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ziałalność Służby Bezpieczeństwa musiała być dokumentowana. Wymóg ten pozwalałm.in.przełożonymnakontrolępoczynańpodwładnych.Zewzględunaomawianytematważnyjestjednakinnyaspektprowadzeniadokumentacji,a mianowicie jej przydatność, czy wręcz niezbędność dla racjonalnego organizowania działań
operacyjnych,tj.uniknięciajednoczesnegorozpracowywaniai pozyskiwaniadowspółpracydanejosobyprzezróżnejednostkioperacyjne.Dlategoceluniewystarczałzapisdokonywanyprzezfunkcjonariuszajednostkioperacyjnejw teczce(teczkach)sprawy–potrzebna była dodatkowa dokumentacja, której prowadzeniem zajmował się pion ewidencji
operacyjnej,odstycznia1960 r.zwanypionem„C”.
Mnożeniedokumentacjiopróczwymiernychkorzyścioperacyjnychpociągałozasobąryzyko,któregoobawiająsięwszystkiesłużbyspecjalne,tj.dekonspiracjizainteresowańoperacyjnych.Prowadzenieewidencjiniezależnieodokresujestwięcstałąpróbątakiegozorganizowania obiegu informacji, który zapewniałby możliwie pełną i szybko osiągalną dla
pracownikaoperacyjnegowiedzęnainteresującygotemat,przyjednoczesnymograniczaniu
dostępudotychinformacjiosobom,dlaktórychniesąoneniezbędne.Praktyczniejednakpotrzebybiurokratycznewymuszałypowstawaniedokumentacji,którejroliinformacyjnejnie
doceniono w 1989 r. Jej przetrwanie umożliwia współczesnemu badaczowi dotarcie do –
zdawałobysięzniszczonych–danycho osobach,którepozostawaływ zainteresowaniuSB.
WdokumentowaniudziałańSBdajesięwyróżnićtrzyfazy.Pierwsząz nichmożnaokreślićjakozainteresowaniewstępne,np.gdyoficerrozważałmożliwośćzwerbowaniakogoś
natajnegowspółpracownika.Jeśliszybkookazywałosię,iżwerbunekniejestcelowy,bo
np.potencjalnykandydatw najbliższymczasiezamierzałprzenieśćsiępozaobszardanej
komendy wojewódzkiej, funkcjonariusz zaprzestawał działań w celu pozyskania. Dokumentacjatakiejczynnościjestbardzowątła.W teczkachinnychosobowychźródełinformacjiprowadzonychprzezoficeramogąznaleźćsiędoniesienianatematpotencjalnegoTW,
natomiastw pionieewidencjiniepozostałnajprawdopodobniejżadenślad.
DrugąfazękontaktówSBz obywatelemnazywanow resorciezainteresowaniemczynnym.Zaczynałasięonaw momencierejestracji,a kończyłarozwiązaniemwspółpracyz TW
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lubprzerwaniemdziałańwobecfigurantasprawyoperacyjnej,gdy„zaprzestałondziałalnościantypaństwowej”.Wówczasskładanozebranemateriałydoarchiwum.
Faktprzekazaniateczekdoarchiwumskutkowałm.in.wytworzeniemnowego–trzeciegojuż–rodzajudokumentacji,którejzapisyw sposóbmniejrygorystycznyniżtomiało
miejscepodczaszainteresowaniaczynnegochroniływiedzęo osobierejestrowanej.Materiałytew znacznejmierzeułatwiająpracębadaczowi.
Od1972r.zasadydokumentowaniapracyoperacyjnejprzezSBw faziezainteresowania
czynnegow ogólnychzarysachwyglądałynastępująco1:ponp.pozyskaniuTWdokonywanojegorejestracji;wymagałotowykonaniawieluczynnościtechnicznychzarównoprzez
pracownikaoperacyjnego,jakteżprzezpracownikaewidencji(tuzarysujęjedynietez nich,
którychpoznaniejestniezbędnedlazrozumieniarolidokumentacjipionuewidencjioperacyjnej);przedewszystkimnależałowypełnićkartęrejestracyjnąEO-4/722,zawierającąinformacjedającepodzielićsięnaczterygrupy:
1)danepersonalneosobyrejestrowanej,
2) charakterzainteresowaniaSBtąosobą,
3)wiadomości identyfikujące pracownika operacyjnego prowadzącego osobę (sprawę)
i wskazującejednostkę,w którejpełniłsłużbę,
4)numerrejestracyjny.
Informacje, o których mowa w punktach 1–3, nanosił funkcjonariusz operacyjny, po
czymprzekazywałkartę:
•w komendziewojewódzkiejMO3 pracownikowiWydziału„C”;
•w MinisterstwieSprawWewnętrznychpracownikowiWydziałuI Biura„C”.
Pracownikewidencjisięgałdodziennikarejestracyjnego,sprawdzał,jakinumerznajdujesięw pierwszymniewypełnionymwierszutegożdziennikai nanosiłtennumernakartę
EO-4. Wspomniany numer pracownik ewidencji wpisywał również na pierwszą stronę
okładki wydawanych funkcjonariuszowi jednostki operacyjnej teczek TW – personalnej
i pracy.
Pracownikoperacyjnywłączałdoteczkipersonalnejwypełnionyjużwcześniejkwestionariusz zwerbowanego oraz materiały powstałe w procesie pozyskania – a więc zebrane
jeszczeprzedrejestracją.Następniew miaręupływuczasudokładałdoobydwuteczekkolejne dokumenty. W tych teczkach znajdowała się najbardziej obszerna wiedza na temat
działalnościTW.Wartozaznaczyć,iżteczkapersonalnabyłajednymz trzech(wodniesie1

W omawianymokresiepodstawowezasadydokumentowaniadziałalnościSBbyłyokreśloneprzez:rozdziałVInstrukcjio pracyoperacyjnejSłużbyBezpieczeństwaresortusprawwewnętrznych stanowiącejzałącznikdoZarządzenia006ministrasprawwewnętrznychz 1 II1970r.,publikowanejwielokrotnie,m.in.w opracowaniu T. Ruzikowskiego, Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), Warszawa
2004;przeznaczonądlapracownikówoperacyjnychInstrukcję w sprawiezakresui tryburejestracjiprzezjednostkiSłużbyBezpieczeństwaosóbi spraworazsprawdzaniai udzielaniainformacji,stanowiącązałącznikdo
Zarządzenia079MSWz 2 VIII1972r.(AIPN,01258/34)orazprzeznaczonedlapracownikówpionuewidencjiWytycznedyrektoraBiura„C”z dnia18XI1972r.w sprawieprowadzeniarejestracji,ewidencjii opracowańanalitycznychorazsprawdzaniai udzielaniainformacji(AIPN,0544/4).
2 Por. AIPN, 01258/34, Instrukcja w sprawie zakresu i trybu rejestracji przez jednostki Służby
Bezpieczeństwaosóbispraworazsprawdzaniaiudzielaniainformacji,§5 i 7.Z czasemzaczętostosować
równoleglewzoryz 1973,1977i 1978r.,którew zasadzienieróżniłysięodwzoruz 1972r.Dalejużywam
symboluEO-4bezpodawanianumeruwzoru.Należyjednakpamiętać,iżinnycharaktermiałykartyEO-4stosowanewcześniej,np.EO-4/62i EO-4/68.
3 Odlipca1983r.komendywojewódzkieMOzostałyzastąpioneprzezwojewódzkieurzędysprawwewnętrznych(WUSW).
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TeczkępersonalnąpowinienprzechowywaćniefunkcjonariuszprowadzącyTW,leczjegoprzełożony.
Niewielkaczęśćzainteresowańniebyłarejestrowana.Zapewnedotyczyłotoszczególniecennychosobowychźródełinformacjiprowadzonychprzezfunkcjonariuszywysokiegoszczebla,dyrektorówdepartamentówi ichzastępcóworazzastępcówkomendantówwojewódzkichMOds.SB.
6 AIPN,0544/4,WytycznedyrektoraBiura„C”z dnia18XI1972r.w sprawieprowadzeniarejestracji,
ewidencjii opracowańanalitycznychorazsprawdzaniai udzielaniainformacji,§12.
7 Nazwa „alfabetyczne” nie odzwierciedlała dokładnie istoty układu, gdyż stosowano w nim elementy
fonetyki.Dlaprzykładukartęosobyo nazwiskuSchmidtwstawianodokartotekizgodniez wymową,a więc
jakoSzmit.
8 AIPN,0544/4,WytycznedyrektoraBiura„C”z dnia18XI1972r.wsprawieprowadzeniarejestracji,
ewidencjiiopracowańanalitycznychorazsprawdzaniaiudzielaniainformacji,§11.Zdarzasię,żew wojewódzkichurzędachsprawwewnętrznychmiastbędącychdużymiośrodkamiakademickimizniszczonokarty
dotyczącerejestracjistudentów,a ichodpisyzachowałysięw kartotekachWUSW,natereniedziałaniaktórychbylizameldowaninastałe.
5
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niudorejestracjicentrali–dwóch)miejscw resorcie,w którymkumulowałysiędanepersonalnerejestrowanegoi informacjeo charakterzezainteresowanianimprzezSB4.Drugie
miejsce o takiej koncentracji danych stanowiła znajdująca się w Wydziale „C” komendy
wojewódzkiejtzw.kartotekastatystyczna,złożonaz uporządkowanychwedługwydziałów,
a w ichramachwedługkategoriirejestracji–kartEO-4,gromadzącadaneo niemalwszystkichzainteresowaniachoperacyjnychkomendywojewódzkiej5.Trzecie(dlarejestracjicentrali–drugie)miejscekumulującewiedzęo rejestracjachcałejSB(choćw odniesieniudo
wywiadu była to wiedza mocno ograniczona) to prowadzona przez Wydział I Biura „C”
CentralnaKartotekaStatystyczna,doktórejnadsyłanoodpisykartEO-4z całegokraju6.
Bezpieczeństwodanychmiałogwarantowaćdopuszczeniedopracyprzyobsłudzekartotekstatystycznychbardzomałejgrupyosób.Dostępdotejdokumentacjiw tereniepowinny
miećniewięcejniżdwieosoby,w WydzialeI Biura„C”–kilka,przyczymkonkretnaosoba
powinnapracowaćnakartachpochodzącychtylkoz parukomendwojewódzkich.
Rolęinformacyjnąmiałyspełniaćkartotekialfabetycznezłożonez kartEO-4A,wypełnianychprzezpracownikaewidencjinapodstawieprzyjętejkartyEO-47.Kartaalfabetyczna(EO-4A)zawierałaniemalwszystkiedanekartyrejestracyjnejz jednym,aleniezwykle
ważnymwyjątkiem–niewpisywanonaniejcharakteruzainteresowania.Kartabyłasporządzanazazwyczajw dwóch(wcentraliw jednym)egzemplarzach,z którychjedenpozostawałw kartoteceWydziału„C”komendywojewódzkiej,natomiastdrugitrafiałdoWydziału III Biura „C” prowadzącego Centralną Kartotekę Ogólnoinformacyjną. Jeśli osoba
rejestrowanapracowałalubbyłanastałezameldowanapozawojewództwem,w którymją
zarejestrowano,wypełnianokolejnyegzemplarzi przesyłanogodoodpowiedniejkomendy
wojewódzkiej8.
Jakjużwspomniano,grosinformacjidotyczącychkontaktówSBz konkretnymobywatelemznajdowałosięw teczkachprowadzonychprzezjednostkioperacyjne.Niestetyznacznaczęśćtychmateriałówniejestdostępnadlabadaczy–zostałyzniszczonelubwyprowadzone z resortu; w wielu wypadkach usunięto także dotyczące poniszczonych
(wyprowadzonych)teczekkartyrejestracyjnei alfabetyczne.W takiejsytuacji,gdyinteresująca badacza osoba w momencie masowego niszczenia (wyprowadzania) materiałów
znajdowałasięw zainteresowaniuczynnym,a więcniezdążyłajeszczenarosnąćdokumentacjazwiązanaz archiwizacjądotyczącychjejmateriałów,większegoznaczeniadlahistorykanabieradodatkowadokumentacjawytworzonaprzezpionewidencji.Niekiedyjestona
jedynymźródłeminformacjio danejosobie,czasemstanowipierwszykroknadrodzedo
poszukiwaniadalszychmateriałównajejtemat.
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Poniżejprzedstawiaminformacjęo możliwościachbadawczych,jakiedajątakiezachowanedokumenty,jak:
1)dziennikirejestracyjne;
2)typowakorespondencjazwiązanaz rejestracjąi archiwizacją;
3)dokumentacjadotyczącatzw.koordynacji(dziennikikoordynacyjne,korespondencja);
4)dokumentacjadotyczącasprawdzeńszyfrogramami;
5)korespondencjadotyczącatzw.zabezpieczeńspecjalnych;
6)korespondencjazwiązanaz odmowąrejestracji;
7)korespondencjazwiązanaz udzielaniemdostępudoinformacjiniejawnych;
8)korespondencjazwiązanaz opiniowaniemprzywyjazdachzagranicę,wyrażeniem
zgody na posiadanie broni, wydanie przepustki portowej, książeczki żeglarskiej,
przyjęcieodznaczeniazagranicznegoitp.;
9)korespondencjazwiązanaz nominacjaminastanowiskaznajdującesięw nomenklaturzePZPR;
10)korespondencjazwiązanaz wydawaniempaszportów;
11)korespondencjazwiązanaz udostępnianiemmateriałówi/lubudzielanieminformacji
naichpodstawie;
12)opracowaniawykonaneprzezfunkcjonariuszypionu„C”9.
1.Dziennikirejestracyjne10
Jakwspomnianowyżej,rejestracjidokonywanow pionieewidencjipoprzezwpisaniena
kartę rejestracyjną EO-4 numeru z pierwszego wolnego wiersza w dzienniku rejestracyjnym;jednocześniepracownikewidencjiumieszczałstosownywpisw tymżedzienniku.
Odsierpnia1962r.,kiedyprzeprowadzonoreformęewidencji,używanojednegodziennikarejestracyjnegodlarejestracjiwszystkichzainteresowańoperacyjnychcentraliorazpo
jednymw każdejkomendziewojewódzkiejdlasprawprowadzonychprzezniąi jednostki
jejpodległe.Poreformieadministracyjnejw 1975r.w całymkrajuwykorzystywano50takichdzienników.
DziennikirejestracyjneprowadzononadrukuEO-13,alemimojednakowegosymbolu
różniłysięoneodsiebietytułemorazwewnętrznąstronąokładki.Obokprawidłowegoformularza,zatytułowanego„Dziennikrejestracyjny”lub„Dziennikrejestracyjnychzainteresowańoperacyjnych”,w niektórychkomendachwojewódzkich(WUSW)do1990r.używanodrukówzatytułowanychw sposóbnieadekwatnydozawartości–„Dziennikrejestracyjny
sieciagenturalnej”–stanowiącychreliktewidencjisprzedroku1962;tylkoniektórez tych
drukównapierwszejstroniezawierałyinformacjęo sposobiewypełnianiaposzczególnych
kolumn11.
PrzedstawionaniżejwewnętrznastronadrukuEO-13byłajednolitaniezależnieodtytułudziennika.
9 Przedstawionytupodziałzostałdokonanynapodstawiekryteriummerytorycznego.W rzeczywistościpi-

