ce�dy�rek�to�rem�[...].�Od�sze�re�gu�lat�współ�pra�cu�je�z SB�w ope�ra�-

cyj�nej�ochro�nie�obiek�tu�oraz�na�od�cin�ku�ochro�ny�i kon�tro�li�śro�do�wi�ska�wy�daw�ni�cze�go”76.�

Moż�na� od�nieść� wra�że�nie,� iż� ma�te�ria�ły� do�ty�czą�ce� te�go� ro�dza�ju� osób� by�ły� szcze�gól�nie

dokład�nie� nisz�czo�ne.�W wie�lu�wy�pad�kach�w ba�zie� da�nych� IPN�nie�ma�wzmia�nek�na�wet

o do�ty�czą�cych�ich�ak�tach�pasz�por�to�wych.

69 Ibidem,�t.�1–4�(od�po�wied�nio�dla�lat�1984–1987)�i t.�5 obej�mu�ją�cy�la�ta�1988–1990,�Wnio�ski�do�ty�czą�ce

przy�spie�szeń�wy�da�wa�nia�pasz�por�tów.�Wspo�mnia�ny�for�mu�larz�był�sto�so�wa�ny�przez�róż�ne�wy�dzia�ły.
70 Ibidem,�t.�1,�Pi�smo�Pg-II�I-0023/84�z 20�VI�1984�r.�za�stęp�cy�dy�rek�to�ra�Biu�ra�do�Wal�ki�z Prze�stęp�czo�ścią

Go�spo�dar�czą�KG�MO�do�I za�stęp�cy�sze�fa�SUSW,�b.p.
71 Ibi�dem,�t.�1,�Wnio�sek�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�z 10�IX�1984�r.,�b.p.
72 Ibi�dem,�t.�3,�b.p.�Po�dob�nie�na�pod�pi�sa�nych�przez�nie�go�wnio�skach�z 24�czerw�ca,�5 i 19�sierp�nia.
73 Ibi�dem,�t.�4,�b.p.�Moż�na�po�sta�wić�py�ta�nie,�czy�Wy�dział�IV�chciał,�by�w ce�lach�ope�ra�cyj�nych�po�słu�ży�ła

się�tym�do�wo�dem�in�na�oso�ba.
74 Ibi�dem,�t.�4,�Wnio�sek�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�z 29�VII�1987�r.,�b.p.
75 Ibi�dem,�t.�1,�Wnio�sek�z�21�II�1984�r.,�b.p.
76 Ibi�dem,�t.�3,�Wnio�sek�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III-1�z�16�IV�1986�r.,�b.p.
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Cza�sa�mi�uza�sad�nie�nia�nie�by��ło�w ogó�le.�Dy�rek�tor�De�par�ta�men�tu�I zwra�cał�się�do�za�stęp�cy

sze�fa�SUSW�ds.�SB�o wy�da�nie�pasz�por�tu�dla�kon�kret�nej�oso�by�„w�ter�mi�nie�4–5�lip�ca”77.

Oczy�wi�ście�do�ku�men�ta�cja�wy�ma�ga�kon�fron�ta�cji�z in�ny�mi�ma�te�ria�ła�mi.�W pew�nych�wy�-

pad�kach�nie�moż�na�bo�wiem�wy�klu�czyć,�iż�w rze�czy�wi�sto�ści�cho�dzi�o przy�słu�gę�dla�ko�goś

ze� zna�jo�mych� funk�cjo�na�riu�sza�78.� In�for�ma�cje� o po�par�ciu� „ze�wzglę�dów� służ�bo�wych”� nie

mu�szą�do�ty�czyć�TW.�Ofi�ce�ro�wi�za�bez�pie�cza�ją�ce�mu�za�kład�pra�cy�mo�gło�za�le�żeć�na�udzie�le�-

niu�po�mo�cy�dy�rek�to�ro�wi�po�przez�uła�twie�nie�wy�jaz�du�gru�pie�pra�cow�ni�kó�w79.�

