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Prze obra że nia ustro jo we, któ re na stą pi ły w Pol sce po dru giej woj nie świa to wej, spo wo -
do wa ły za sad ni cze zmia ny w cha rak te rze dzia ła nia or ga nów wła dzy pań stwo wej. Za -
ło że nia ide olo gicz ne i ustro jo we sys te mu ko mu ni stycz ne go prze wi dy wa ły prze ję cie

przez pań stwo i par tię peł nej kon tro li nad jed nost ką i spo łe czeń stwem. Do zre ali zo wa nia
tych ce lów po trzeb ne by ły nie stan dar do we środ ki. Ro zu mie li to do sko na le twór cy no we go
po rząd ku po li tycz ne go, co traf nie za uwa ży li au to rzy opra co wa nia ana li tycz ne go o ewi den -
cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej po wsta łe go w la tach osiem -
dzie sią tych: „Wy ło ni ła się więc ko niecz ność zbu do wa nia apa ra tu o szcze gól nym cha rak te -
rze, apa ra tu, któ re go za da niem by ła by ochro na ży wot nych in te re sów pań stwa, za pew nie nie
po rząd ku i spo ko ju we wnątrz kra ju, a tak że stwo rze nie wa run ków umoż li wia ją cych wpro -
wa dze nie w ży cie za mie rzo nych prze obra żeń [...]. Or ga ni zu ją cy się apa rat nie miał żad nej
tra dy cji i żad ne go do świad cze nia”1. 

In stru men tem spra wo wa nia re al nej wła dzy przez PPR, a na stęp nie PZPR by ły jed nost ki
ad mi ni stra cji pań stwo wej i par tyj nej. Naj waż niej szym wśród nich był Re sort Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go, prze kształ ca ny ko lej no w Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go,
Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, Mini ster stwo Spraw We wnętrz nych, opar -
ty na aparacie represji. W krajach de mo kra tycz nych po li cja stoi zwy kle na stra ży bez pie -
czeń stwa oby wa te li, pań stwa i prze strze ga nia za sad porząd ku pu blicz ne go. W reżimach to -
ta li tar nych służ by mun du ro we bro nią in te re sów rzą dzą cej par tii. W ide olo gii sys te mu
ko mu ni stycz ne go oso ba po sia da ją ca in ne po glą dy po li tycz ne trak to wa na jest ja ko wróg
ustro ju. Z te go po wo du każ dy oby wa tel PRL był potencjalnym obiek tem za in te re so wa nia
służb bez pie czeń stwa. 

W ce lu spraw ne go funk cjo no wa nia apa ra tu bez pie czeń stwa stwo rzo no uni kal ne „ar chi -
wum”2, któ re sta no wi ło ba zę da nych do ty czą cą osób i spraw po zo sta ją cych w za in te re sowa -
niu służb MO i SB. Zgro ma dzo na w Ar chi wum Ewi den cji Ope ra cyj nej – prze mia no wa nym
w 1960 r. na Biu ro „C” – do ku men ta cja by ła cen nym źró dłem in for ma cji o spo łe czeń stwie

1 AIPN, 02079/1, Ewi den cja Ope ra cyj na Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984, wyd.
MSW, War sza wa 1984, s. 2–3.

2 By ła to ra czej jed nost ka ad mi ni stra cyj na łą czą ca ewi den cję oby wa te li i ar chi wum.
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i ułat wia ła nad nim kon tro lę. Ar chi wum ope ra cyj ne mia ło szcze gól ną struk tu rę. Do stęp do
akt za re zer wo wa ny był tyl ko dla upo waż nio nych osób i jed no stek ope ra cyj nych. Ba zę da -
nych o lu dziach i wy da rze niach gro ma dzo no dzie siąt ki lat, dzię ki cze mu stwo rzo no zbiór
uni kal nych akt do ku men tu ją cych w spe cy ficz ny spo sób ży cie w PRL.

Biu ro „C”, po dob nie jak każ de ar chi wum, mia ło swo ją dłu go let nią hi sto rię. Naj bar dziej
in te re su ją cy był spo sób gro ma dze nia zbio rów i je go za war tość. Rów no le gle jed nak ze zbie -
ra niem in for ma cji trwał pro ces bra ko wa nia i nisz cze nia ma te ria łów, któ re uzna no za nie po -
trzeb ne. Ce lem ar ty ku łu jest przed sta wie nie za sad i re ali za cji bra ko wa nia do ku men ta cji
ope ra cyj nej w Biu rze „C” MSW. Za rów no prze pi sy gro ma dze nia, jak i prak ty ka bra ko wa -
nia zwią za ne by ły z cha rak te rem ar chi wum ope ra cyj ne go, spe cy fi ką za in te re so wań wła dzy
ko mu ni stycz nej i spo so bem spra wo wa nia rządów w sys te mie to ta li tar nym. Ana li zę pro ce -
sów bra ko wa nia ma te ria łów do ku men ta cji ope ra cyj nej w Biu rze „C” na le ży trak to wać
przede wszyst kim ja ko frag ment ba dań ar chi wal nych, któ re po sze rza ją wie dzę o funk cjo no -
wa niu uni kal ne go ar chi wum. Dla hi sto ry ków po zna nie zasad pracy Biu ra „C” stanowi
ważne uzupełnienie wiedzy na te mat dzia łal no ści służb bez pie czeń stwa. 

Źródła, z których korzystano przy pisaniu tekstu, można po dzie lić na dwa ro dza je: ak ty
nor ma tyw ne i ma te ria ły o cha rak te rze ad mi ni stra cyj nym. Za rzą dze nia, in struk cje, wy tycz -
ne i in ne prze pi sy po sia da ły cha rak ter ak tów praw nych. Po szcze gól ne prze pi sy moż na by ło
ze so bą po rów ny wać, szu kać za leż no ści, okre ślać kom pe ten cje i za kres dzia ła nia. Ana li za
uży wa nej w nich ter mi no lo gii wska zu je, iż w spra wach ar chi wal nych ję zyk za rzą dzeń był
w wie lu przy pad kach nie pre cy zyj ny. Ta kie po ję cia jak ar chi wum, ze spół, ma te ria ły ar chi -
wal ne po sia da ły zna cze nie po pu lar ne. In ter pre ta cja terminów: ma te ria ły bez war to ścio we,
waż ne do ku men ty, ma te ria ły nie ma ją ce hi sto rycz ne go i na uko we go zna cze nia po dyk to wa -
na by ła wy łącz nie oce ną przy dat no ści ope ra cyj nej. Osła bia to wagę wy da nych ak tów praw -
nych. Ma te ria ły ad mi ni stra cyj ne (spra woz da nia, pro to ko ły na rad, pi sma prze wod nie itp.)
ce chu je du ża nie do kład ność. Nie któ re ze spra woz dań z lat osiem dzie sią tych wy raź nie noszą
ce chy umyśl ne go wpro wa dze nia w błąd. Zmu sza to ba da cza do za cho wa nia wy jąt ko wej
ostroż no ści w oce nie wia ry god no ści da nych oraz ich in ter pre ta cji.