smadotycząceposzczególnychpunktównierzadkosąprzemieszanew jednejteczce,z opisemnp.„pismakoordynacyjne”.
10 Więcejnatematdziennikówrejestracyjnychzob.M.Komaniecka,Dziennikikorespondencyjne,rejestracyjne,archiwalnei koordynacyjneaparatubezpieczeństwaPolskiLudowejjakoźródłohistoryczne,„Aparatrepresjiw PolsceLudowej1944–1989”2006,nr2 (4),s.9–26.
11 Przykładyróżnychtreścistronytytułowejzob.np.w przechowywanychw czytelniWydziałuI BUiAD
„DziennikurejestracyjnymMSW”(AIPN,001215/6,cz.1)oraz„Dziennikurejestracyjnymsieciagenturalnej
SUSW”(AIPN,001219/2/K).
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Nr
Lp.
sprawy,
Nazwa
Pseudziennika Data
doktórej
jednostki
donim
Kategoria dana
rejestra(Nr
rejestrukryptocji
rejestraosoba
jącej
nim
cyjny)
jest
rejestr.
1
13864

2

3

17.12.81
Wydz.III
14.01.81

4

5

TW
Kand.

6

Datazdjęcia
z ewidencji,
przekazania
doarchiwum
lub innejjednostki
Data

Nrarch.
lubnazwa
jedn.

7

8

SZARAK
21.04.87
A.Z.

Uwagi

9

5320/I

12

Ujmując rzecz bardziej precyzyjnie, należy stwierdzić, iż w niektórych dziennikach rejestracyjnych
(dla roku1975w Ciechanowie,dlalat1975–1990w Siedlcach)możnaznaleźćtedane,leczbyłtoefektbłędnejpracytamtejszychpracownikówewidencji.W dziennikachinnychwojewództwnazwiskawystępująjedynieprzyrejestracjizastrzeżeńnawyjazdzagraniczny,któratoinformacjaniebyłachronionatakrygorystycznie,jakrejestracjeoperacyjne.
13 W rzeczywistościmiałomiejscenietylkoniszczenie,lecztakżewyprowadzaniemateriałówz resortu.
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Zaprezentowany tu przykładowy sposób wypełnienia należy odczytać następująco:
14 stycznia1981r.WydziałIIIKWMOw Xpodnumerem(określenieresortowe„donumeru”)13864dokonałrejestracjiosobyo inicjałachA.Z.(nigdyniewiadomo,któralitera
dotyczy nazwiska, która imienia) w kategorii kandydat na tajnego współpracownika;
17 grudnia1981r.zmienionokategorięnatajnywspółpracowniko pseudonimie„Szarak”,
a 21kwietnia1987r.aktasprawyzłożonodoarchiwum,w którymotrzymałynumer5320/I.
Zapisy w dzienniku rejestracyjnym stanowiły dla pracowników ewidencji sumaryczny
obrazprzebiegusprawy.Nigdyniesłużyłydoodpowiedzinapytanieo konkretną,wymienionąz nazwiskaosobę,dlategoteżniezawierałyżadnychdanychpersonalnych12.Z tego
względu w rozpoczętej w 1989 r. szeroko zakrojonej akcji niszczenia dokumentów13 nie
zwrócononanieuwagi.FunkcjonariuszeSBnajprawdopodobniejniezdawalisobiesprawy,
jakwielkąrolędziennikitemogąodegraćw dochodzeniudoprawdyo charakterzedokonywanych rejestracji. Znaczenie tego źródła uświadomiono sobie dopiero po roku 1990.
Dlategoteż,natrafiającobecnienaśladzniszczeniajakiegośfragmentudziennikarejestracyjnego,możnapostawićtezę,iżdoszłodoniegoporoku1990.
Dziennikrejestracyjnystanowipodstawoweźródłoprzyustalaniucharakterurejestracji
konkretnejosoby.Zawieradwatypyinformacji:charakterrejestracjii numerrejestracyjny.
Dane personalne osoby łącznie z dotyczącym jej numerem rejestracyjnym mogą również
pojawić się w najróżniejszych miejscach pozostałego po służbach zasobu archiwalnego.
Poniżejprzedstawiamniektóretypytakichdokumentów,przechowywanew sposóbzwarty
w korespondencjipionu„C”.
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2.Typowakorespondencjazwiązanaz rejestracjąi archiwizacją
PodokonaniurejestracjiprzezWydział„C”KWMOw X14 pracownikewidencjisporządzałodpiskartyEO-4i przesyłałgodoWydziałuI Biura„C”,a odpiskartyEO-4A–do
WydziałuIIItegożBiura15.Dokumentacjętejczynnościstanowiąsporządzanew 2 egzemplarzach pisma przewodnie. Drugie egzemplarze tych pism pozostawały w lokalnym
Wydziale „C”, natomiast pierwsze – odpowiednio w aktach wydziałów I i III Biura „C”.
Pismaprzewodniesporządzanebyływ różnysposób:poformule„wzałączeniuprzesyłamy
XkartEO-4” dodawano:
1)o numerach–i wymienianotylkotenumery;
2)o numerach–i wymienianotenumeryorazinicjałyosóbprzypisanychdoposzczególnychkart;
3)o numerach–i wymienianotenumeryoraznazwiskai imionaosóbprzypisanychdo
poszczególnychkart.
Sytuacjaomówionaw punkcietrzecimjestdlabadaczanajkorzystniejsza–pozwalapoprzeznumerrejestracyjnypołączyćnazwiskokonkretnejosobyz opisemprzebiegujejrejestracji16.
Wartododać,iżpodobniedziałosięrównieżprzynadsyłaniuodpisówkartarchiwalnych
E-14;w tymwypadkucharakterrejestracjiwskazujewyrażonyrzymskącyfrąfragmentnumeruarchiwalnego17.
Omawianawyżejkorespondencjapowinnazachowaćsięw trzechmiejscach:pierwsze
egzemplarzepismprzesyłającychkartyEO-4–w WydzialeI Biura„C”,pierwszeegzemplarzepismprzesyłającychkartyEO-4A–w WydzialeIIItegożBiura18,a egzemplarzedrugieoburodzajówpism–w stosownymWydziale„C”19.
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Dlauproszczeniaw tekścieużywamtychokreśleń.Faktycznieod1 VIII1982r.w 23komendachwojewódzkichrejestracjidokonywanow sekcjach„C”,którepowstaływ miejscezlikwidowanychwydziałów
„C”i weszływ składnowoutworzonychwydziałówzabezpieczeniaoperacyjnego.AIPN,0392/26,PismodyrektoraBiuraOrganizacyjno-PrawnegododyrektorówDepartamentuTechniki,biur:„B”,„C”,„W”,zastępcówkomendantówwojewódzkichMOds.SB,k.118;P.Piotrowski,StrukturySłużbyBezpieczeństwaMSW
w latach1975–1990, „Pamięći Sprawiedliwość”2003,nr1,s.87.Wydziały„C”przywróconow tychkomendachdopiero16XII1989r.AIPN,01751/5,Zarządzenia0631–0653z 15XII1989r.
15 AIPN,0544/4,WytycznedyrektoraBiura„C”z dnia18XI1972r.wsprawieprowadzeniarejestracji,
ewidencjiiopracowańanalitycznychorazsprawdzaniaiudzielaniainformacji,§12i §10,ust.1.
16 Niektórzyfunkcjonariuszezdawalisobiesprawę,żetegorodzajuformułowaniepismniegwarantujezachowaniatajemnicy.ZwracałnatouwagęstarszyinspektorkierownictwaSBKSMOppłkJ.Wyszyńskiw sporządzonej7 XII1967r.oceniepokontrolimiejscowegoWydziału„C”.Krytykowałonrównieżsposóbprowadzeniadziennikakorespondencyjnego,który„wżadnymprzypadkuniepowinienstanowićźródła,z którego
możnabysiędowiedzieć,ktoi czymjestlubkimbyłkiedyś”.AIPN,0644/500,t.1,k.146i nn.Naszczęście
dlabadaczytegorodzajurozsądneuwaginiebyłyzbytrygorystycznieprzestrzegane.NatomiastzupełnieodwrotniestawiałsprawęzastępcanaczelnikaWydziałuIIIBiura„C”S.Piega,któryw piśmieOMB01186/73
z 3 III1973r.skierowanymdonaczelnikaWydziału„C”KSMOprosił„onadsyłaniekartrejestracyjnychwraz
z pismemprzewodnim,w którymnależypodawaćnazwiskai imionaorazrokurodzeniarejestrowanychosób”.
Niemożnajednakwykluczyć,iżautorpismamiałw tymwypadkunamyślikartydotyczącesprawstosunkowobłahych,jakzastrzeżenianawyjazdzagranicę,odmowapowrotudokrajuitp.AIPN,0644/500,t.2,k.112.
17 I dotyczysieci,II–sprawoperacyjnych,III–sprawśledczych,IV–sprawobiektowych.
18 AIPN,0718/31,t.1–12,KorespondencjaWydziałuIIIBiura„C”z roku1988.Nakartachniemapieczątkiwpływui dekretacji.Występujejedynieodręcznynumer,zapewnez rejestrukorespondencji.
19 Tego typu materiały po Wydziale „C” SUSW dotyczące roku 1987 znajdują się w teczkach AIPN,
01230/8,t.1–9,natomiastdotyczące1989r.–AIPN,01230/10,t.1–17.Trzebadodać,iżw wyżejwskazanych materiałach pojawia się również korespondencja innego typu, m.in. dotycząca koordynacji, związana
z udzieleniemzgodynaposiadaniebroni.
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Porównaniewspomnianejwyżejdokumentacjimożestanowićrównieżdodatkowydowód na dokonywaniezmianw charakterzezainteresowaniaSBkonkretnymobywatelem.
JakoprzykładmogąposłużyćmateriałyStołecznegoUrzęduSprawWewnętrznych;tegosamegodnia,1 lipca1987r.,tamtejszyWydział„C”przesłał6 kartEO-4o numerach:45966,
45980,54124,54125,54126,54127doWydziałuI Biura„C”,a tylko4 karty(zczterema
ostatniminumerami)EO-4AdoWydziałuIIItegożBiura.Interpretacjatejrozbieżnościjest
oczywista–kartyo numerach:54124,54125,54126i 54127dotyczyłyświeżodokonanych
rejestracji,natomiastkartyo numerach45966i 45980zawierałyinformacjeo zmianiekategoriirejestracjii dlategoniemusiałytrafićdokartotekiogólnoinformacyjnej(KOI),która
niedysponowaładanymio charakterzerejestracjiczynnych.W tymwypadkupismapionu
„C”stanowiądodatkowepotwierdzeniezapisów,jakieznajdująsięw dziennikurejestracyjnymSUSWpodpozycjami45966i 4598020.
NierzadkojednympismemWydział„C”przesyłałróżnegotypukarty,np.EO-4,EO-4A
i E-16,niezależnieodtegoużywającformuły„WzałączeniuprzesyłamkartyEO-4...”21. Tu
niezbędnajestjeszczedodatkowauwaga:występującenatychpismachnumeryrejestracyjne
przykartachEO-4i EO-4Asąnumeramiz dziennikarejestracyjnegodanegoWydziału „C”,
natomiastnumeryprzykartachE-16mogąbyćrównieżnumeramidziennikarejestracyjnegoMSW22.
Korespondencja związana z przekazywaniem materiałów archiwalnych nabiera szczególnegoznaczeniadlalat1989i 1990,kiedynierzadkopracownicycentralinieskładaliteczektajnychwspółpracownikówi figurantówbezpośredniow WydzialeI Biura„C”,lecz
przesyłalijepismem,którezawierałodaneosobowei charakterrejestracji23.Z wyrywkowego porównania występujących tu nazwisk z bazą Biura Udostępniania i Archiwizacji
Dokumentów informującą o materiałach Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że akta
dotyczące wielu osób zostały następnie zniszczone, a zachowały się jedynie pisma przewodnie.W teczkachzewspomnianąwyżejkorespondencjąniekiedypozostałyrównieżprotokołyzdawczo-odbiorczez numeramirejestracyjnymii pseudonimamiOZI24,któryminaczelnicy przekazywali osobowe źródła informacji rozwiązywanych wydziałów szefom
komórekorganizacyjnychw nowopowołanychpionach:OKPP,OG,SiA.
Przy wykorzystywaniu omówionej wyżej dokumentacji trzeba pamiętać o możliwości
wystąpieniabłędóww numerzerejestracyjnym25.