Lek�tu�ra�wnio�sków�o przy�spie�sze�nie�wy�da�nia�zgo�dy�wy�wo�łu�je�re�flek�sję�o dość�lek�ce�wa�-

żą�cym�pod�cho�dze�niu�funk�cjo�na�riu�szy�do�fak�tycz�nej�ochro�ny�in�for�ma�cji�o TW.�Oto�za�stęp�-

ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III-1�SUSW�wy�stę�pu�je�o przy�spie�sze�nie�wy�da�nia�pasz�por�tu�dla�OZI

„Rów�ny”� na�wy�jazd� do�Buł�ga�rii� z wy�ciecz�ką� or�ga�ni�zo�wa�ną� przez� „Ju�wen�tur”80,� a więc

de fac�to w sy�tu�acji,�w któ�rej�trud�no�po�dej�rze�wać,�by�ktoś�z re�sor�tu�chciał�ro�bić�trud�no�ści.

Z dru�giej� stro�ny�wi�dać,� jak�TW�po�tra�fi�li�wy�cią�gać�ko�rzy�ści� ze�współ�pra�cy� (na�le�ży�przy�-

pusz�czać,�że�to�źró�dło�zwró�ci�ło�się�do�ofi�ce�ra�o po�moc)�–�no�ta�be�ne nie�tyl�ko�bez�po�śred�nio

dla�sie�bie,�lecz�w wie�lu�przy�pad�kach�dla�ko�goś�z ro�dzi�ny�lub�zna�jo�my�ch81.

11.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z udo�stęp�nia�niem�ma�te�ria�łów�i/lub�udzie�la�niem�in�for�-

macji�na�ich�pod�sta�wie

Pod�sta�wo�wym�za�da�niem�Wy�dzia�łu�II�(ar�chi�wum)�Biu�ra�„C”�by�ło�przej�mo�wa�nie�od�jed�-

no�stek�ma�te�ria�łów�ope�ra�cyj�nych,�ich�za�bez�pie�cze�nie,�udo�stęp�nia�nie�i opra�co�wa�nie.

Tecz�kę�per�so�nal�ną�i tecz�ki�pra�cy�na�le�ża�ło�skła�dać�do�ar�chi�wum�bez�po�śred�nio�po�za�koń�-

cze�niu�współ�pra�cy�82.�Ten�obo�wią�zek�nie�za�wsze�był�jed�nak�re�ali�zo�wa�ny�–�nie�kie�dy�prze�sy�-

ła�no�więk�szą�par�tię�ma�te�ria�łów�z pi�smem�prze�wod�nim,�na�któ�rym�wy�mie�nia�no�na�zwi�ska

TW83.

Udo�stęp�nia�nie�po�le�ga�ło�m.in.�na�prze�sła�niu�kse�ro�ko�pii�ma�te�ria�łów�lub�in�for�ma�cji�opra�-

co�wa�nej�na�ich�pod�sta�wie,�np.:�X�(tu�peł�ne�da�ne�per�so�nal�ne)�...�ma�te�ria�ły�ko�mi�syj�nie�znisz�-

czo�ne;�w 1948� r.�po�zy�ska�ny�do�współ�pra�cy�w cha�rak�te�rze�TW�ps.� „Wi�cher”�na�za�sa�dzie

dobro�wol�no�ści�84.

W�ra�mach�opra�co�wa�nia�do�ko�ny�wa�no�ak�tu�ali�za�cji�da�nych,�po�le�ga�ją�cej�na�gro�ma�dze�niu

in�for�ma�cji�o zmia�nach�miej�sca�za�miesz�ka�nia�i miej�sca�pra�cy�TW,�z któ�ry�mi�współ�pra�cę�za�-

koń�czo�no.�By�ło�to�przy�dat�ne�dla�pra�cy�ope�ra�cyj�nej.�Do�Biu�ra�„C”�na�pły�wa�ły�bo�wiem�py�ta�nia