Te mat ar ty ku łu wy zna cza ra my cza so we dla pro wa dzo nych ba dań na la ta 1960–1990,
w któ rych ar chi wum ope ra cyj ne funk cjo no wa ło w Biu rze „C” ja ko je go Wy dział II. Uzna no
jed nak za ce lo we omó wie nie krót kie go, trzy let nie go okre su po prze dza ją ce go, w któ rym
w MSW ar chi wum to no si ło na zwę Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej. Z uwa gi na roz bu do wa ny
cha rak ter Biu ra „C”, któ re w koń cu lat osiem dzie sią tych li czy ło 12 wy dzia łów, przed sta wie -
nie pro ce dur bra ko wa nia ogra ni czo no tyl ko do skład ni cy akt Wy dzia łu II, w któ rym gro ma -
dzo no ma te ria ły ści śle zwią za ne z pra cą ope ra cyj ną. Wy stę pu ją ce w ar ty ku le po ję cie „do ku -
men ta cja ope ra cyj na” po sia da zna cze nie bar dzo ogól ne i ozna cza ca łość zgro ma dzo nych
ma te ria łów w po sta ci no ta tek, in for ma cji, akt, fo to gra fii, spra woz dań, po stę po wań, te czek, do -
ku men tów, mel dun ków, ko re spon den cji itp., do ty czą cych dzia łal no ści ope ra cyj nej jed no stek
SB i MO. Aby nie do pu ścić do roz drob nie nia in for ma cji, ko rzy sta no głów nie ze spra woz dań
rocz nych Wy dzia łu II za wie ra ją cych zbior cze da ne sza cun ko we, uzu peł nia jąc je o da ne uzy -
ska ne z pro to ko łów kon tro li i na rad wy dzia ło wych. Uzna no tak że za ce lo we przed sta wie nie
bra ko wa nia na tle ca ło ścio we go sta nu za so bu ar chi wal ne go Wy dzia łu II na ko niec ro ku spra -
woz daw cze go, dzię ki cze mu uzy ska no wła ści we pro por cje dla opi sy wa nych pro ce dur.

I.�Struk�tu�ra�i za�da�nia�Biu�ra�„C”�

Po cząt ki pro wa dze nia ewi den cji ope ra cyj nej znaj du je my już w Re sor cie Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go wcho dzą ce go w skład Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go. Pra po -
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cząt ki Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej upa tru je się w jed no st ce kontr wy wia du (funk cjo nu ją cej
od 1 sierp nia 1944 r.), w Sek cji 8, któ ra gro ma dzi ła w tym cza sie da ne oso bo we kon fi den -
tów współ pra cu ją cych z oku pan tem hi tle row skim. Wkrót ce do szły do nich in for ma cje
o prze stęp cach, wro gach no we go ustro ju i in nych oso ba ch3. 

Po utwo rze niu Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go 1 stycz nia 1945 r. ko mór ka
ewi den cji ope ra cyj nej zna la zła się w Wy dzia le I De par ta men tu II i w krót kim cza sie roz ros -
ła się do czterech sek cji. Pra cę jed no stek ope ra cyj nych w De par ta men cie II MBP i wy dzia -
łach II woje wódz kich urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go re gu lo wa ła in struk cja mi ni stra
bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 13 lu te go 1945 r. do ty czą ca po zy ski wa nia sie ci agen tu ral no -
-w ywi ado wczej, form pra cy i ewi den cji. Pew ne zmia ny wpro wa dzi ło Za rzą dze nie nr 77 mi -
ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 9 paź dzier ni ka 1948 r. o pro wa dze niu ewi den cji sie ci
agen tu ral no -i nfo rm acy jnej. Na ka zy wa ło ono re je stra cję sie ci agen tu ral no -info rm acyj nej
w wo je wódz kich urzę dach bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Cen tral nej kar to te ki tej sie ci jed -
nak nie by ło. Po wsta ła ona do pie ro w 1960 r.4

Na mo cy de kre tu z 7 grud nia 1954 r. w miej sce roz wią za ne go MBP z dniem 9 grud nia
1954 r. po wo ła ne zo sta ły: Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i Mi ni ster stwo
Spraw We wnętrz nych. W re zul ta cie tych zmian De par ta ment II zna lazł się w KdsBP.
11 mar ca 1955 r. Za rzą dze niem or ga ni za cyj nym nr 019/Org. prze kształ co ny zo stał
w Depar ta ment X KdsBP, któ ry dzie lił się na: Wy dział I do spraw ewi den cji czyn nych OZI
i czyn nych roz pra co wań ope ra cyj nych, Wy dział II do spraw ar chi wi sty ki ma te ria łów ope -
ra cyj nych, Dział Sta ty stycz no -Spr awo zda wczy, Dział Kar to tek, Sek cję Woj sko wą i Se kre -
ta riat Ogól ny5. 

28 li sto pa da 1956 r. KdsBP zo stał roz wią za ny, a je go funk cje prze ję ło MSW. Na mo cy
Za rzą dze nia nr 00238/56 z 27 li sto pa da 1956 r. De par ta ment X otrzy mał w MSW nazwę
Biu ro Ewi den cji Ope ra cyj nej, któ re z koń cem 1957 r. po sia da ło 5 wy dzia łó w6. 

Na pod sta wie Za rzą dze nia nr 04/60 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 2 stycz nia 1960 r.
Biu ro Ewi den cji Ope ra cyj nej na zwano Biu rem „C”, a wy dzia ły ewi den cji ope ra cyj nej
KW MO od po wied nio wy dzia ła mi „C”7.

Za rzą dze niem nr 098/Org. mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 paź dzier ni ka 1965 r. Cen -
tral ne Ar chi wum MSW, ist nie ją ce do tych czas ja ko sa mo dziel na jed nost ka or ga ni za cyj na,
po łą czo ne zo sta ło z Biu rem „C”8. 