20 AIPN,01230/8,t.2,PismanaczelnikaR.KutwynrEOP-001044/87/Ii

EO-001045/87/I,k.79.
Ibidem,t.4,k.161.JeśliprzesyłanotylkokartyE-14lubtylkoE-16podawanowłaściwąnazwę.
22 Ibidem,t.4,k.110.PrzykartachE-16występująm.in.numery71833i 88200,podczasgdynajwyższy
numerw dziennikurejestracyjnymSUSWwynosi56646.Niewykluczone,iżjesttospecyfikaSUSW.
23 AIPN,0546/111,k.2–6,55.
24 AIPN, 01617/56, t. 1 – por. np. załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczegoWydziału III-1 SUSW
z 12 I 1990r.,k.72,poz.26TW„Robert”,numer37530i pismonaczelnikaWydziału„C”SUSWdonaczelnikaWydziałuI Biura„C”z 26I 1990r.przesyłającekartyE-14i E-16zawierającenumer37530i danepersonalneosobydotegonumeruprzypisanej–k.78,poz.65.
25 AIPN,01230/8,t.2,k.119i nn.W piśmieEO-001006/87/Iprzydwóchróżnychosobachwystępujeten
samnumer;w piśmieEO-001005/87/Itegobłędujużniema.
21
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3.Dokumentacjadotyczącatzw.koordynacji(dziennikikoordynacyjne,korespondencja)
Gdypytanieo konkretnąosobę(kartaE-15)trafiałodoKOI,jejpracownikbyłobowiązanypoinformowaćo tymtzw.gospodarzarejestracji,tj.prowadzącegosprawęlubfunkcjonariusza, który powinien wskazać, jakiej odpowiedzi (nie musiała być ona zgodna
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z prawdą)maudzielićewidencja26.Przebiegtej–zwanejkoordynacją–czynności,a zatem
takżedotyczącagodokumentacja,mógłbyćróżny.
Jeśli pytanie do Wydziału III Biura „C” (centralnej KOI) pochodziło z komendy wojewódzkiej(WUSW)i dotyczyłoosobyrejestrowanejprzezfunkcjonariuszatejsamejkomendy,WydziałIIIprzesyłałdoWydziału„C”tejżekomendyotrzymanąkartęE-15z informacją
„niefiguruje”celemdalszegozałatwieniasprawywewłasnymzakresie27.Kartastanowiłazałącznikdopismaprzewodniego.Z uwaginamasowośćtegorodzajusprawpismoprzewodnie
wykonywanonaspecjalnymformularzu(wzórE-13),doktóregowpisywanoodręczniedane
personalneosobyorazjejnumerrejestracyjny28,cooczywiścieprzezporównaniez zapisami
dziennikarejestracyjnegotejżekomendywojewódzkiejpozwalanaustaleniecharakterurejestracji.DlaSUSWzachowałosięwieletomówz tegorodzajukorespondencją29.
Jeśligospodarzrejestracjibyłzatrudnionyw komendziewojewódzkiejinnejniżta,z którejpadłopytanie,kontaktowanosięz nimdrogąkorespondencyjną30.Temucelowisłużyły
kartyE-13lubE-31.Doformularzawpisywanom.in.danepersonalneosobysprawdzanej
i jejnumerrejestracyjny,cojużpozwalaw połączeniuz dziennikiemrejestracyjnymustalićcharakterrejestracjikonkretnejosoby.Dodatkowokartyzawierająinformację,ktodokonałrejestracjii ktosprawdza.Dziękitejostatniejbadaczotrzymujewskazówkę,w materiałach jakiej jednostki można poszukiwać dodatkowych danych o interesującej go osobie.
Odpowiedźpozwalaniekiedystwierdzić,czyjednostcerejestrującejszczególniezależałona
ochronieźródłainformacji(„niefiguruje”).
Jeśligospodarzrejestracjiurzędowałw kompleksiebudynków,w którymznajdowałasię
równieżKOI,nieprowadzonokorespondencji,leczfunkcjonariuszewidencjiudawałsiędo
pracownikaoperacyjnegoz prośbąo odpowiedź.Czynnośćtęodlatsiedemdziesiątychdokumentowano w dzienniku koordynacyjnym, który powinien być prowadzony na druku
wzórEO-37/7831.Doformularzanależałowpisaćm.in.numerrejestracyjny,ponadtoinfor-
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26 AIPN,0544/4,WytycznedyrektoraBiura„C”z