77 Ibi�dem,� t.� 1,� b.p.�Na�wet� tak� la�ko�nicz�na� in�for�ma�cja� jest� przy�dat�na� dla� ba�da�cza;� po�zwa�la� do�mnie�my�-

wać�o�za�in�te�re�so�wa�niu�wy�wia�du�tą�oso�bą.
78 Ibi�dem,�t.�1,�b.p.�Za�stęp�ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�IV�20�VII�1984�r.�w�uza�sad�nie�niu�po�dał�„waż�ne�wzglę�-

dy�służ�bo�we”�przy�sta�ra�niach�o�wy�jazd�dwu�na�sto�let�nie�go�dziec�ka.�
79 Ibi�dem,�t.�1,�Wnio�ski�NG�0689/84�z�14�V�1984�r.�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�V-2,�NAK�00249/I/84

z�2 VII�1984�r.�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�V,�b.p.�Cha�rak�te�ry�stycz�ne,�że�w�tym�wy�pad�ku�wnio�ski�po�sia�da�-

ją�licz�bę�dzien�ni�ka.
80 Ibi�dem,��t.�1,�Wnio�ski�do�ty�czą�ce�TW,�je�go�żo�ny�i�dzie�ci�z�11�VII�1984�r.,�b.p.
81 Ibi�dem,�t.�4,�Wnio�sek�za�stęp�cy�sze�fa�RUSW�ds.�SB�w�Otwoc�ku�z�23�III�1987�r.,�b.p.;�ibi�dem,�t. 5,�Wnio�-

sek�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III-1�z�22�VIII�1989�r.,�b.p.�Przy�spie�sze�nie�do�ty�czy�wnu�ka�źró�dła.
82 AIPN,�0549/2,�Za�rzą�dze�nie�0107�z�24�X�1968�r.,�§�20,�ust.�1;�AIPN,�01290/4,�Za�rzą�dze�nie�049�z�8�VII

1985�r.,�§�24,�ust.�1.
83 AIPN,�0355/17,�Pi�smo�OD�C-17/0025/81�z�6�VII�1981�r.�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�XII�De�par�ta�men�-

tu�II�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”,�b.p.
84 Ibi�dem,�Pi�smo�OMC�02145/81�z�6 X�1981�r.�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�Biura�„C”�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�-

łu�II�KW�MO�w Sie�dl�cach, b.p.;�zob.�też�AIPN,�0355/39,�AIPN,�0355/41�–�dla�ro�ku�1985;�AIPN,�0355/47�–

dla�ro�ku�1987;�po�dob�ny�typ�do�ku�men�ta�cji w ma�te�ria�łach�SUSW�zob.�AIPN,�01617/60,�k.�29 i nn.
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o agen�tu�rę� pod�kon�kret�nym�ad�re�sem� lub�w okre�ślo�nym�za�kła�dzie�85.�Do� te�go� ce�lu� słu�żył

sfor�ma�li�zo�wa�ny�druk�–�kar�ta�Dp-14,�któ�rą�kie�ro�wa�no�do�Cen�tral�ne�go�Biu�ra�Ad�re�so�we�go,�od

1967�r.�sta�no�wią�ce�go�część�Wy�dzia�łu�VII�Biu�ra�„C”.�Efekt�wspo�mnia�nych�wy�żej�dzia�łań

Wy�dzia�łu�II�sta�no�wi�ło�uzy�ska�nie�ak�tu�al�ne�go�ad�re�su,�o czym�w na�stę�pu�ją�cy�spo�sób�in�for�mo�-

wa�no�Wy�dział�„C”�KW�MO,�na�te�ren�dzia�ła�nia�któ�rej�prze�pro�wa�dził�się�by�ły�TW:�„W�za�łą�-

cze�niu�prze�sy�łam�zak�tu�ali�zo�wa�ne�kar�ty�ad�re�so�we�b.�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków,�za�miesz�-

ka�łych�na� te�re�nie�Kra�ko�wa� z proś�bą�o włą�cze�nie� ich�do� sko�ro�wi�dza� ad�re�so�we�go”86. „Są

to...”�i tu�po�da�wa�no�peł�ne�da�ne�per�so�nal�ne�87.