W skład Biu ra „C” MSW w 1965 r. wcho dzi ły:
1) Kie row nic two – pro wa dze nie prac przy go to waw czych dla za sto so wa nia urzą dzeń

elek tro no wych w pra cy ewi den cji, spraw MOB, kon tro la pra cy w te re nie, or ga ni zo wa nie
szko le nia za wo do we go;

2) Wy dział I – re je stra cja i ewi den cja czyn nych za in te re so wań SB oraz ko or dy na cja ope -
ra cyj nych za in te re so wań mię dzy jed nost ka mi;

3) Wy dział II – ar chi wum do ku men ta cji ope ra cyj nej SB MSW i KG MO;
4) Wy dział III – Cen tral na Kar to te ka Ogól noinfo rm acy jna i Cen tral ny Sko ro widz Te ma -

tycz ny;

3 AIPN, 02079/1, Ewi den cja Ope ra cyj na Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984, wyd.
MSW, War sza wa 1984, s. 2–4.

4 Ibi�dem, s. 9–13.
5 Ibi�dem, s. 21–22.
6 Ibi�dem, s. 28–30.
7 Ibi�dem, s. 32.
8 Ibi�dem, s. 49.

Brakowanie i niszczenie dokumentacji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa...

181

N
ISZ

C
Z

EN
IE M

A
T

ER
IA

ŁÓ
W

 A
R

C
H

IW
A

LN
Y

C
H



5) Wy dział IV – ar chi wum do ku men ta cji ad mi ni stra cyj nej MSW;
6) Wy dział V – ar chi wum do ku men ta cji z lat 1918–1945;
7) Wy dział Ogól ny – kan ce la ria biu ra, dru kar nia do ku men ta cji taj nej, za opa trze nie

i tech ni ka ar chi wal na9. 
W li sto pa dzie 1967 r. za gad nie nia wcho dzą ce w za kres prac Cen tral ne go Biu ra Ad re so -

we go i Cen tral nej Kar to te ki Kry mi nal nej KG MO prze nie sio ne zo sta ły jako Wy dział VII
do Biu ra „C”. 

W cią gu ko lej nych lat po licz nych re or ga ni za cjach Biu ro „C” znacz nie się roz ro sło
i w la tach osiem dzie sią tych skła da ło się osta tecz nie z 12 wy dzia łów:

Wy dział I – in for ma cje sta ty stycz ne, spra woz da nia, ewi den cja ope ra cyj na i oso bo wa; 
Wy dział II – akta wy two rzo ne w cen tra li MSW, te czki wy eli mi no wa nych współ pra cow -

ni ków sie ci agen tu ral nej, za koń czo ne sprawy ope ra cyj ne, te czki obiek to we;
Wy dział III – cen tral ne kar to teki za gad nie nio we o oso bach, kar to te ka czyn na, re je stra cja

TEOK;
Wy dział IV – ak ta ad mi ni stra cyj ne MSW i KG MO oraz ak ta per so nal ne b. funk cjo na -

riu szy SB i MO;
Wy dział V – od 1977 r. dzia łal ność prze ciw pań stwom wspól no ty so cja li stycz nej;
Wy dział VI – po szu ki wa ni prze stęp cy, kan ce la ria jaw na i taj na;
Wy dział VII – od 1967 r. Cen tral ne Biu ro Ad re so we – in for ma cje do ty czą ce do ro słych

oby wa te li oraz Cen tral na Kar to te ka Kry mi nal na; 
Wy dział VIII – ogól ny, dru kar nia;
Wy dział IX – sys te my in for ma tycz ne, szko lenia;
Wy dział X – transfer da nych do kom pu te ra, ob słu ga sprzę tu;
Wy dział XI – ser wis urzą dzeń kom pu te ro wych, a od po ło wy lat osiem dzie sią tych go spo -

dar ka sprzę tem kom pu te ro wym w MSW;
Wy dział XII – re ali za cja usta wy z 14 grud nia 1982 r., opi nio wa nie osób do pusz cza nych

do ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo we j10.
Biu ro „C” MSW od po wie dzial ne by ło za pro wa dze nie ewi den cji spraw, fak tów i osób

po zo sta ją cych w czyn nym za in te re so wa niu jed no stek or ga ni za cyj nych MSW, re je stro wa -
nych w prze szło ści przez SB, a od 1967 r. re je stro wa nych tak że przez KG MO, udzie la nie
in for ma cji upo waż nio nym jed nost kom, jak rów nież za gro ma dze nie, prze cho wy wa nie,
opra co wy wa nie i udo stęp nia nie do ku men ta cji ar chi wal nej.

W te re nie wy dzia ły „C” skła da ły się zwy kle z trzech sek cji, któ re zaj mo wa ły się ewi den -
cją ak tu al nych i wy eli mi no wa nych za in te re so wań, do ko ny wa ły spraw dzeń kar to tecz nych,
przy go to wy wa ły ana li zy i opra co wa nia, opi nio wa ły oso by, udzie la ły in for ma cji, pro wa dzi -
ły ar chi wum.

Do za kre su dzia ła nia Biu ra „C” (la ta sześć dzie sią te) na le ża ło pro wa dze nie:
1) Cen tral nej Al fa be tycz nej Kar to te ki Ogól noi nfo rm acy jnej osób roz pra co wy wa nych,

spraw dza nych, ob ser wo wa nych, taj nych współ pra cow ni ków czyn nych i wy eli mi no wa nych,
osób za bez pie czo nych i za strze żo nych oraz za sa dzek, a tak że prze stęp ców i po dej rza nych;

2) Cen tral ne go Sko ro wi dza Za gad nie nio we go zor ga ni zo wa ne go we dług spo so bu po peł -
nia nia prze stęp stwa lub ro dza ju dzia łal no ści, zsyn chro ni zo wa ne go z Cen tral ną Kar to te ką
Al fa be tycz ną;

9 AIPN, 0434/15, Za rzą dze nie nr 00124/65 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 30 XI 1965 r., k. 103–104.
10 AIPN, 02079/1, Ewi den cja Ope ra cyj na Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984,

wyd. MSW, War sza wa 1984, s. 49–50, 66, 70–81.
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3) re je stra cji osób, spraw i fak tów bę dą cych w za in te re so wa niu SB oraz cen tral nej re je -
stra cji pa ra fii i du cho wień stwa rzym sko k at oli cki ego;

4) ko or dy na cji pra cy mię dzy za in te re so wa ny mi jed nost ka mi SB MSW w spra wach osób
ubie ga ją cych się o wy jazd do kra jów ka pi ta li stycz nych – na pod sta wie po sia da nych zbio -
rów i za mó wień, a także prze ka zy wa nie de cy zji jed nost kom spraw dza ją cym;