dnia18XI1972r.wsprawieprowadzeniarejestracji,
ewidencjiiopracowańanalitycznychorazsprawdzaniaiudzielaniainformacji,§147,ust.4.Bywaływyjątki
odtejzasady,np.jeślipytaniezadawałpracownikZarząduOchronyFunkcjonariuszy.
27 AIPN, 0645/27–32 orazAIPN, 0645/37,AIPN, 01617/56, t. 3.Wydział „C” dokonywał koordynacji
i w zależnościoddecyzjigospodarzarejestracjiprzekazywałpytającemukartęE-15bezpozostawianiaśladówswejpracy(gdyniebyłozgodynaujawnienierejestracji)lubskreślałzapis„niefiguruje”,wprowadzającinny,zgodnyz poleceniemgospodarzarejestracji.AIPN,0544/4,WytycznedyrektoraBiura„C”z dnia
18 XI 1972 r. w sprawie prowadzenia rejestracji, ewidencji i opracowań analitycznych oraz sprawdzania
i udzielaniainformacji,§147,ust.5 i 6.Praktycznyprzykładzob.AIPN,01230/8,t.1,PismanaczelnikaWydziałuIIIBiura„C”donaczelnikaWydziału„C”SUSW,k.7–10i nn.orazdotycząceichkartyE-15(k.6,9).Porównaniepismz kartamidowodzi,żepytającyniebyłinformowanyo zapisachznajdującychsięw ewidencji.
28 Por.np.AIPN,01230/8,t.1,k.1–5orazAIPN,01290/22,t.1.
29 PrzykładowoAIPN,01230/8,t.1,b.p.,por.teżAIPN,01218/115,PismanaczelnikaWydziałuIIIBiura „C”donaczelnikaWydziału„C”(takitekstformularza,defactochodziłoo kierownikaSekcji„C”w WydzialeZabezpieczeniaOperacyjnego)z 1989r.
30 Byćmożeniekiedypostępowanow tensposóbrównieżwówczas,gdygospodarzrejestracjiurzędował
w tejsamejinstytucji,por.AIPN,0645/28,PismoOMB-00358(K)87z 22I 1987r.naczelnikaWydziałuIII
Biura„C”dodyrektoraBiuraStudiówSBA.Malika[naformularzuE-31],k.51.Alew tymwypadkudokonanorównieżkoordynacjiz wpisemw dzienniku,por.AIPN,0645/60,poz.358.Niejestwięcjasneczypismo,naktórymbrakpodpisunaczelnika,wyszło.Niewykluczone,iżtakasytuacjamiałamiejscew wypadku,
gdysprawdzanybyłprowadzonybezpośrednioprzezdyrektoradepartamentu,por.AIPN,0645/29,k.80–82,
109–111;AIPN,0645/30,k.54–56,103–105.
31 O dziennikachkoordynacyjnychzob.artykułM.Komanieckiej,op.cit.,s.24i nn.Poprzednioużywanow tymceludrukuE-15/1„Dziennik rejestracyjnykartE-15”,którymiałtakiesamerubrykijakdziennik
koordynacyjny,por.AIPN,0644/497,t.1–2.
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macje o jednostce, która w danym momencie prowadziła sprawę, jednostce dokonującej
sprawdzenia,treścinakazanejodpowiedzi.Niebyłomiejscanawpisaniedanychpersonalnych32.
Wcentralitenostatniwymógzlekceważono–23dziennikikoordynacyjnewytworzone
w latach1979–1989zawierajądanepersonalneosóbsprawdzanych(acozatymidzie,łącząjez numeremrejestracyjnym),a więcstanowiąistotneźródłowiedzydlabadacza33.
4.Dokumentacjadotyczącasprawdzeńszyfrogramami
Przeważająca większość sprawdzeń była przeprowadzana przy pomocy wysyłanych
przezpocztęspecjalnąkartE-15,cooznaczało,iżpracownikkomendywojewódzkiejnierzadkoczekałnaodpowiedźz Biura„C”okołomiesiąca.Dlategoteżprzepisypozwalały,
byw niektórychwypadkachdokonywaćsprawdzeńszyfrogramami,ograniczającjednocześniemożliwość korzystania z tej drogi do takich powodów, jak: przed aresztowaniem czy
przesłuchaniem,organizacjazasadzkilubrozmowaoperacyjna34.Technikasprawdzeńszyfrogramamiwyglądałanastępująco:pracownikwypełniałkartęE-15,lecznieprzekazywał
jejdowysłania,tylkoprzedkładałw Wydziale(samodzielnejsekcji)Szyfrów(„A”),skąd
nadawano szyfrogram do Biura „A”, które następnie rozszyfrowany tekst przekazywało
WydziałowiIIIBiura„C”.Odpowiedźtegoostatniegoodbywałatęsamądrogęw odwrotnejkolejności.
PosprawdzeniukartąE-15w WydzialeIIIBiura„C”w zasadzieniepozostawałżaden
ślad35,natomiastdokumentacjasprawdzeńszyfrogramamizachowałasięw materiałachpo
WydzialeIIIw postacizbioruszyfrogramów,zawierającegonazwiskasprawdzanychi dotyczące ich numery rejestracyjne pozwalające na konfrontację z dziennikiem rejestracyjnym36.Z uwaginamożliwośćwystąpieniapewnychprzekłamańw tekście(literówki),materiałytenależytraktowaćbardzoostrożnie.
Wartododać,iżprzedstawionawyżejdokumentacjadodatkowodajebadaczowiwiedzę
o zainteresowaniuSBosobami,którew KOIniefigurowały.

32

Por.AIPN,02511/11,Dziennikkoordynacyjnydotyczącylat1989i 1990Wydziału„C”SUSW.
Dzienniki są przechowywane w czytelni Wydziału I BUiAD pod sygnaturami: AIPN, 0393/44–58;
AIPN,0393/23–25;AIPN,0645/60–63;AIPN,0441/12–13;AIPN,0718/8.O lekceważącymstosunkucentralidoprowadzonejprzezsiebiedokumentacjiświadczyfakt,iżdziennikrozpoczęty27VI1983r.prowadzonybyłnaformularzuksięgiszpitalnejizbyprzyjęć–AIPN,0393/52.
34 AIPN,01258/34,Instrukcjaw sprawiezakresui tryburejestracji przezjednostkiSłużbyBezpieczeństwa
osóbispraworazsprawdzaniaiudzielaniainformacji,§39.
35 Jeśliosobasprawdzanaznajdowałasięw zainteresowaniuczynnym,naodwrociekartyEO-4Aodnotowywano,ktoi kiedysprawdzał;zniszczenietejkartypozbawiabadaczainformacji.
36 Przykładowozbioryszyfrogramówz kwietnia1989r.w AIPN,01471/1,t.1–3.
37 AIPN,01258/34,Instrukcjaw sprawiezakresui tryburejestracjiprzezjednostkiSłużbyBezpieczeństwa
osóbispraworazsprawdzaniaiudzielaniainformacji,§40,ust.2,por.AIPN,0544/4, Wytycznedyrektora
Biura„C”z dnia18XI1972r.wsprawieprowadzeniarejestracji,ewidencjiiopracowańanalitycznychoraz
sprawdzaniaiudzielaniainformacji,§148.
33
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5.Korespondencjazwiązanaz tzw.zabezpieczeniamispecjalnymi
Omówionewyżejsprawdzenieszyfrogramempociągałozasobąjednąistotnąkonsekwencję,a mianowicieudzielającodpowiedzi,pracownikpionu„C”niedokonywałkoordynacji,
leczinformowałpytającego,jakajednostkazarejestrowałainteresującągoosobę;gospodarzarejestracjijedyniepowiadamiano,ktosprawdza37.Możliwośćuzyskaniaszybko–w dodatkuw pełniejszymzakresie–wiedzyo interesującejosobiepowodowała,żesprawdzenia
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szyfrogramembyłynadużywane38.Zdawalisobiez tegosprawęnietylkopracownicyewidencji,leczrównieżoperacyjni,którzywprawdziesprawdzającchętniez metodytejkorzystali,leczrównocześnieobawialisię,iżwbrewichwoliwiedzęo prowadzonychprzeznich
figurantach,a zwłaszczaOZI,mogąposiąśćzbytlicznikoledzyz resortu.Abydotegonie
dopuścić,stosowano–bardzorzadko–metodętzw.zabezpieczeniaspecjalnego.Polegała
onanatym,żejednocześniez dokonaniemrejestracjijednostkaoperacyjnaz centralibezpośrednio,a z komendywojewódzkiejzapośrednictwemmiejscowegoWydziału„C”,zwracałasiędoWydziałuIIIBiura„C”,byw raziesprawdzaniawskazanejosobybezkoordynacji
udzielać odpowiedzi „nie figuruje” i od razu informować ją, kto sprawdza39. Oczywiście
w korespondencjidokumentującejwystąpienieo zabezpieczeniespecjalnepodawanozarównodanepersonalne,jaki numerrejestracyjnyosobyzabezpieczanej.
Wagatejdokumentacjijestwiększaniżmateriałówomawianychdotychczas–mianowiciedotyczyosóbszczególnieważnychdlaSB.Ponadtopozwalanietylkowyjaśnićcharakter rejestracji konkretnych osób, lecz np. skonfrontować podane informacje na ich temat
z występującymiw innychmateriałach,mówiącymi,iżdotycząceichteczkizostałyzniszczonezewzględuna„brakwartościoperacyjnej”40.
Napismachw sprawiezabezpieczeniaspecjalnegoznajdująsięniekiedyadnotacjepozwalająceprzynajmniejczęściowośledzićbiegsprawy,np.informacjeo jegoanulowaniu41.
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6.Korespondencjazwiązanaz odmowąrejestracji
Zainteresowawszysięjakąśosobą,pracownikoperacyjnymiałobowiązeksprawdzićją
w KOI.Pootrzymaniuinformacji„niefiguruje”podejmowałdalszeczynności,którekończyłysięprzedłożeniemw pionie„C”kartyEO-4celemdokonaniarejestracji.Jednakże,jak
wspomniano już w punkcie 3, wypisana przez ewidencję na karcie E-15 odpowiedź „nie
figuruje” mogła być niezgodna z prawdą. Dlatego też w momencie rejestracji pracownik
ewidencjiponowniesprawdzał,czyosoba,któramiałabyćzarejestrowana,faktycznienie
figurowaław KOI–jeślifigurowała,musiałponownieporozumiećsię„zjednostkąoperacyjną, która daną osobę [wcześniej] zarejestrowała i postąpić zgodnie z jej decyzją”42.
Bardzorzadkiebyływypadkitzw.podwójnychrejestracji,najczęściejpolecanoodpowiadać,iżrejestracjaniemożebyćdokonana43.
38

W 1980r.dokonano3 159932sprawdzeńkartamii 99521szyfrogramami.AIPN,0360/9,częśćwiceminister,Informacjao pracyBiura„C”w 1980r.[niepodpisana],k.32.
39 AIPN,0718/28,Korespondencjaz lat1977–1989;AIPN,01290/21.Tuznajdująsięm.in.informacje
o rejestracjachwojskowychw dniu25XI1987r.PismemOMB-006852/87zastępcanaczelnikaWydziałuIII
S.PiegainformowałkierownikaSekcji„C”WZOw NowymSączu,iżo zabezpieczeniewinienzwrócićsię
zastępcads.SBszefaWUSWdodyrektoraBiura„C”.
40 AIPN,0645/29,PismoGA-003687/87z 25VI1987r.naczelnikaWydziału„C”WUSWw Krakowie
H.CiepałdonaczelnikaWydziałuIIIBiura„C”z późniejsząadnotacjązastępcynaczelnikategożwydziału
S. Piegi, w której m.in. umieszczono uwagę: „materiały [...] komisyjnie zniszczono jako bezwartościowe”,
k. 114.
41 AIPN,0645/27,PismoGA-003688/87z25VI1987r.naczelnikaWydziału„C”WUSWw Krakowie
H. Ciepał do naczelnika Wydziału III Biura „C”A. Bieleckiego, z adnotacją tego ostatniego „Anulowano
E-1625I [19]90z[astęp]canacz[elnika]Wydz[iału]«C»WUSWw Krakowie...”,k.111.
42 AIPN,0544/4,WytycznedyrektoraBiura„C”z dnia18XI1972r.wsprawieprowadzeniarejestracji,
ewidencjiiopracowańanalitycznychorazsprawdzaniaiudzielaniainformacji,§6.
43 Przyczynawystąpieniategorodzajusytuacjimogłabyćnastępująca.FunkcjonariuszkontrwywiaduprowadziłbardzowartościowegoTWzwerbowanegopodkuzyna,obywatelaUSA,częstoprzyjeżdżającegodo
Polski,podróżującegopocałymkraju,leczzatrzymującegosięw mieszkaniuźródła.TWpracowałnapoczcie.
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RutynowepismonaczelnikaWydziałuIIIBiura„C”
(woryginalepełnedanepersonalne).
Dopiseknadole„spr[awdzeń]brak”wskazuje,iżWSWniedopełniła
obowiązkusprawdzeniaprzedrejestracją(AIPN,0645/28)