Wy�dział�II�mu�siał�nie�tyl�ko�dys�po�no�wać�ak�tu�al�nym�ad�re�sem,�ale�tak�że�upew�nić�się,�czy

in�for�ma�cje� o oso�bach� tam� za�miesz�ku�ją�cych�mo�że� ujaw�nić� jed�no�st�ce� spraw�dza�ją�cej,� tzn.

usta�lić,�czy�oso�ba,�któ�rej�da�ne�na�le�ży�prze�ka�zać,�nie�zna�la�zła�się�po�now�nie�w za�in�te�re�so�wa�-

niu�czyn�nym�ja�kiejś�jed�nost�ki.�Teo�re�tycz�nie�o ta�kiej�zmia�nie�Wy�dział�II�wi�nien�być�in�for�-

mo�wa�ny�na�bie�żą�co,� prak�tycz�nie�na�wszel�ki�wy�pa�dek�do�ko�ny�wa�no� spraw�dze�nia,� naj�czę�-

ściej�po�da�jąc�na�kar�cie�E-15�nie�wy�stę�pu�ją�cy�w in�struk�cjach�po�wód�za�py�ta�nia�„TAK�–�NIE”,

co�za�pew�ne�sta�no�wi�ło�skrót�py�ta�nia�„czy�jest�re�je�stro�wa�ny?”88 lub�„czy�po�zo�sta�je�w czyn�-

nym� za�in�te�re�sow[aniu]� jed�nost�ki”89.� Od�po�wiedź� „NIE”� ozna�cza�ła,� iż� in�for�ma�cji� moż�na

udzie�lić.�Na�wszel�ki�wy�pa�dek�w za�koń�cze�niu�pi�sma�do� jed�nost�ki� ope�ra�cyj�nej� sto�so�wa�no

for�mu�łę:�„Przed�pod�ję�ciem�ja�kich�kol�wiek�czyn�no�ści�ope�ra�cyj�nych�pro�szę�spraw�dzić�oso�bę

[nie�rzad�ko�cho�dzi�ło�o kil�ku�by�łych�TW�za�miesz�ku�ją�cych�w jed�nym�bu�dyn�ku�–�A.Z.]�wWy�-

dzia�le�III�Biu�ra�«C»”90.�Je�śli�od�po�wiedź�na�kar�cie�E-15�brzmia�ła�„TAK”,�o da�nej�oso�bie�nie

in�for�mo�wa�no�jed�nost�ki�spraw�dza�ją�ce�j91.�

Róż�no�rod�ność�od�po�wie�dzi�mo�że�sta�no�wić�dla�ba�da�cza�wska�zów�kę,�któ�re�z oso�bo�wych

źró�deł�in�for�ma�cji�by�ły�szcze�gól�nie�chro�nio�ne.�W dniu�3 kwiet�nia�1985�r.�na�czel�nik�jed�ne�go

z wy�dzia�łów�ope�ra�cyj�nych�py�tał,�„czy�na�te�re�nie�To�wa�rzy�stwa�Łącz�no�ści�z Po�lo�nią�Za�gra�-

nicz�ną�«PO�LO�NIA»�ist�nie�ją�wy�eli�mi�no�wa�ne�z sie�ci�źró�dła�in�for�ma�cji”.�Spraw�dze�nie�wy�ka�-

za�ło�ich�sześć,�ale�py�ta�ją�ce�go�po�in�for�mo�wa�no�tyl�ko�o pię�ciu�92.�Na�le�ży�za�zna�czyć,�iż�ta�kie

wnio�sko�wa�nie�jest�moż�li�we�tyl�ko�w sy�tu�acji,�gdy�za�cho�wa�ła�się�peł�na�do�ku�men�ta�cja�spra�-

wy,�tj.�i kar�ty�E-15,�i spo�rzą�dzo�ne�na�ich�pod�sta�wie�pi�smo�do�jed�nost�ki�ope�ra�cyj�nej.�Je�śli

dys�po�nu�je�my�tyl�ko�tym�pi�smem,�nie�ma�pew�no�ści,�czy�od�zwier�cie�dla�ło�ono�stan�fak�tycz�ny.