5) ana liz i spra woz dań sta ty stycz nych obej mu ją cych da ne znaj du ją ce się w Biu rze „C”,
a do ty czą ce dzia łal no ści jed no stek SB;

6) ko or dy na cji ewi den cji i sta ty sty ki ope ra cyj nej we wszyst kich jed nost kach ope ra cyj -
nych MSW;

7) prac po le ga ją cych na gro ma dze niu, prze cho wy wa niu i opra co wy wa niu pod wzglę dem
ope ra cyj nym, te ma tycz nym i wy mo gów ar chi wi sty ki akt b. MBP, KdsBP oraz za koń czo -
nych spraw i do ku men ta cji jed no stek or ga ni za cyj nych MSW, Ko men dy Głów nej Mi li cji
Oby wa tel skiej, jak rów nież nie któ rych akt z lat 1918–1945 do ty czą cych dzia łal no ści
b. MSW, Ko men dy Głów nej Po li cji Pań stwo wej oraz hi tle row skie go apa ra tu uci sku na zie -
miach pol skich;

8) prac zwią za nych z opra co wa niem wy bra nych za gad nień, któ rych ba zę sta no wi za sób
ar chi wal ny MSW, na zle ce nie kie row nic twa i za mó wie nia za in te re so wa nych jed no stek
MSW;

9) prac zwią za nych z udo stęp nia niem zgro ma dzo ne go za so bu ar chi wal ne go upo waż nio -
nym oso bom i jed nost kom dla ce lów ope ra cyj nych, na uko wo -b ada wczych i hi sto rycz nych,
zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie prze pi sa mi;

10) sta cji mi kro fil mo wej, mi kro fil mo wa nie ma te ria łów ar chi wal nych, ewi den cja i prze -
cho wy wa nie mi kro fil mów, za bez pie cze nie ma te ria łów ar chi wal nych przed me cha nicz nym
i bio lo gicz nym znisz cze niem oraz kon ser wa cja che micz na i mi kro bio lo gicz na;

11) prac zwią za nych z przy go to wa niem pro jek tów ak tów nor ma tyw nych w spra wach na -
le żą cych do za kre su dzia ła nia Biu ra „C” i opi nio wa nie w tym za kre sie pro jek tów ak tów
nor ma tyw nych otrzy my wa nych z ze wnątrz;

12) kon tro li, nad zo ru i udzie la nie po mo cy te re no wym jed nost kom w za kre sie dzia ła nia
Biu ra „C”11.

Po rozwiązaniu Służby Bezpieczeństwa i utworzeniu w maju 1990 r. Urzędu Ochro ny
Pań stwa, roz po czął się trwa ją cy wie le mie się cy pro ces przej mo wa nia za so bów ar chi wal -
nych MSW przez Biu ro Ewi den cji i Ar chi wum UOP.

II.�Or�ga�ni�za�cja�i za�kres�pra�cy�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”

Wy dział II Biu ra „C” MSW od po wie dzial ny był za gro ma dze nie, opra co wy wa nie i udo -
stęp nia nie do ku men ta cji zwią za nej z pra cą ope ra cyj ną SB MSW i od 1965 r. jed no stek ope -
ra cyj no -d och odz eni owych KG MO, wy two rzo nej od lip ca 1944 r. W skład do ku men ta cji
ope ra cyj nej wcho dzi ły: za koń czo ne lub za nie cha ne spra wy ope ra cyj ne (ope ra cyj ne go
spraw dze nia, ope ra cyj ne go roz pra co wa nia, obiek to we, kwe stio na riu sze ewi den cyj ne), tecz -
ki per so nal ne i pra cy wy eli mi no wa nych TW, tecz ki kan dy da tów na TW, do ku men ta cja
ogól no op er acy jna (ak ta nor ma tyw ne, spra woz daw czość, mel dun ki sy tu acyj ne, ko re spon -
den cja ope ra cyj na)12. 

Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych Wy dział II skła dał się z na czel ni ka, za stęp cy, se kre ta -
ria tu (2 oso by) i dwóch sek cji (20 i 11 osób). W pra cy po ma ga ło mu tak że 10 osób od de le -

11 AIPN, 0434/15, Za rzą dze nie nr 00124/65 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 30 XI 1965 r., k. 101–103.
12 AIPN, 01334/339, Kon spekt o pra cy ar chi wal nej Biu ra „C” MSW z 1971 r., k. 1.
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go wa nych z in nych wy dzia łów, co sta no wi ło łącz nie 45 osób. Do obo wiąz ków Sek cji 1 na -
le ża ło: wy po ży cza nie ma te ria łów, do ko ny wa nie spraw dzeń w sko ro wi dzach, kon ser wa cja
akt, przyj mo wa nie ma te ria łów, opi nio wa nie osób, opra co wa nie do wo dów rze czo wych, pra -
ce po rząd ko wo -tec hnic zne. Do za kre su pra cy Sek cji 2 na le ża ło: ana li zo wa nie akt ope ra cyj -
nych pod ką tem wy dzie le nia za gad nień in te re su ją cych SB oraz ma te ria łów sta no wią cych
pod sta wę do opra co wań, zor ga ni zo wa nie i pro wa dze nie sko ro wi dza te ma tycz ne go, kon -
fron ta cja in for ma cji po sia da nych przez Wy dział III Biu ra „C” z ma te ria ła mi sta no wią cy mi
pod sta wę re je stra cji, uzu peł nia nie kart te ma tycz ny ch13. 

W na stęp nych la tach trwał nie ustan nie ruch ka dro wy. W 1963 r. zmniej szo no licz bę eta -
tów o 11 i osta tecz ny stan pra cow ni ków wy no sił z koń cem ro ku 32 oso by (fak tycz nie 29).
Wy raź ne zmia ny na stą pi ły w 1965 r. Od 1 paź dzier ni ka wy dział po sia dał 35 eta tów (faktycz -
nie od 1 grudnia 1965 r.). Zli kwi do wa no sek cje, a w ich miej sce wpro wa dzo no gru py (pla -
no wa no 6, fak tycz nie po wsta ły 4). Do kie ro wa nia pra cą w gru pach wy dział otrzy mał 6 eta -
tów star szych ofi ce rów ewi den cji ope ra cyj nej. Gru pa I przyj mo wa ła i opra co wy wa ła spra wy
ope ra cyj ne. Gru pa II udo stęp nia ła spra wy ope ra cyj ne. Gru pa III zaj mo wa ła się opra co wy wa -
niem do ku men ta cji ope ra cyj nej po za spra wa mi, a Gru pa IV ana li zo wa ła i bra ko wa ła ak ta
ope ra cyj ne. Licz ba eta tów utrzy my wa ła się do po ło wy lat sie dem dzie sią tych. W 1975 r. etaty
zwięk szo no do 41 sta no wisk, ale fak tycz nie za trud nio nych by ło 33–35 pra cow ni ków. Ta ki
stan rze czy trwał do 1980 r.14