Gdybyłsprawdzanyprzezkogośz pionu„W”(perlustracji)pracownikkontrwywiadurozumowałnastępująco:ktośz perlustracjiinteresujesiękilkomapracownikamitejpocztycelemzwerbowaniaktóregośz nich;lepiejnieinformowaćo moimTW,gdyżmożewybórfunkcjonariuszaz pionu„W”padnienakogośinnego.
Kiedytarachubazawiodła,pracownikkontrwywiadupolecałewidencji,bynieprzyjmowałarejestracji.
44 RóżneformułypismnaczelnikaWydziałuIIIBiura„C”zob.np.AIPN,0645/27,k.1 i nn.
45 Np.Pismakoordynacyjneliteryod...do...–AIPN,0645/27–32;ww.teczkidotycząroku1987.
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WmateriałachpoWydzialeIIIBiura„C”pozostałyśladytejdziałalnościw postacizbiorupisminformujących,iżrejestracjaniejestmożliwa.Niestosowanojednolitegotekstuformularza–napismachbezsymbolupojawiałsięzapis:„W/wjestjużzarejestrowanyprzez
...............donr.........”,natomiastnapismacho symboluE-6:„Wsprawierejestracjiw/w
osobyproszęporozumiećsięz Wydziałem............donr.........”.Dlabadaczanajistotniejszyjestfakt,iżw obuwypadkachpodawanodanepersonalnei numerrejestracyjnyosoby,
którejkolejnarejestracjaniemogładojśćdoskutku44.
Warto zwrócić uwagę, że w omawianej dokumentacji zachowało się dużo informacji
o rejestracjachwojskowych.
Pewneułatwieniedlabadaczystanowifakt,iżwspomnianakorespondencjaułożonajest
alfabetycznie (tylko według pierwszych liter nazwiska), a opis teczki zawiera informację
– nazwiska,najakieliteryw niejsięznajdują45.
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Nawiasemmówiąc,w korespondencjitejzwracauwagęnienajlepszaorganizacjaochronytajemnicy.Dnia27lutego1987r.naczelnikWydziałuIII,informującnaczelnikaWydziału„C”WUSWw Zamościu,iżrejestracjaobywatelaXniemożezostaćdokonana,odsyłał
jednocześniekartyEO-4Ai EO-4 dotyczącetejosoby46.Wskazujeto,żeWydziałIIIdysponowałzawartąnakarcieEO-4wiedząo charakterzerejestracji(isamąkartą!),doczego
teoretycznieniepowinienmiećwglądu.
Oprócz korespondencji zachowało się jeszcze jedno źródło – skoroszyt zatytułowany
„Zwroty [kart] EO-4”, zawierający informacje o odesłaniu tych kart do poszczególnych
WUSW47.Typowyzapisskładasięz nazwyWUSW,któremuodsyłanokartę(nazwytestanowią kryterium systematyzowania informacji), nazwiska (najczęściej również imienia)
osobywymienionejnaEO-4,a takżejejnumerurejestracyjnegooraznazwyjednostki,jaka
wcześniejdokonałajejrejestracji.Skoroszyttraktowanozapewnejakopomocniczybrudnopis.Niemożnaustalić,w którymwydzialeBiura„C”powstał–pierwszymczytrzecim–
trudnoteżwskazać,jakiegookresudotyczy.Fakt,iżw tekściepojawiająsięwzmianki,iżX
został zarejestrowany przez WUSW48, dowodzi, że miało to miejsce nie wcześniej, niż
w drugiejpołowie1983r.(przedtemistniałykomendywojewódzkieMO).Naokładcewypisanowprawdzie„Tajnespec.znaczenia”,alepozatymskoroszytniespełniażadnychwymogówprzewidzianychdladokumentacjiopatrzonejtegorodzajuklauzulą.
7.Korespondencjazwiązanaz udzielaniemdostępudoinformacjiniejawnych
Wcałymszereguurzędówi różnegorodzajuzakładówpracyistniałystanowiska,którychpiastowaniewiązałosięz dostępemdoinformacjiniejawnych.Kandydatdopracyna
takimstanowiskumusiałuzyskaćzgodęstosownejkomórkiresortusprawwewnętrznych.
Istotną rolę w procesie podejmowania tej decyzji odgrywał pion ewidencji operacyjnej.
Po reformie administracji w 1975 r. w terenie zadanie to należało do wydziałów „C”49.
W 1983 r. – po pewnych wahaniach – właśnie w Biurze „C” powołano osobny wydział
(XII),zajmującysięniemalwyłącznietątematyką50.
Wyrażaniew imieniuministrasprawwewnętrznychzgodynadopuszczeniekonkretnych
osób do informacji niejawnych wymagało prowadzenia korespondencji z instytucjami
cywilnymi.Biuro„C”występowałow niejpodnazwąBiurodosprawKoordynacjiOchronyTajemnicy,abynieujawniaćwewnętrznejorganizacjiministerstwa.
Proceduraudzielaniazgodynadostępdoinformacjiniejawnychwyglądałanastępująco:
kierownikjednostkiorganizacyjnej(minister,prezes,dyrektor)lubosobaprzezniegoupoważnionaprzesyłałdoBiuradosprawKoordynacjiOchronyTajemnicy(czyliBiura„C”)
MSW „Wniosek w sprawie uzgodnienia kandydata do dostępu do wiadomości stanowiącychtajemnicępaństwową”orazuzyskanez CentralnegoRejestruSkazanychzaświadczenieo niekaralności;pismotrafiałodoWydziałuXII,którydokonywałsprawdzeńw karto46

AIPN,0645/27,k.2.W tymczasiew ZamościunieistniałWydział„C”,a jedynieSekcja„C”w WydzialeZabezpieczeniaOperacyjnego,por.teżk.23,29i nn.Podobnasytuacjawystępujew wieluinnychwypadkach,por. np.AIPN,0645/28,k.4,6,10,14i nn.
47 AIPN,001436/13.
48 Ibidem,k.82.
49 AIPN,335/235,NotatkanrOMA-06994/75dyrektoraBiura„C”J.Zabawskiegoz 3 VI1975r.,k.46i nn.
50 AIPN,02079/1,Zarządzeniaorganizacyjne0120MSWz 29IV1983r.i 075z 5 X1985r.,k.80i nn.
O problemachzwiązanychz usytuowaniemwydziałumówim.in.AIPN,45/162,Notatkizastępcydyrektora
DepartamentuVM.Gołębiowskiegoz grudnia1982r.orazdyrektoraBiura„C”K.Piotrowskiegoz 28I 1983 r.,
b.p.W tejżeteczcewieleinnychuwagw powyższejsprawie.
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8. Korespondencja związana z wyrażeniem zgody na posiadanie broni, wydanie
przepustkiportowej,książeczkiżeglarskiej,radiostacji,przyjęcieodznaczeniazagranicznegoitp.
Zgoda MSW była wymagana w wypadku starania się o pozwolenie na posiadanie broni
i w wieluinnychokolicznościach,m.in.wymienionychw podtytule.Obywatelskładałpodanie
w komendziewojewódzkiejMO,skądtrafiałoonodoWydziałuOgólnego,którywypełniał
51 AIPN,45/18,k.9,57i

nn.,230–233,237,259,261,266,268,272,276i nn.
Ibidem,k.65,91i nn.
53 AIPN,02472/1,t.1–2,DokumentacjaSUSWz 1990r.
54 PrzykładowoAIPN,0743/5,t.1–5(dotyczySUSWz lat1983–1989).
55 AIPN,spisnr45(aktb.WydziałuXIIBiura„C”).Przykładowoteczka45/4dotyczyNarodowegoBankuPolskiego,45/18–BankuHandlowego.
52
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teceogólnoinformacyjnej(WydzialeIII).KartyE-15zawierająceodpowiedziKOIpozostawaływ aktachsprawygromadzonychprzezWydziałXII;pootrzymaniuwynikówsprawdzenianaczelnikWydziałuXIIzwracałsięo opiniędojednostekoperacyjnych;jeżelikandydat nie był rejestrowany w KOI, pytanie kierowano do naczelnika wydziału
„ochraniającegooperacyjnie”instytucję,w którejpracowałopiniowany(np.w odniesieniu
doBankuHandlowegoS.A.w latach1984–1989byłtoWydziałIVDepartamentuV),jeśli
natomiast na karcie E-15 figurował numer rejestracyjny i jednostka będąca gospodarzem
rejestracji, pismo przekazywano do tej jednostki (w wypadku Banku Handlowego S.A.
w latach1984–1989byłytowydziały:VI,VIIIi XDepartamentuI orazwydziały:I i IV
DepartamentuII)51,choćbywaływyjątki–w wieluwypadkachniemaśladówzwracania
siędoorganówwojskowych52.Jeżeliżadnaz jednostekoperacyjnychniezgłosiłasprzeciwu, dyrektorBiuradosprawKoordynacjiOchronyTajemnicy(Biura„C”)przesyłałkierownikowijednostkiorganizacyjnejdrukinformujący,„żeMinisterstwoSprawWewnętrznychwyrażazgodęw sprawieupoważnienia[...]dodostępudowiadomościstanowiących
tajemnicępaństwową”.
Omówiona wyżej korespondencja pozwala – oczywiście przez porównanie z dziennikiemrejestracyjnym–nietylkonaustaleniecharakterurejestracjiosóbopiniowanych,lecz
takżeczłonkówichrodzin,naktórychprzytejokazjirównieżwypisywanokartyE-15.Wartozwrócićuwagę,iżwe„Wnioskach...” znajdujesięinformacjao wykształceniukandydatai krótkiopisjegokarieryzawodowej.Możnadodać,iżkorespondencjadotyczyładwóch
kategoriiosób:kandydatówdonajwyższychi wysokichstanowiskorazzatrudnionychna
niskichstanowiskachwewrażliwychdladanejinstytucjimiejscach,np.w BankuHandlowym S.A. będą to oczywiście pracownicy kancelarii tajnej, ale także niektórzy referenci
zajmującysięrachunkamidewizowymi.
Wodniesieniudopracownikówzakładówo mniejszymznaczeniudecyzjepodejmowanona
szczebluWUSW,w którymstosownepraceprowadziłWydział„C”,używającyw korespondencjizewnętrznejnazwyWydziałudosprawKoordynacjiOchronyTajemnicy.Zgromadzona
tamdokumentacjadajebadaczowitakiesamemożliwości,jakodpowiedniemateriałycentrali53.
Podobny charakter ma również korespondencja dotycząca kandydatów na stanowiska
naczelnikówmiasti gminorazdyrektorówurzędówwojewódzkich54.
Znalezienieinformacjio konkretnejosobiejestułatwionedziękiprzechowywaniutych
materiałówwedługmiejscpracy.W samychteczkachsąspisyzawartościposiadające,choć
niew porządkualfabetycznym,wykazynazwisk55.
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kartęE-15i kierowałjądomiejscowejkartotekiinformacyjno-rozpoznawczej(w przybliżeniuodpowiednikzbiorówWydziałuVII,czyliCentralnejKartotekiKryminalnej),gdziewpisywanostosownąinformację–najczęściej„niefiguruje”;następnieprzesyłanokartędoBiura„C”w celudokonaniadalszychsprawdzeńw wydziałachVIIi III;tenostatniprzekazywał
jądoWydziałuII.Dalszytokprowadzeniasprawyzależałodwynikówsprawdzeń56.
Jeżeliosobasprawdzananiefigurowaław KOI,WydziałIIBiura„C”kierowałdoWydziału Ogólnego stosownej komendy wojewódzkiej pismo (w wypadku najliczniejszych
sprawubieganiasięo zezwolenienaposiadaniebroniwypełnianenaformularzu)z formułą „nie posiadamy materiałów, które stanowiłyby podstawę do odmownego załatwienia”.
Gdy karta E-15 wskazywała tylko istnienie materiałów archiwalnych znajdujących się
w WydzialeII,jegopracownikanalizowałaktai bezkonsultacjiz innąjednostkąprzygotowywałodpowiedźdoWydziałuOgólnegoKWMO57.
Jeżelimateriałyznajdowałysięw Wydziale„C”KWMO,centralaprzekazywałamudotychczaszgromadzonądokumentację,polecającpoprowadzeniesprawydokońca58.Podobniedziałosięw sytuacji,gdysprawdzanyznajdowałsięw zainteresowaniuczynnymktóregoś z wydziałów KW MO (WUSW), do którego wpłynęło podanie o zezwolenie. Warto
podkreślić,iżw tymwypadku,odpowiedźnakarcieE-15niemusiałabyćzgodnaz rzeczywistością:CentralnaKartotekaOgólnoinformacyjna(WydziałIII)podawała„niefiguruje”,
a jednocześnie naczelnik odrębnym pismem informował naczelnika stosownegoWydziału „C”o numerze,podktórymmiejscowykontrwywiadzarejestrowałsprawdzanego59.
Gdyosobasprawdzanaznajdowałasięw zainteresowaniuczynnymcentrali,WydziałIII
wypełniał druk (bez symbolu), którym zazwyczaj informował gospodarza rejestracji
o sprawdzeniu.W tymwypadkudruktenjednakprzekazywanodoWydziałuIIBiura„C”60,
który z kolei kierował od siebie do gospodarza rejestracji pismo z pytaniem, czy nie ma
przeszkódw pozytywnymzaopiniowaniupodania.W zależnościodtreściodpowiedzijednostkioperacyjnejinformowałnastępnieWydziałOgólnystosownejKWMOo wyrażeniu
zgody(lubnie)naudzieleniezezwolenia61.
Wsytuacji,gdyKOIwykazywała,iżjakaśjednostkaoperacyjnaaktualnieprowadzisprawę
dotyczącąosobysprawdzanej,zwracauwagęniefrasobliwośćtraktowaniaochronyzainteresowańczynnych.PrzecieżWydziałIIBiura„C”w ogóleniemusiałwiedziećo takiejrejestracji;
wystarczyło,żebyprzysprawdzeniuzachowaćzwykłeprocedurystosowaneprzykoordynacji,
w efekcieczegoarchiwummogłobyotrzymaćkartęE-15z adnotacją„niefiguruje”.
56