Od�po�wie�dzi�na�py�ta�nia�ty�pu:�czy�w da�nej�in�sty�tu�cji�lub�pod�da�nym�ad�re�sem�znaj�du�je�się

czyn�na�i wy�eli�mi�no�wa�na�sieć,�przy�no�szą�nie�kie�dy�wręcz�krót�kie�spi�sy�agen�tu�ry,�np.�dla�ro�-

ku�1982�w Mi�ni�ster�stwie�Oświa�ty� i Wy�cho�wa�nia� i jed�nost�kach�pod�le�gły�ch93,�w śro�do�wi�-

85 AIPN,�0355/17,�np.�Pi�smo�MAK�00871/Im�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� III A KS�MO z 11�XI�1981� r.�oraz

Pismo�B�XII�ZJ-003529/81�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�KS�MO z 9 X�1981�r.,�b.p.
86 Sko�ro�widz�ad�re�so�wy�–�kar�to�te�ka�uło�żo�na z kart�EO-131-A, u gó�ry�któ�rych�wy�pi�sy�wa�no�ad�res�(wo�je�-

wódz�two,�miej�sco�wość,� uli�ca,� nr� do�mu),� po�ni�żej� da�ne� per�so�nal�ne� oraz� nu�me�ry� re�je�stra�cyj�ny i ar�chi�wal�ny.

Czyn�ni�kiem�po�rząd�ku�ją�cym�układ�kart�był�ad�res.
87 AIPN,�0355/17,�Pi�smo�OMC�002258/81�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�KW�MO

w Kra�ko�wie z 22�X�1981�r.,�b.p.�Tam�że�wiele�po�dob�nych�pism.
88 Por.�AIPN,�0355/33,�k.�121 i nn.
89 AIPN,�0352/32,�k.�5,�por.�też�ibi�dem,�k.�8,�16–20,�64,�68–70,�75–78,�84 i nn.
90 AIPN,�0355/33;�AIPN,�0355/34;�AIPN,�0355/41;�AIPN,�0355/43,�pas�sim.
91 Por.�AIPN,�0355/41,�k.�51–54;�AIPN,�0355/43,�k.�12–17.�
92 AIPN,�0355/41,�k.�147–154,�por.�też�np.�AIPN,�0355/32,�k.�194–196.�W oby�dwu�wy�pad�kach�po�rów�na�-

nie�tre�ści�pism�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”�do�na�czel�ni�ków�wy�dzia�łów�III�i XIII�De�par�ta�men�tu�II�–�od�-

po�wied�nio�z kwiet�nia�1985�r.�i wrze�śnia�1982�r.�–�z za�pi�sa�mi�za�war�ty�mi�na�kar�tach�E-15�wska�zu�je�na�ukry�cie

przez�Biu�ro�„C”�OZI�za�miesz�ku�ją�ce�go�pod�ad�re�sem�lub�w in�sty�tu�cji�wska�za�nych�przez�kontr�wy�wiad.
93 AIPN,�0352/32,�k.�21–31.
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skach� (War�szaw�ski� Od�dział� Związ�ku� Li�te�ra�tów� Pol�skich)94,� okre�ślo�nych� miej�sco�wo�ści

(Mila�nó�wek)95 lub�kon�kret�nych�ad�re�sów�w War�sza�wie�96.�

Istot�ne�są�rów�nież�pi�sma�zwra�ca�ją�ce�ma�te�ria�ły�z wy�szcze�gól�nie�niem,�ko�go�do�ty�czą�(peł�-

ne�da�ne�per�so�nal�ne)�i nu�me�ru�ar�chi�wal�ne�go�97.