W 1975 r. na stą pi ły zmia ny pro fi lu pra cy Wy dzia łu II po dyk to wa ne wy cho dze niem na -
prze ciw po trze bom jed no stek ope ra cyj nych. W wy ni ku tych zmian w miej sce grup po wsta -
ły w wy dzia le cztery ze spo ły:

a) ze spół ar chi wal ny (5 pra cow ni ków);
b) ze spół mi kro fil mo wy (5 pra cow ni ków);
c) od dziel ny ze spół ści śle zwią za ny z fil mo wa niem do ku men tów, przy go to wu ją cy je do

fil mo wa nia (9 pra cow ni ków);
d) ze spół opra co wu ją cy ma te ria ły ar chi wal ne dla ce lów hi sto rycz nych i ope ra cyj nych

(10 pra cow ni ków i 3 eme ry tów)15.
Do szcze gó ło we go za kre su pra cy ze spo łu ar chi wal ne go na le ża ło: przyj mo wa nie, gro ma -

dze nie i opra co wy wa nie wpły wa ją cych akt ope ra cyj nych SB i MO, akt ory gi nal nych, par tyj -
nych, są do wych i do ku men ta cji ogól no op er acy jnej; wzo ro we pro wa dze nie ma ga zy nu akt
archi wal nych; pro wa dze nie ewi den cji akt ope ra cyj nych i ogól no op er acy jnych; pro wa dze nie
sko ro wi dza te ma tycz no -z aga dni eni ow ego i al fa be tycz ne go; udo stęp nia nie i wy po ży cza nie
akt jed nost kom ope ra cyj nym SB i MO; opra co wy wa nie in for ma cji na pod sta wie po sia da -
nych akt ar chi wal nych; udo stęp nia nie akt dla ce lów na uko wo -b ada wczych i pro wa dze nie
ewi den cji; po rząd ko wa nie i bra ko wa nie akt zgod nie z wy tycz ny mi kie row nic twa biu ra; prze -
pro wa dza nie co 5 lat in wen ta ry za cji za so bów ar chi wal nych; ko ma sa cja ma te ria łów do ty czą -
cych tej sa mej oso by bądź za gad nie nia, a znaj du ją cych się w róż nych ze spo łach lub w jed -
nost kach te re no wych; opi nio wa nie na pod sta wie akt wnio sków osób ubie ga ją cych się

13 AIPN, 0333/6, No tat ka służ bo wa do ty czą ca or ga ni za cji i pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” z 1960 r.,
k. 24–29.

14 AIPN, 0333/9, Spra woz da nie z pracy Wy dzia łu II Biu ra „C” za rok 1963, k. 14; AIPN, 0333/74, Spra -
woz da nia rocz ne z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” za rok 1965, k. 25; AIPN, 0333/73, Spra woz da nie roczne
z pracy Wydziału II za 1975 r., b.p.; ibidem, Spra woz da nie z 20 IX 1977 r., b.p.; ibidem, Spra woz da nie roczne
z pracy Wydziału II  z 1980 r., b.p.

15 AIPN, 0333/73, In for ma cja o pra cy za wo do wej Wy dzia łu II Biu ra „C” za okres 1975, 1976 i I pół ro cze
1977 r., b.p.
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o ze zwo le nie na broń pal ną, do ku men ty mor skie oraz o przy ję cie do pra cy w Cen tral nym Za -
rzą dzie Za kła dów Kar nych i w je go jed nost kach te re no wych; opra co wy wa nie in for ma to rów
(prze wod ni ków) po za so bach ar chi wal nych i sko ro wi dzach te ma tycz no -z aga dni eni owych;
spo rzą dza nie okre so wych spra woz dań.

Do za kre su pra cy ze spo łu fil mu ją ce go do ku men ta cję ar chi wal ną na le ża ło: fil mo wa nie
wy se lek cjo no wa nych do ku men tów po sia da ją cych war tość ope ra cyj ną, hi sto rycz ną i po li -
tycz ną (kat. „A” i od kat. „B-10” wzwyż); ob rób ka bie żą ca fil mu; kon tro la ja ko ści fil mu
pod wzglę dem czy tel no ści; mon taż kart kie sze nio wych; spo rzą dza nie dru gie go eg zem pla -
rza fil mu (dia zo); pro wa dze nie na bie żą co ewi den cji; sys te ma tycz ne prze pro wa dza nie kon -
ser wa cji urzą dzeń mi kro fil mo wych; prze pro wa dza nie okre so wej in wen ta ry za cji mi kro fil -
mów i mi kro fisz (co naj mniej raz na 5 lat); pro wa dze nie nad zo ru i udzie la nie fa cho wej
po mo cy wy dzia łom „C” KW MO po sia da ją cym sprzęt mi kro fil mo wy; spo rzą dza nie ko pii
kse ro gra ficz nych.

Do za kre su pra cy ze spo łu przy go to wu ją ce go ma te ria ły ar chi wal ne do fil mo wa nia na le -
ża ło: se lek cja i przy go to wa nie do ku men tów do fil mo wa nia; po rząd ko wa nie i bra ko wa nie
do ku men tów (mię dzy in ny mi wy łą cza nie du pli ka tów, do ku men ta cji tech ni ki ope ra cyj nej,
czę ści me ta lo wych); wy pi sy wa nie an kiet per so nal nych na oso by bądź za gad nie nia wy stę -
pu ją ce w spra wach; re je stro wa nie osób w wy dzia łach III i VII, któ re do tych czas nie by ły re -
je stro wa ne; pro wa dze nie kon ser wa cji do ku men tów.