Obiegdokumentacjidotyczącejsprawomawianychw tympodrozdzialeopisanonapodstawieAIPN,
0355/18, Korespondencja dot[ycząca] ks[iążeczek] żeglarskich, kart pływań morskich, broni. Wydawanie
książeczekpływańmorskichleżało,przynajmniejw pewnymokresie,w gestiipionupaszportówzagranicznych,por.AIPN,0355/39,k.21.
57 AIPN,0355/18,k.88i nn.
58 Ibidem,k.43.Tutakżeinformacjao sposobieprowadzeniasprawyprzezWydział„C”.
59 AIPN,01230/10,k.23i nn.W omówionymprzypadkumożnaporównaćkartęE-15z pismem;w sytuacji,gdymamydoczynieniawyłączniez kartąE-15,nigdyniemożemybyćpewni,czyzapis„niefiguruje”
jestzgodnyz prawdą.
60 AIPN,0355/18,np.k.5,9,15itd.–tubrakśladówobieguwypełnionegoformularza;nakarcie125jakoadresatfigurujenaczelnikWydziałuVIIIDepartamentuI,natomiastnadoledowód,iżpismotrafiłoniedo
adresata,leczdoWydziałuIIBiura„C”,w postacinumeruwpływuOMC-03774/80–podobnienp.nak.117,
149;OMCoznaczawłaśnieWydziałIIBiura„C”.Należyprzypuszczać,iżpodanieprzezKOIformalnegoadresatamiałobyćwskazówkądlaWydziałuII,dokogoadresowaćpismo.W dziennikukoordynacyjnymodnotowywano,iżpismoprzekazanowgkompetencjiWydziałowiIIBiura„C”.AIPN,0393/45,k.61v,62,69v,
70,84v,85.
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Powyższyprzykładpokazuje,jakważnydlabadaczamateriałstanowikorespondencjapionu„C”.Informacje,doktórychdostępdlainnychpionów(znajważniejszymispośródoperacyjnychwłącznie)byłszczególnieutrudniony,w ramachBiura„C”krążyłydośćswobodnie.
WydziałIItegoBiurauzyskiwałprzyokazjisprawstosunkowomałodlaresortuistotnych,jak
opiniowaniewnioskuo udzieleniezgodynaposiadaniebroni,wiedzętrudnodostępnąnp.dla
prowadzącegosprawęoperacyjnegorozpracowaniafunkcjonariuszakontrwywiadu.
Przechowywanaw materiałachWydziałuIIBiura„C”typowadokumentacjasprawydotyczącejzezwolenianaposiadaniebroniskładasięz kartyE-15,wypełnianegoprzezWydziałIIIBiura„C”(KOI)formularzaz informacjąo sprawdzaniuosoby,zawierającegojej
danepersonalnei numerrejestracyjny,pismanaczelnikaWydziałuIIBiura„C”donaczelnikawydziału,któryprowadziłsprawęwykazanąprzezKOI,odpowiedzinanieorazkolejnegopismanaczelnikaWydziałuII,tymrazemdonaczelnikaWydziałuOgólnegostosownejKWMO62.
Zczasemdokumentacjastawałasiębardziejlakoniczna,tymniemniejzawierasprawdzonekartyE-15,a więcinformacjeo danychpersonalnychi numerze,a czasemrównież
charakterzerejestracji.Materiałyzostałyzgromadzonew układziechronologicznym,napoczątkuwieluteczekznajdująsięwykazyosób,którychdokumentacjadotyczy.Zwracauwagęfakt,iżzachowałosiętubardzodużoinformacjio rejestracjachwojskowych63.

61

AIPN,0355/18,k.119,121i nn.,184–186–przykładyzgody;AIPN,0355/27,k.21–26–przykłady
odmowy.
62 AIPN,0355/18;AIPN,0355/35,passim.
63 AIPN,0355/18–zalata1980–1981;AIPN,0355/27–zarok1982;AIPN,0355/22–24–zarok1983;
AIPN,0355/25,t.1–5,AIPN,0355/26,AIPN,0355/35–zarok1984;AIPN,0355/36–zarok1985;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,–zalata1989–1990;niektóreteczki(np.AIPN,0355/76)tow zasadziezbiórsprawdzonychkart
Mkr-1(E-15)uzupełnionychdopiskiem„pozyt[ywnie]”i datąwysłaniaodpowiedzi.Niektóresprawymogą
wywołaćzainteresowaniebadacza,np.zgodanaposiadaniebronidlakonsula,któryodmówiłpowrotudokraju–AIPN,0355/25,t.5,k.86–91.

161

ZASÓB ARCHIWALNY

9.Korespondencjazwiązanaz nominacjaminastanowiskaznajdującesięw nomenklaturzePZPR
Wiele stanowisk w administracji państwowej znajdowało się w tzw. nomenklaturze
PZPR.PrzednominacjąnatakiestanowiskoWydziałPolitykiKadrowejKCPZPRzwracał siędoMSWo opinięnatematkandydata.Nieudałosięodnaleźćdokumentówpokazującychobiegkancelaryjnypismodmomentuichwpłynięciadoministerstwadoudzielenia
odpowiedzi.Napodstawiezachowanejkorespondencjimożnajednakustalić,iżnapewnym
etapiepytaniamusiałytrafiaćdoWydziałuIIIBiura„C”,celemsprawdzeniaosobyw KOI.
Niejestjasne,czykażdypracownikkartotekibyłdopuszczonydodokonywaniasprawdzeń
osób,o którepytałWydziałPolitykiKadrowejKC.W zachowanejdokumentacjiautorami
pismkierowanychpóźniejdoinnychjednostekjesttylkokilkufunkcjonariuszy(zdecydowanienajczęściejpojawiająsięsigleSP–byćmożezastępcynaczelnikawydziałuStanisławaPiegi).Pracownikdokonującysprawdzeńwiedziałnatomiast,jakainstytucjazadajepytanie. Wskazuje na to formuła pism kierowanych do jednostek operacyjnych, gdy
okazywałosię,żesprawdzanyfigurujew kartotece.Brzmiałaona:„WydziałPolitykiKadrowejKomitetuCentralnegoPZPRprosio zaopiniowanie...” –w tymmiejscupodawano
danepersonalnei miejscezatrudnienia;następnie:„W/wzarejestrowanyjestw Biurze„C”
przez...”i tuwpisywanonazwiskofunkcjonariusza,numerwydziału,w którymbyłzatrudniony
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oraz numer rejestracyjny i datę rejestracji. Pismo kończono zdaniem „Uprzejmie proszę
o poinformowanienas,czyposiadanemateriałyniestanowiąprzeszkódw pozytywnymzaopiniowaniu...”.
Sygnaturapism(OMB)świadczy,iżprzygotowywałjeWydziałIII,ale–w odróżnieniu
oddokumentacjidotyczącejdopuszczeniadoinformacjiniejawnych,zgodynaposiadanie
broniitd.–niebyłyonekierowanedonaczelnikastosownegowydziału,leczdodyrektora
departamentu64.Jestoczywiste,iżw tymwypadkukorespondencjadotyczyłakandydatów
nawysokiestanowiska,pracownikówUrzęduRadyMinistrów,ministerstw,centralhandlu
zagranicznego, banków, Komitetu do spraw Radia i Telewizji, KomitetuWojewódzkiego
PZPRw Katowicach,ZarząduGłównegoZSMP,naukowców,pracownikówwydawnictw,
dziennikarzy65.
Sporadycznietrafiająsięinformacjeo zakulisowychinterwencjachw celuzmianyopinii, np. po dwukrotnej odmowie wydania pozytywnej opinii o obywatelu podejrzanym
o nadużyciagospodarcze„naskutekprośbyzastępcyszefaSłużbyBezpieczeństwaMSW
tow.płk.Cz.WiejakaBiuro«C»MSWw dniu16IV1985r.anulowałonegatywnestanowiskoi wyraziłozgodęnaupoważnienieob.[...]dodostępudowiadomościstanowiących
tajemnicępaństwową”66.
10.Korespondencjazwiązanaz wydawaniempaszportów
WPolsceLudowejosobastarającasięo wyjazdzagranicę,zwłaszczadokrajówkapitalistycznych,musiałapokonaćwieleprzeszkódbiurokratycznych.Przedewszystkimtrzeba
było złożyć wniosek we właściwym terytorialnie Wydziale Paszportowym. Przed wydaniemdecyzjiwniosekczęstoopiniowanybyłprzezróżnejednostkiresortowe,korespondencjaprzechodziłarównieżprzezpion„C”.Nawetw sytuacji,gdyniebyłozastrzeżeńdowydania paszportu, skomplikowana droga dokumentów przy stale wzrastającej liczbie
chętnychdowyjazdupowodowała,iżoczekiwanienadecyzjętrwałoniezwykledługo.Stąd
teżnierzadkoobywatelzwracałsiędoznanegosobiepracownikaresortusprawwewnętrznycho pomoc,najczęściejo przyspieszeniewydaniazgodynawyjazd.NatomiastSBwykorzystywałatęsytuację,wiążączaoddanietakiejprzysługiwspółpracązesobą67.
Dochodziłodotegonatyleczęsto,żew poszczególnychjednostkach,np.w SUSW,opracowano specjalne formularze zatytułowane „Wniosek o wydanie (przyspieszenie terminu
wydania)paszportu,podyktowanepotrzebamioperacyjno-służbowymi”.Niebyłtooficjalnieobowiązującydruk,niemiałnumeru,a samajegoforma(układrubryk)bywałaróżna,
alezawierałzawszetakieelementyjak:danepersonalneosobyubiegającejsięo wyjazd,jej
adresi miejscepracy,punktpaszportowy,w którymzłożonodokumenty,nazwiskofunkcjonariuszaprowadzącegosprawę68 orazuzasadnienie.W lewymgórnymroguumieszczony
64 AIPN,0645/33–35,passim.
65 AIPN,0645/36,passim.
66