Od�1986�r.�od�po�wie�dzi�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”�są�bar�dziej�la�ko�nicz�ne,�za�wie�ra�ją�je�dy�nie

nu�me�ry� ar�chi�wal�ne� (bez� da�nych� per�so�nal�nych)� osób� za�miesz�ku�ją�cych�w po�szcze�gól�nych

bu�dyn�kach�lub�za�trud�nio�nych�w kon�kret�nych�in�sty�tu�cjach.�Dzię�ki�za�cho�wa�nym�w tecz�kach

kar�tom�E-15�(bez�nu�me�rów�ar�chi�wal�nych�–�tyl�ko�z da�ny�mi�per�so�nal�ny�mi)�ist�nie�je�moż�li�-

wość�po�łą�cze�nia�po�da�wa�nych�w nich�in�for�ma�cji�z nu�me�ra�mi�ar�chi�wal�ny�mi�98.

War�to�zwró�cić�uwa�gę,�iż�te�go�ro�dza�ju�ko�re�spon�den�cja�cza�sem�po�zwa�la�w spo�sób�nie�bu�-

dzą�cy�wąt�pli�wo�ści�usta�lić,�czy�in�te�re�su�ją�ca�ba�da�cza�oso�ba�jest�toż�sa�ma�z tą,�o któ�rej�mo�wa

w dzien�ni�ku�ar�chi�wal�nym.�Ma�to�miej�sce�wte�dy,�gdy�da�ne�per�so�nal�ne�te�go�dzien�ni�ka�ogra�-

ni�czo�ne�są�tyl�ko�do�na�zwi�ska�i imie�nia.

Na�wet�w sy�tu�acji,�gdy�pion�„C”�in�for�mu�je,�iż�w da�nym�obiek�cie�nie�ma�żad�nych�OZI,

dla�ba�da�cza�mo�że�być�przy�dat�ne�sa�mo�py�ta�nie,�gdyż�wska�zu�je�na�za�in�te�re�so�wa�nie�kimś�ze

sto�sun�ko�wo�wą�skie�go�krę�gu�osó�b99.�Na�wet�w przy�pad�ku�bra�ku�od�po�wie�dzi�na�py�ta�nia�jed�-

no�stek�ope�ra�cyj�nych�sa�ma�te�ma�ty�ka�ich�za�in�te�re�so�wań�wy�da�je�się�po�ucza�ją�ca,�np.�9 lu�te�go

1989�r.�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�III�De�par�ta�men�tu�V�płk�K.�Dzie�nia�pro�sił�o spo�rzą�dze�nie�wy�ka�-

zu�oso�bo�wych�źró�deł� in�for�ma�cji�upla�so�wa�nych�w „nie�le�gal�nych�struk�tu�rach” „So�li�dar�no�-

ści”�w la�tach�1981–1985,�a 20.�te�go�mie�sią�ca�–�OZI�upla�so�wa�nych�w za�kła�dach�pra�cy�War�-

sza�wy�w tym�sa�mym�okre�sie�100.

12.�Opra�co�wa�nia�wy�ko�na�ne�przez�funk�cjo�na�riu�szy�pio�nu�„C”

Efekt�wspo�mnia�nych�w po�przed�nim�punk�cie�czyn�no�ści�ak�tu�ali�za�cyj�nych�sta�no�wi�ły�niekie�-

dy�róż�no�rod�ne�wy�ka�zy�lub�in�ne�go�ro�dza�ju�opra�co�wa�nia.�Przy�kła�do�wo�w Sek�cji�3 (archi�wal�-

nej)�Wy�dzia�łu�„C”�KS�MO�opra�co�wa�no�w la�tach�1979–1981�wie�le�wy�ka�zów�„zak�tu�ali�zo�wa�-