Do za kre su pra cy ze spo łu opra co wań na le ża ło: zbie ra nie ma te ria łów ar chi wal nych
o dzia  łal no ści an ty pań stwo wej „wro gich sił” w Pol sce Lu do wej w la tach 1944–1970 i zwal -
cza niu ich przez apa rat bez pie czeń stwa pu blicz ne go; opra co wy wa nie mo no gra fii do ty czą -
cych „reak cyj nych” or ga ni za cji i „band” zbroj nych; wy pi sy wa nie kwe stio na riu szy per so -
nal nych na człon ków i współ pra cow ni ków „re ak cyj nych” or ga ni za cji i „band” zbroj nych,
kart na wro gie czy ny; prze pro wa dza nie kwe rend do opra co wań na temat „re ak cyj nych” or -
ga ni za cji i „band” zbroj nych; spo rzą dza nie w opar ciu o na de sła ne z te re nu mo no gra fie sca -
lo nych opra co wań do ty czą cych te go sa me go te ma tu; spo rzą dza nie opra co wań na zle ce nie
kie row nic twa mi ni ster stwa, biu ra i jed no stek ope ra cyj nych; pro wa dze nie na bie żą co ewi -
den cji książ ko wej i kar to tecz nej mo no gra fii; spo rzą dza nie na pod sta wie kar to te ki ze sta wień
pro ble mo wych; ak tu ali zo wa nie in for ma to ra do ty czą ce go „re ak cyj nych” or ga ni za cji
i „band” zbroj nych; udzie la nie fa cho wej po mo cy wy dzia łom „C” ko mend wo je wódz kich
MO 16.

W koń cu lat sie dem dzie sią tych po ja wia ją się w spra woz da niach no we okre śle nia pra cy
ze spo łów. Ze spół fil mu ją cy i przy go to wu ją cy ma te ria ły do fil mo wa nia na zy wa ny jest ze spo -
łem fil mu ją cym i kwa li fi ku ją cym, a na stęp nie – po po łą cze niu – ze spo łem mi kro fil mowym,
na to miast ze spół opra co wu ją cy ma te ria ły ar chi wal ne określano ze spo łem opra co wań.

Je sie nią 1980 r. zo sta ły przy go to wa ne dwa alternatywne pla ny ewa ku acji ar chi wum –
sygno wa ne da tą 1 grudnia 1980 r.: Plan ewa ku acji za so bów ar chi wal nych Wy dzia łu II Biu -
ra „C” oraz Plan na głej ewa ku acji nie któ rych za so bów ar chi wal nych Wy dzia łu II Biu ra „C”.

Pierw szy prze wi dy wał ewa ku ację ca łe go ar chi wum przy udzia le pra cow ni ków ze spo łu
i przy dzie lo nych żoł nie rzy. W każ dym z bok sów mia ło pra co wać po sześć osób po dzie lo -
nych na trój ki i pa ko wać ak ta do wor ków. Po na peł nie niu wor ka na le ża ło do łą czyć kart kę,
na któ rej po win ny być za pi sa ne nu me ry ma te ria łów znaj du ją cych się w wor ku: po cząt ko wy
i ostat ni oraz sy gna tu ra ma te ria łów. Stan za so bów ar chi wal nych wy no sił ok. 2000 mb akt,
co sta no wi ło ok. 68 ton. Plan szcze gó ło wo okre ślał obo wiąz ki każ de go z pra cow ni ków.

16 AIPN, 0546/87, t. 1, Za kres pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW z 1 III 1978 r., b.p. 
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Pod czas re ali za cji te go pla nu ewa ku acji za kła da no znisz cze nie: te czek ro bo czych sie ci
(107 mb), ma te ria łów ozna czo nych sy gna tu rą „E” (do ty czą cych osób wy da lo nych z Pol ski
za prze stęp stwa na jej te ry to rium do 1960 r.) i „AS” (do ty czą cych osób po szu ki wa nych
przez or ga na bez pie czeń stwa do 1954 r.) ra zem (22 mb), ma te ria łów par tyj nych (43 mb),
spraw ope ra cyj no -d och odz eni owych MO ozna czo nych sy gna tu rą „III-m” (45 mb), eks per -
tyz (78 mb), akt są do wych (62 wor ki), zo bo wią zań i cha rak te ry styk o sym bo lu I, czy li TW
(15 mb), akt wy jaz do wych ozna czo nych sy gna tu rą „A” (82 wor ki), sko ro wi dzów al fa be -
tycz nych i te ma tycz nych (138 mb). Ogó łem do nisz cze nia za an ga żo wa nych mia ło być 36
osób, któ re w cią gu 8 go dzin mia ły za ła do wać i znisz czyć 774 wor ki. Łącz nie do ewa ku acji
i nisz cze nia materiałów prze wi dy wa no 412 osób i 2845 wor kó w17.

Dru gi plan za kła dał na głą ewa ku ację tyl ko nie któ rych za so bów ar chi wal nych. Prze wi dy -
wał on wy wóz naj waż niej szych ma te ria łów (776 mb – 28,9 ton) przy uży ciu 26 pra cow ni -
ków wy dzia łu i 67 żoł nie rzy WP w cią gu 3 go dzin. Po wy ko na niu tej pra cy ca ły stan oso -
bo wy miał być uży ty do nisz cze nia ma te ria łów uwzględ nio nych w spe cjal nym pla nie 18. 

Od 1981 r. Wy dział II miał 40 eta tów i ta ki stan utrzy mał się do koń ca de ka dy. Za da nia
wy dzia łu re ali zo wa ne by ły w 3 ze spo łach: ar chi wal nym, opra co wań ana li tycz nych, mi kro -
fil mu ją cym i przy go to wu ją cym do ku men ty do fil mo wa nia (z cza sem ze spół ten na zwa ny
zo stał ze spo łem mi kro fil mo wym). W struk tu rze tych trzech ze spo łów Wy dział II pra co wał
aż do koń ca funk cjo no wa nia Biu ra „C”, czy li do  1990 r.19

Do za dań ze spo łu ar chi wal ne go na le ża ło: przyj mo wa nie, opra co wy wa nie i prze cho wy -
wa nie ma te ria łów ar chi wal nych skła da nych przez jed nost ki ope ra cyj ne; udo stęp nia nie ma -
te ria łów do ce lów ope ra cyj nych i na uko wo -b ada wczych zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym
za kre sie prze pi sa mi; opra co wy wa nie in for ma cji na pod sta wie akt ar chi wal nych; opi nio wa -
nie osób ubie ga ją cych się o ze zwo le nie na po sia da nie bro ni pal nej, my śliw skiej, prze pust ki
por to wej, kar ty pły wań mor skich, kar ty że glar skiej, krót ko fa lów ki; pro wa dze nie i ak tu ali -
za cja ewi den cji oso bo wo -z aga dni eni owej; do ko ny wa nie okre so wej in wen ta ry za cji akt; bra -
ko wa nie, za bez pie cza nie przed znisz cze niem i kon ser wa cja do ku men tów; spo rzą dza nie
okre so wych spra woz dań z wy ko na nej pra cy. 