AIPN,0645/35,k.15–25,cytatz k.18.Sprawa,choćdotyczącadopuszczeniadoinformacjistanowiącychtajemnicępaństwową,zostałazachowanaw teczce„OdpowiedzidlaKC”,gdyżopiniowanyzajmował
stanowiskoznajdującesięw nomenklaturzepartyjnej.
67 SygnaturaoryginalnaWUSWwSzczecinie52542/Iteczkaosobowa,arkuszświadczeń[obecnieakta–
figurujące najprawdopodobniej pod sygnaturąAIPN, 1343/10, t. 1 – znajdują się w sądzie]; por. też akta
wymienionew przypisienastępnym.Bardzoczęstow uzasadnieniuwystępujetaminformacja,iżułatwienie
wyjazduzwiążewyjeżdżającego(lubkogośz członkównajbliższejrodziny)bliżejz SB,niekiedystwierdzenie,iż zgodanawyjazdbyławarunkiemzgodynawspółpracę.
68 Zazwyczajbyłtofunkcjonariuszpionupaszportów,aleniekiedyfigurowałonazwiskopracownikaoperacyjnego,por.AIPN,0743/61,t.1,WnioskiBXISD-05856/82z 26XI1984r.,b.p.
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byłcharakterystycznydlawieludokumentówresortuzapis„ZATWIERDZAM,data,podpis zatwierdzającego”. Podany wzór był powielany. W SUSW na licznych dokumentach
w lewymdolnymroguznajdowałasięadnotacja „Opr.GBJ/NKnrmasz.125/84”(również
nawnioskachz latpóźniejszych)69.Zgodniez przepisamio prowadzeniudokumentacjitajnej powinna ona być zamieszczona tylko na jednym dokumencie. Zazwyczaj wysyłając
wniosek,nienadawanomunumerukancelaryjnego(rejestrowanotylkowpływw Wydziale
„C”).Niekiedywystępowanoo przyspieszeniewydaniapaszportuzwykłympismem70.
Uzasadnienie wniosku bywało różne. Od lakonicznego „Powyższe podyktowane jest
względemoperacyjnym”,dobardzoszczegółowychopisówzasługdlaresortuubiegających
sięo wyjazd.Możnatuznaleźćinformacjezarównoo zgodzienausytuowaniew mieszkaniu
punktuzakrytego,jaki o związkuwyjazduz planowanymizagranicąprzedsięwzięciami
operacyjnymi,m.in.rozpracowaniemstruktur„Solidarności”,czyudzieleniuprzezwyjeżdżającegopomocyprzyrealizowaniusprawyoperacyjnegorozpracowania„Dysk”–nr 0030845.
Numeryrejestracyjnepodawanebyłystosunkowoczęsto.Zdarzyłosiętonawetw pionie
zazwyczajszczególniepowściągliwymw udzielaniuinformacji–kierownikInspektoratu I
napisał, że „...pozostaje w pozytywnym zainteresowaniu operacyjnym, rejestracja [...]
40340”. Czasami mamy do czynienia wręcz ze swego rodzaju charakterystyką źródła
(udzielainformacjiwyprzedzającycho działalnościfirmzagranicznychw Polsce).Sporadyczniepojawiająsiętuwzmianki,iżpaszportodbierzepracownikoperacyjny71.Bywały
sytuacje,żewnioseko wydaniepaszportunietylkowyprzedzał,leczwręczzastępowałnormalnądrogęstaraniasięo tendokument.Dnia18sierpnia1986r.naczelnikWydziałuIV
pisałw uzasadnieniu:„Paszportproszęprzygotowaćnadzień1 IX1986r.Materiałydostarczyi paszportodbierzepracownikWydziałuIV”72. Nawnioskuz 11grudnia1987r.zastępcanaczelnikaWydziałuIVinformował,iżdowódosobistyosobywyjeżdżającej„zostanie
dostarczonyprzezpracownikaw kilkadnipowydaniupaszportu”73.WydziałIVzwracałsię
równieżo przekazaniepaszportudoswojejdyspozycji74.
Szczególnieistotnesąinformacjeo osobachnierejestrowanych.W uzasadnieniuwnioskunaczelnikaWydziałuVczytamy:„Matkaw/w[...]zatrudnionaw obiekcieHuta«Warszawa»i od1979r.wykorzystywanajestw charakterzenierejestrowanegokontaktuoperacyjnego (KO «Z»). Wielokrotnie przekazywała istotne informacje, nie otrzymywała
żadnego wynagrodzenia czy upominków”75. Pojawiają się również opinie mniej jednoznaczne,np.:„W/wjestwicedyrektorem[...].Odszeregulatwspółpracujez SBw operacyjnejochronieobiektuoraznaodcinkuochronyi kontroliśrodowiskawydawniczego”76.
Można odnieść wrażenie, iż materiały dotyczące tego rodzaju osób były szczególnie
dokładnie niszczone. W wielu wypadkach w bazie danych IPN nie ma wzmianek nawet
o dotyczącychichaktachpaszportowych.
69

Ibidem,t.1–4(odpowiedniodlalat1984–1987)i t.5 obejmującylata1988–1990,Wnioskidotyczące
przyspieszeńwydawaniapaszportów.Wspomnianyformularzbyłstosowanyprzezróżnewydziały.
70 Ibidem,t.1,PismoPg-III-0023/84z 20VI1984r.zastępcydyrektoraBiuradoWalkiz Przestępczością
GospodarcząKGMOdoI zastępcyszefaSUSW,b.p.
71 Ibidem,t.1,WnioseknaczelnikaWydziałuIIz 10IX1984r.,b.p.
72 Ibidem,t.3,b.p.Podobnienapodpisanychprzezniegownioskachz 24czerwca,5 i 19sierpnia.
73 Ibidem,t.4,b.p.Możnapostawićpytanie,czyWydziałIVchciał,byw celachoperacyjnychposłużyła
siętymdowodeminnaosoba.
74 Ibidem,t.4,Wniosekzastępcynaczelnikaz 29VII1987r.,b.p.
75 Ibidem,t.1,Wniosekz21II1984r.,b.p.
76 Ibidem,t.3,WniosekzastępcynaczelnikaWydziałuIII-1z16IV1986r.,b.p.
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Czasamiuzasadnienianiebyłow ogóle.DyrektorDepartamentuI zwracałsiędozastępcy
szefaSUSWds.SBo wydaniepaszportudlakonkretnejosoby„wterminie4–5lipca”77.
Oczywiściedokumentacjawymagakonfrontacjiz innymimateriałami.W pewnychwypadkachniemożnabowiemwykluczyć,iżw rzeczywistościchodzio przysługędlakogoś
ze znajomych funkcjonariusza78. Informacje o poparciu „ze względów służbowych” nie
musządotyczyćTW.Oficerowizabezpieczającemuzakładpracymogłozależećnaudzieleniupomocydyrektorowipoprzezułatwieniewyjazdugrupiepracowników79.
Lekturawnioskówo przyspieszeniewydaniazgodywywołujerefleksjęo dośćlekceważącympodchodzeniufunkcjonariuszydofaktycznejochronyinformacjio TW.OtozastępcanaczelnikaWydziałuIII-1SUSWwystępujeo przyspieszeniewydaniapaszportudlaOZI
„Równy” na wyjazd do Bułgarii z wycieczką organizowaną przez „Juwentur”80, a więc
de facto w sytuacji,w którejtrudnopodejrzewać,byktośz resortuchciałrobićtrudności.
Z drugiej strony widać, jakTW potrafili wyciągać korzyści ze współpracy (należy przypuszczać,żetoźródłozwróciłosiędooficerao pomoc)–notabene nietylkobezpośrednio
dlasiebie,leczw wieluprzypadkachdlakogośz rodzinylubznajomych81.
11.Korespondencjazwiązanaz udostępnianiemmateriałówi/lubudzielanieminformacjinaichpodstawie
PodstawowymzadaniemWydziałuII(archiwum)Biura„C”byłoprzejmowanieodjednostekmateriałówoperacyjnych,ichzabezpieczenie,udostępnianiei opracowanie.
Teczkępersonalnąi teczkipracynależałoskładaćdoarchiwumbezpośredniopozakończeniuwspółpracy82.Tenobowiązekniezawszebyłjednakrealizowany–niekiedyprzesyłano większą partię materiałów z pismem przewodnim, na którym wymieniano nazwiska
TW83.
Udostępnianiepolegałom.in.naprzesłaniukserokopiimateriałówlubinformacjiopracowanejnaichpodstawie,np.:X(tupełnedanepersonalne)...materiałykomisyjniezniszczone; w 1948 r. pozyskany do współpracy w charakterzeTW ps. „Wicher” na zasadzie
dobrowolności84.
W ramach opracowania dokonywano aktualizacji danych, polegającej na gromadzeniu
informacjio zmianachmiejscazamieszkaniai miejscapracyTW,z którymiwspółpracęzakończono.Byłotoprzydatnedlapracyoperacyjnej.DoBiura„C”napływałybowiempytania
Ibidem, t. 1, b.p. Nawet tak lakoniczna informacja jest przydatna dla badacza; pozwala domniemywaćozainteresowaniuwywiadutąosobą.
78 Ibidem,t.1,b.p.ZastępcanaczelnikaWydziałuIV20VII1984r.wuzasadnieniupodał„ważnewzględysłużbowe”przystaraniachowyjazddwunastoletniegodziecka.
79 Ibidem,t.1,WnioskiNG0689/84z14V1984r.zastępcynaczelnikaWydziałuV-2,NAK00249/I/84
z2 VII1984r.zastępcynaczelnikaWydziałuV,b.p.Charakterystyczne,żewtymwypadkuwnioskiposiadająliczbędziennika.
80 Ibidem,t.1,WnioskidotycząceTW,jegożonyidzieciz11VII1984r.,b.p.
81 Ibidem,t.4,WniosekzastępcyszefaRUSWds.SBwOtwockuz23III1987r.,b.p.;ibidem,t. 5,WnioseknaczelnikaWydziałuIII-1z22VIII1989r.,b.p.Przyspieszeniedotyczywnukaźródła.
82 AIPN,0549/2,Zarządzenie0107z24X1968r.,§20,ust.1;AIPN,01290/4,Zarządzenie049z8VII
1985r.,§24,ust.1.
83 AIPN,0355/17,PismoODC-17/0025/81z6VII1981r.zastępcynaczelnikaWydziałuXIIDepartamentuIIdonaczelnikaWydziałuIIBiura„C”,b.p.
84 Ibidem,PismoOMC02145/81z6 X1981r.naczelnikaWydziałuIIBiura„C”donaczelnikaWydziałuIIKWMOw Siedlcach, b.p.;zob.teżAIPN,0355/39,AIPN,0355/41–dlaroku1985;AIPN,0355/47–
dlaroku1987;podobnytypdokumentacji w materiałachSUSWzob.AIPN,01617/60,k.29 i nn.
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o agenturę pod konkretnym adresem lub w określonym zakładzie85. Do tego celu służył
sformalizowanydruk–kartaDp-14,którąkierowanodoCentralnegoBiuraAdresowego,od
1967r.stanowiącegoczęśćWydziałuVIIBiura„C”.Efektwspomnianychwyżejdziałań
WydziałuIIstanowiłouzyskanieaktualnegoadresu,o czymw następującysposóbinformowanoWydział„C”KWMO,naterendziałaniaktórejprzeprowadziłsiębyłyTW:„Wzałączeniuprzesyłamzaktualizowanekartyadresoweb.tajnychwspółpracowników,zamieszkałych na terenie Krakowa z prośbą o włączenie ich do skorowidza adresowego”86. „Są
to...”i tupodawanopełnedanepersonalne87.
WydziałIImusiałnietylkodysponowaćaktualnymadresem,aletakżeupewnićsię,czy
informacje o osobach tam zamieszkujących może ujawnić jednostce sprawdzającej, tzn.
ustalić,czyosoba,którejdanenależyprzekazać,nieznalazłasięponowniew zainteresowaniuczynnymjakiejśjednostki.Teoretycznieo takiejzmianieWydziałIIwinienbyćinformowany na bieżąco, praktycznie na wszelki wypadek dokonywano sprawdzenia, najczęściejpodającnakarcieE-15niewystępującyw instrukcjachpowódzapytania„TAK–NIE”,
cozapewnestanowiłoskrótpytania„czyjestrejestrowany?”88 lub„czypozostajew czynnym zainteresow[aniu] jednostki”89. Odpowiedź „NIE” oznaczała, iż informacji można
udzielić. Na wszelki wypadek w zakończeniu pisma do jednostki operacyjnej stosowano
formułę:„Przedpodjęciemjakichkolwiekczynnościoperacyjnychproszęsprawdzićosobę
[nierzadkochodziłoo kilkubyłychTWzamieszkującychw jednymbudynku–A.Z.]w WydzialeIIIBiura«C»”90.JeśliodpowiedźnakarcieE-15brzmiała„TAK”,o danejosobienie
informowanojednostkisprawdzającej91.
Różnorodnośćodpowiedzimożestanowićdlabadaczawskazówkę,którez osobowych
źródełinformacjibyłyszczególniechronione.W dniu3 kwietnia1985r.naczelnikjednego
z wydziałówoperacyjnychpytał,„czynaterenieTowarzystwaŁącznościz PoloniąZagraniczną«POLONIA»istniejąwyeliminowanez sieciźródłainformacji”.Sprawdzeniewykazałoichsześć,alepytającegopoinformowanotylkoo pięciu92.Należyzaznaczyć,iżtakie
wnioskowaniejestmożliwetylkow sytuacji,gdyzachowałasiępełnadokumentacjasprawy,tj.i kartyE-15,i sporządzonenaichpodstawiepismodojednostkioperacyjnej.Jeśli
dysponujemytylkotympismem,niemapewności,czyodzwierciedlałoonostanfaktyczny.
Odpowiedzinapytaniatypu:czyw danejinstytucjilubpoddanymadresemznajdujesię
czynnai wyeliminowanasieć,przynosząniekiedywręczkrótkiespisyagentury,np.dlaroku1982w MinisterstwieOświatyi Wychowaniai jednostkachpodległych93,w środowi85