nych� kart� ewi�den�cyj�nych� wy�eli�mi�no�wa�nych� z czyn�nej� sie�ci� taj�nych� współ�pra�cow�ni�ków”

z tej�że�ko�men�dy,�ale�tak�że�by�łej�war�szaw�skiej�KW�MO,�za�miesz�ka�łych�na�te�re�nie�mia�sta�lub

po�szcze�gól�nych�po�wia�tów�wo�je�wódz�twa�war�szaw�skie�go.�Wy�ka�zy�uło�żo�ne�są�w po�rząd�ku

al�fa�be�tycz�nym,�za�wie�ra�ją�na�zwi�sko,�imię,�imię�oj�ca�TW�oraz�nu�mer�ar�chi�wal�ny,�któ�ry�ma

róż�ną�bu�do�wę�101.�Za�zwy�czaj�ty�po�wy�nu�mer�skła�da�ją�cy�się�z licz�by�arab�skiej�ła�ma�nej�przez

rzym�ską�je�dyn�kę�(np.�9107/I)�od�sy�ła�do�dzien�ni�ka�ar�chi�wal�ne�go.�Du�żo�więk�sze�zna�cze�nie

dla�ba�da�cza�po�sia�da�ją�sy�gna�tu�ry�ty�pu�„Seg.�24�poz.�30”,�co�ozna�cza,�iż�ma�te�ria�ły�do�ty�czą�-

ce� da�nej� oso�by� zo�sta�ły� wy�bra�ko�wa�ne,� a naj�waż�niej�sze� do�ku�men�ty� –� zo�bo�wią�za�nia� do

współ�pra�cy,�nie�kie�dy�rów�nież�cha�rak�te�ry�sty�ki�i/lub�ja�kieś�wła�sno�ręcz�nie�pi�sa�ne�do�nie�sie�nia

94 Ibi�dem,�k.�172–193.
95 Ibi�dem,�k.�45,�109.
96 Ibi�dem,�k.�48–59,�73,�89,�102.�Te�ostat�nie�in�for�ma�cje�by�ły�zbie�ra�ne�przy�oka�zji�po�szu�ki�wań�Z.�Bu�ja�ka.�
97 Ibi�dem,�k.�46.
98 AIPN,� 0355/42,� pas�sim.� Jest� to� pro�ste,� gdy� do�ku�men�ta�cja� do�ty�czy� jed�nej� oso�by;� po�łą�cze�nie� na�zwi�-

ska z nu�me�rem�ar�chi�wal�nym�mo�że�spra�wić�jed�nak�po�waż�ne�trud�no�ści,�np.�gdy�do�py�ta�nia o wy�eli�mi�no�wa�ne

źró�dła w Mi�ni�ster�stwie�Spraw�Za�gra�nicz�nych�do�łą�czo�ne�są�ko�per�ty�za�wie�ra�ją�ce�od�po�wied�nio�62 i 113�kart�

E-15�–�ibi�dem,�k.�1,�46.�Dla�lat�1988 i 1989�te�go�ty�pu�ko�re�spon�den�cja�znaj�du�je�się w tecz�ce�AIPN,�0355/73.
99 Przy�kła�do�wo:�„Pod�ad�re�sem�War�sza�wa,�ul.�Chełm�ska�21A nie�po�sia�da�my�wy�eli�mi�no�wa�nej�sie�ci�ar�chi�-

wal�nej”.�AIPN,� 0352/32,� Pi�smo� na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� II� Biu�ra� „C”� Z.� Bil�skie�go� OMC-01325/82 z 30� IV

1982 r.,�k.�60.
100 AIPN,�0355/73,�Pi�sma�OA�III�00197/89 i OMA�III�00349/89,�b.p.
101 AIPN,�01230/11,�t.�1,�k.�92–138.
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–�zo�sta�ły�zło�żo�ne�do�kon�kret�ne�go�se�gre�ga�to�ra�pod�okre�ślo�ną�po�zy�cją.�W sy�tu�acji,�gdy�ta�ki

se�gre�ga�tor�zo�stał�znisz�czo�ny,�wzmian�ka�w wy�ka�zie�mo�że�być�je�dy�ną�in�for�ma�cją,�ja�ka�za�-

cho�wa�ła�się�o kon�kret�nej�oso�bie.