Za da niem ze spo łu opra co wań ana li tycz nych by ło: opra co wy wa nie po sia da nych ma te ria -
łów ar chi wal nych dla ce lów ope ra cyj nych i na uko wo -b ada wczych w po sta ci mo no gra fii za -
gad nie nio wych, ana liz pro ble mo wych i so cjo me trycz nych, in for ma cji te ma tycz nych, al bu -
mów rocz ni co wych; re cen zo wa nie opra co wań spo rzą dza nych w Wy dzia le II i na d syła nych
z wy dzia łów „C” KW MO; spo rzą dza nie mo no gra fii sca le nio wych w opar ciu o opra co wa -
nia te ma tycz ne i prace na de sła ne z wy dzia łów „C” KW MO i wła sną ba zę źró dło wą; pro -
wa dze nie ewi den cji oso bo wej i za gad nie nio wej do ty czą cej re ak cyj ne go pod zie mia na pod -
sta wie wszyst kich opra co wań; pro wa dze nie na ba zie opra co wań ewi den cji do ty czą cej
dzia łań apa ra tu SB i MO w okre sie utrwa la nia wła dzy lu do wej w Pol sce; ewi den cjo no wa -
nie zbio rów fo to gra ficz nych znaj du ją cych się w ar chi wum wy dzia łu; re ali zo wa nie pro gra -
mu szko le nia i do sko na le nia za wo do we go pra cow ni ków ze spo łu; udzie la nie po mo cy wy dzia łom
„C” KW MO w me ry to rycz nym ana li zo wa niu i opra co wy wa niu ma te ria łów ar chi wal nych;
współ uczest ni cze nie w or ga ni zo wa niu wy staw rocz ni co wych przez Biu ro „C”.

17 AIPN, 0359/4, Plan ewa ku acji za so bów ar chi wal nych Wy dzia łu II Biu ra „C” z 1 XII 1980 r., b.p.
18 Ibi�dem, Plan na głej ewa ku acji nie któ rych za so bów ar chi wal nych Wy dzia łu II Biu ra „C” z 1 XII 1980 r.,

b.p.
19 AIPN, 0546/87, t. 1, Za kres pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” w 1981 r., k. 1–4; AIPN, 0355/101, Spra wo -

zda nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” w 1988 r., b.p.
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Ze spół mi kro fil mo wy zaj mo wał się: kwa li fi ko wa niem i przy go to wy wa niem ma te ria łów
ar chi wal nych do fil mo wa nia; fil mo wa niem ma te ria łów ar chi wal nych i two rze niem za so bu
mi kro fil mo we go na po szcze gól ne ze spo ły; pro wa dze niem ewi den cji zbio rów mi kro fil mo -
wych; udo stęp nia niem mi kro fil mów jed nost kom ope ra cyj nym i dla ce lów na uko wo -b adaw -
czych; or ga ni zo wa niem szko le nia dla pra cow ni ków ze spo łu i wy dzia łów „C” w za kre sie
przy go to wa nia ma te ria łów do fil mo wa nia i ob słu gi urzą dzeń; na pra wą i kon ser wa cją sprzę -
tu; ob słu gą kse ro gra fu 20.

Za kres pra cy Wy dzia łu II okre ślał tak że kom pe ten cje po szcze gól nych pra cow ni ków
w pro ce sie bra ko wa nia ma te ria łów. Za stęp ca na czel ni ka wy dzia łu od po wie dzial ny był za
nad zór i kon tro lę bra ko wa nia akt. W ze spo le ar chi wal nym pra wi dło we bra ko wa nie akt kon -
tro lo wał star szy in spek tor. In spek tor i star szy re fe rent brali udział w po rząd ko wa niu i bra -
ko wa niu do ku men tów. Star szy re fe rent przy go to wy wał do ku men ty do bra ko wa nia. Ze spół
opra co wań ana li tycz nych nie ty po wał ma te ria łów do bra ko wa nia. W ze spo le przy go to wu -
ją cym do ku men ty do fil mo wa nia star szy re fe rent tech ni ki ope ra cyj nej wy łą czał z akt du pli -
ka ty i in ne ma te ria ły, któ re pod le ga ły znisz cze niu 21. 

W la tach 1981–1989 stan fak tycz ny pra cow ni ków Wy dzia łu II Biu ra „C” wa hał się od
33 do 40 za trud nio nych funk cjo na riu szy. 

III.�Nor�ma�tyw�ne�za�sa�dy�bra�ko�wa�nia�w Biu�rze�„C”�na�pod�sta�wie�za�rzą�dzeń�mi�ni�-

stra�spraw�we�wnętrz�nych

W po cząt ko wym okre sie ist nie nia Biu ra „C” (za po czą tek przyj ęto 2 stycznia 1960 r.)
bra ko wa nie od by wa ło się na pod sta wie Za rzą dze nia nr 00123/57 wice mi ni stra spraw we -
wnętrz nych An to nie go Al ste ra z 1 lip ca 1957 r. w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją
znaj du ją cą się w jed nost kach ope ra cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa MSW wraz z In struk cją
o pra cy Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej (Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej
KW MO). 

Za rzą dze nie nr 00123/57 (łącz nie z in struk cją) trak to wa ło bra ko wa nie ja ko wy dzie la nie
z ma te ria łów ar chi wal ny ch22 tej czę ści akt, któ re nie po sia da ły żad nej war to ści ope ra cyj nej
lub hi sto rycz nej. By ła to pra ca sta ła ar chi wum. Wy dzie la nia akt ka te go rii „B”, któ rych czas
prze cho wy wa nia mi nął, do ko ny wa li pra cow ni cy ar chi wum. Prze pro wa dza no je na pod sta -
wie za pi sów w księ gach ar chi wal nych (praw do po dob nie był to in wen tarz akt, dzien nik ar -
chi wal ny). Pra wi dło wość kwa li fi ka cji do bra ko wa nia na le ża ło spraw dzić. Dla osta tecz nej
kon tro li akt prze zna czo nych do znisz cze nia dy rek tor Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej po wo ły -
wał ko mi sję w Biu rze Ewi den cji Ope ra cyj nej, a ko men dant wo je wódz ki MO w Wy dzia le
Ewi den cji Ope ra cyj nej. Je śli ma te ria ły zo sta ły nie wła ści wie za kwa li fi ko wa ne, ko mi sja
skła da ła w MSW dy rek to ro wi Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej, a w wo je wódz twie ko men dan -
to wi lub za stęp cy ko men dan ta KW MO, wnio sek o ich prze kwa li fi ko wa nie. W przy pad ku
zmia ny kwa li fi ka cji na le ża ło do ko nać od po wied nich ad no ta cji w książ kach ar chi wal nych.
Spo rzą dzo ne wy ka zy bra ko wa nia ko mi sja przed sta wia ła w MSW dy rek to ro wi Biu ra
Ewi den cji Ope ra cyj nej, a w KW MO ko men dan to wi lub za stęp cy ko men dan ta do spraw
bez pie czeń stwa w ce lu za twier dze nia. Je śli oso by, któ rych ak ta bra ko wa no, fi gu ro wa ły

20 AIPN, 0546/87, t. 1, Zakres pracy Wydziału  II Biu ra „C” w 1981 r., b.p.; AIPN, 0546/80, Za kres pracy
Wy dzia łu II Biu ra „C” w 1983 r., k. 2–4.