AIPN, 0355/17, np. Pismo MAK 00871/Im naczelnikaWydziału III A KS MO z 11 XI 1981 r. oraz
PismoBXIIZJ-003529/81zastępcynaczelnikaWydziałuIIKSMO z 9 X1981r.,b.p.
86 Skorowidzadresowy–kartotekaułożona z kartEO-131-A, u góryktórychwypisywanoadres(województwo, miejscowość, ulica, nr domu), poniżej dane personalne oraz numery rejestracyjny i archiwalny.
Czynnikiemporządkującymukładkartbyładres.
87 AIPN,0355/17,PismoOMC002258/81naczelnikaWydziałuIIdonaczelnikaWydziału„C”KWMO
w Krakowie z 22X1981r.,b.p.Tamżewielepodobnychpism.
88 Por.AIPN,0355/33,k.121 i nn.
89 AIPN,0352/32,k.5,por.teżibidem,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,passim.
91 Por.AIPN,0355/41,k.51–54;AIPN,0355/43,k.12–17.
92 AIPN,0355/41,k.147–154,por.teżnp.AIPN,0355/32,k.194–196.W obydwuwypadkachporównanietreścipismnaczelnikaWydziałuIIBiura„C”donaczelnikówwydziałówIIIi XIIIDepartamentuII–odpowiednioz kwietnia1985r.i września1982r.–z zapisamizawartyminakartachE-15wskazujenaukrycie
przezBiuro„C”OZIzamieszkującegopodadresemlubw instytucjiwskazanychprzezkontrwywiad.
93 AIPN,0352/32,k.21–31.
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skach (Warszawski Oddział Związku Literatów Polskich)94, określonych miejscowości
(Milanówek)95 lubkonkretnychadresóww Warszawie96.
Istotnesąrównieżpismazwracającemateriałyz wyszczególnieniem,kogodotyczą(pełnedanepersonalne)i numeruarchiwalnego97.
Od1986r.odpowiedziWydziałuIIBiura„C”sąbardziejlakoniczne,zawierająjedynie
numery archiwalne (bez danych personalnych) osób zamieszkujących w poszczególnych
budynkachlubzatrudnionychw konkretnychinstytucjach.Dziękizachowanymw teczkach
kartomE-15(beznumerówarchiwalnych–tylkoz danymipersonalnymi)istniejemożliwośćpołączeniapodawanychw nichinformacjiz numeramiarchiwalnymi98.
Wartozwrócićuwagę,iżtegorodzajukorespondencjaczasempozwalaw sposóbniebudzącywątpliwościustalić,czyinteresującabadaczaosobajesttożsamaz tą,o którejmowa
w dziennikuarchiwalnym.Matomiejscewtedy,gdydanepersonalnetegodziennikaograniczonesątylkodonazwiskai imienia.
Nawetw sytuacji,gdypion„C”informuje,iżw danymobiekcieniemażadnychOZI,
dlabadaczamożebyćprzydatnesamopytanie,gdyżwskazujenazainteresowaniekimśze
stosunkowowąskiegokręguosób99.Nawetw przypadkubrakuodpowiedzinapytaniajednostekoperacyjnychsamatematykaichzainteresowańwydajesiępouczająca,np.9 lutego
1989r.naczelnikWydziałuIIIDepartamentuVpłkK.Dzieniaprosiło sporządzeniewykazu osobowych źródeł informacji uplasowanych w „nielegalnych strukturach” „Solidarności”w latach1981–1985,a 20.tegomiesiąca–OZIuplasowanychw zakładachpracyWarszawyw tymsamymokresie100.

94

Ibidem,k.172–193.
Ibidem,k.45,109.
96 Ibidem,k.48–59,73,89,102.TeostatnieinformacjebyłyzbieraneprzyokazjiposzukiwańZ.Bujaka.
97 Ibidem,k.46.
98 AIPN, 0355/42, passim. Jest to proste, gdy dokumentacja dotyczy jednej osoby; połączenie nazwiska z numeremarchiwalnymmożesprawićjednakpoważnetrudności,np.gdydopytania o wyeliminowane
źródła w MinisterstwieSprawZagranicznychdołączonesąkopertyzawierająceodpowiednio62 i 113kart
E-15–ibidem,k.1,46.Dlalat1988 i 1989tegotypukorespondencjaznajdujesię w teczceAIPN,0355/73.
99 Przykładowo:„PodadresemWarszawa,ul.Chełmska21A nieposiadamywyeliminowanejsieciarchiwalnej”. AIPN, 0352/32, Pismo naczelnika Wydziału II Biura „C” Z. Bilskiego OMC-01325/82 z 30 IV
1982 r.,k.60.
100 AIPN,0355/73,PismaOAIII00197/89 i OMAIII00349/89,b.p.
101 AIPN,01230/11,t.1,k.92–138.
95
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12.Opracowaniawykonaneprzezfunkcjonariuszypionu„C”
Efektwspomnianychw poprzednimpunkcieczynnościaktualizacyjnychstanowiłyniekiedyróżnorodnewykazylubinnegorodzajuopracowania.Przykładowow Sekcji3 (archiwalnej)Wydziału„C”KSMOopracowanow latach1979–1981wielewykazów„zaktualizowanych kart ewidencyjnych wyeliminowanych z czynnej sieci tajnych współpracowników”
z tejżekomendy,aletakżebyłejwarszawskiejKWMO,zamieszkałychnatereniemiastalub
poszczególnychpowiatówwojewództwawarszawskiego.Wykazyułożonesąw porządku
alfabetycznym,zawierająnazwisko,imię,imięojcaTWoraznumerarchiwalny,któryma
różnąbudowę101.Zazwyczajtypowynumerskładającysięz liczbyarabskiejłamanejprzez
rzymskąjedynkę(np.9107/I)odsyładodziennikaarchiwalnego.Dużowiększeznaczenie
dlabadaczaposiadająsygnaturytypu„Seg.24poz.30”,cooznacza,iżmateriałydotyczące danej osoby zostały wybrakowane, a najważniejsze dokumenty – zobowiązania do
współpracy,niekiedyrównieżcharakterystykii/lubjakieśwłasnoręczniepisanedoniesienia
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–zostałyzłożonedokonkretnegosegregatorapodokreślonąpozycją.W sytuacji,gdytaki
segregatorzostałzniszczony,wzmiankaw wykaziemożebyćjedynąinformacją,jakazachowałasięo konkretnejosobie.
Podobneopracowaniasporządzanow wydziałach„C”(sekcjach„C”wydziałówzabezpieczeniaoperacyjnego)w wielujednostkachwojewódzkich,np.dlawyeliminowanejsieci
ReferatuSBw DziałdowieprzezOlsztyn(1974r.),w województwieciechanowskimprzez
KSMO(1975r.).Opracowywanorównieżinformacjeo osobachzaangażowanychw „działalność antysocjalistyczną” (nie musiało to oznaczać, iż były zarejestrowane), w małych
województwach(ciechanowskie)trafiałysięnawetodpisykartotekizagadnieniowej102.
Przytoczonewyżejprzykłady,chociażz pewnościąniewyczerpującałościzagadnienia,
wskazujądobitnienamożliwościpoznawczebadacza,związanez analiząmateriałówwytworzonychprzezpionewidencjioperacyjnej(„C”).Niestetypraktycznewykorzystaniezawartychtuinformacjiznacznieutrudniasposóbgromadzeniamateriałów.Najczęściejsąto
teczkiz opisemkorespondencjaw sprawachzwiązanychz opiniowaniem,niekiedyprzemieszanez korespondencjąw sprawachoperacyjnych.Alenawetwówczas,gdymateriały
gromadzonow sposóblogiczny(np.sprawyzwiązanez dopuszczeniemdoinformacjiniejawnychułożonesąwedługpodziałuwewnętrznegoz uwaginainstytucje,a następnielata),dlabadacza,którybędzieśledziłlosykonkretnejosoby,sąpraktycznieprzedwprowadzeniem ich do bazy komputerowej bardzo trudne do wykorzystania. Tymczasem
z omówionej tu dokumentacji, na nośniki komputerowe przeniesiono dotychczas jedynie
danez dziennikówkoordynacyjnychMSWorazpodstawowezapisyz dziennikówrejestracyjnychministerstwai SUSW.

102 AIPN,01218/114,t.1,b.p.
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