Po�dob�ne�opra�co�wa�nia�spo�rzą�dza�no�w wy�dzia�łach�„C”�(sek�cjach�„C”�wy�dzia�łów�za�bez�-

pie�cze�nia�ope�ra�cyj�ne�go)�w wie�lu�jed�nost�kach�wo�je�wódz�kich,�np.�dla�wy�eli�mi�no�wa�nej�sie�ci

Re�fe�ra�tu�SB�w Dział�do�wie�przez�Olsz�tyn�(1974�r.),�w wo�je�wódz�twie�cie�cha�now�skim�przez

KS�MO�(1975�r.).�Opra�co�wy�wa�no�rów�nież�in�for�ma�cje�o oso�bach�za�an�ga�żo�wa�nych�w „dzia�-

łal�ność� an�ty�so�cja�li�stycz�ną”� (nie�mu�sia�ło� to� ozna�czać,� iż� by�ły� za�re�je�stro�wa�ne),�w ma�łych

wo�je�wódz�twach�(cie�cha�now�skie)�tra�fia�ły�się�na�wet�od�pi�sy�kar�to�te�ki�za�gad�nie�nio�we�j102.

Przy�to�czo�ne�wy�żej�przy�kła�dy,�cho�ciaż�z pew�no�ścią�nie�wy�czer�pu�ją�ca�ło�ści�za�gad�nie�nia,

wska�zu�ją�do�bit�nie�na�moż�li�wo�ści�po�znaw�cze�ba�da�cza,�zwią�za�ne�z ana�li�zą�ma�te�ria�łów�wy�-

two�rzo�nych�przez�pion�ewi�den�cji�ope�ra�cyj�nej�(„C”).�Nie�ste�ty�prak�tycz�ne�wy�ko�rzy�sta�nie�za�-

war�tych�tu�in�for�ma�cji�znacz�nie�utrud�nia�spo�sób�gro�ma�dze�nia�ma�te�ria�łów.�Naj�czę�ściej�są�to

tecz�ki�z opi�sem�ko�re�spon�den�cja�w spra�wach�zwią�za�nych�z opi�nio�wa�niem,�nie�kie�dy�prze�-

mie�sza�ne�z ko�re�spon�den�cją�w spra�wach�ope�ra�cyj�nych.�Ale�na�wet�wów�czas,�gdy�ma�te�ria�ły

gro�ma�dzo�no�w spo�sób�lo�gicz�ny�(np.�spra�wy�zwią�za�ne�z do�pusz�cze�niem�do�in�for�ma�cji�nie�-

jaw�nych�uło�żo�ne�są�we�dług�po�dzia�łu�we�wnętrz�ne�go�z uwa�gi�na�in�sty�tu�cje,�a na�stęp�nie�la�-

ta),�dla�ba�da�cza,�któ�ry�bę�dzie�śle�dził�lo�sy�kon�kret�nej�oso�by,�są�prak�tycz�nie�przed�wpro�wa�-

dze�niem� ich� do� ba�zy� kom�pu�te�ro�wej� bar�dzo� trud�ne� do� wy�ko�rzy�sta�nia.� Tym�cza�sem

z omó�wio�nej� tu�do�ku�men�ta�cji,� na�no�śni�ki�kom�pu�te�ro�we�prze�nie�sio�no�do�tych�czas� je�dy�nie

da�ne�z dzien�ni�ków�ko�or�dy�na�cyj�nych�MSW�oraz�pod�sta�wo�we�za�pi�sy�z dzien�ni�ków�re�je�stra�-

cyj�nych�mi�ni�ster�stwa�i SUSW.

Antoni�Zieliński
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102 AIPN,�01218/114,�t.�1,�b.p.