21 AIPN, 0546/87, t. 1, Za kres pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” w 1981 r., b.p.
22 Przez ter min „ma te ria ły ar chi wal ne” ro zu mia no w tym czasie, zgodnie z ówczesnym prawem archiwal-

nym, ca łość ma te ria łów, któ ra wpły nę ła do Biu ra „C” w celu prze cho wywa nia, nie za leż nie od po sia da nej ka -
te go rii archiwalnej. 
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w sko ro wi dzach i kar to te ce ogól no i nfo rm acy jnej, na le ża ło wy jąć ich kar ty ze sko ro wi dzów
oraz prze słać kar tę E-16 do kar to te ki ogól no i nfo rm acy jnej i wy co fać kar tę E-14. Po za -
twier dze niu wy ka zów przez wy mie nio nych kie row ni ków wy bra ko wa ne ak ta nisz czo no
w spo sób za pew nia ją cy peł ną kon spi ra cję po przez spa le nie lub prze miał. Znisz cze nia mogli
do ko nać wy łącz nie pra cow ni cy apa ra tu bez pie czeń stwa. Następnie ko mi sja opra co wy wa ła
pro to kół znisz cze nia, któ ry wraz ze spi sem akt wy dzie lo nych do znisz cze nia po do ko na niu
ad no ta cji w dzien ni kach ar chi wal nych (znisz czo no dnia... pro to kół nr...) ukła da no w po -
rząd ku chro no lo gicz nym. Za rzą dze nie za wie ra ło mię dzy in ny mi wzo ry pro to ko łu bra ko wa -
nia akt i wy ka zu wy bra ko wa nych akt ka te go rii „B” oraz wy kaz do ty czą cy o kre su prze cho -
wy wa nia akt w ar chi wum, za wie ra ją cy łącz nie 54 po zy cje 23.

Za rzą dze nie nr 0107/68 z 24 paź dzier ni ka 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych Ka zi -
mie rza Świ ta ły w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa
i Służ by Mi li cji zgro ma dzo ny mi w ar chi wach Biu ra „C” MSW, ar chi wach wy dzia łów „C”
ko mend wo je wódz kich (rów no rzęd nych) MO i skład ni cach akt ko mend po wia to wych (rów -
no rzęd nych) MO wraz z do łą czo ną In struk cją, uchy la jąc po przed nie za rzą dze nie, pre cy zo -
wa ło za sa dy po stę po wa nia przy bra ko wa niu. Bra ko wa ne mia ły być ma te ria ły, któ re utra ci -
ły tzw. war tość prak tycz ną oraz na le ża ły do ka te go rii „B” wska zującej, że czas
prze cho wy wa nia akt mi nął. In struk cja wy raź nie za zna cza ła, że wy dzie la nie akt do ko nu je
się na pod sta wie wy ka zu akt oraz wy tycz nych dy rek to ra Biu ra „C”. Usta lo no, że w ko mi sji
bra ku ją cej ak ta zasiadać będą trzy oso by. W jej skład mie li wcho dzić od po wie dzial ni pra -
cow ni cy ope ra cyj ni i pra cow ni cy służ by ar chi wal nej. Funk cje prze wod ni czą cych ko mi sji
mie li spra wo wać pra cow ni cy ope ra cyj ni od za stęp cy na czel ni ka wy dzia łu wzwyż. Prze wi -
dzia no bra ko wa nie akt w po wia to wych ko men dach MO. W skład ni cach te re no wych wpro -
wa dzo no za sa dę przy go to wy wa nia dwóch eg zem pla rzy wy ka zów akt wytypowanych
do znisz cze nia. Pierw szy eg zem plarz pro to ko łu bra ko wa nia prze sy ła no do wła ści we go wy dzia -
łu ar chi wum Biu ra „C”, a dru gi po zo sta wał w skład ni cy akt. Przy go to wa no no we wzo ry pro -
to ko łów bra ko wa nia i znisz cze nia. W ra zie stwier dze nia, iż ma te ria ły zo sta ły nie wła ści wie
za kwa li fi ko wa ne komi sja sa ma spo rzą dza ła pro to kół o ich prze kwa li fi ko wa niu. Je śli z tecz -
ki do ku men tów wybra ko wa nych po zo stał cho ciaż je den do ku ment, to zo sta wia no go pod
tym sa mym nu me rem re je stra cyj nym. Z wy bra ko wa nych ma te ria łów nieprzed sta wia ją cych
trwa łe go zna cze nia opra co wy wa no krót ką no tat kę za wie ra ją cą naj bar dziej istot ne in for ma -
cje do ty czą ce osób występujących w wy bra ko wa nych do ku men tach. Przed znisz cze niem
akt ope ra cyj nych wy łą cza no wszyst kie kar ty ze sko ro wi dza ar chi wal ne go na oso by, któ rych
ma te ria ły kwa li fi ko wa no do znisz cze nia. Kar ty mia ły być prze cho wy wa ne 10 lat i nisz czo -
ne. Fakt znisz cze nia do ku men to wa ny był pro to ko łem pod pi sy wa nym przez pra cow ni ków
obec nych przy nisz cze niu. Nad zór nad pra cą ko mi sji spra wo wał w Biu rze „C” MSW dy rek -
tor biu ra, a w ko men dach wo je wódz kich i po wia to wych – ko men dan ci. Za rzą dze nie za wie -
ra ło no wy wy kaz akt z wy szcze gól nie niem 495 ro dza jów akt ka te go rii „A” i „B” oraz wzo -
ry dru kó w24. 

W ce lu ujed no li ce nia i uprosz cze nia po stę po wa nia z do ku men ta mi gro ma dzo ny mi w ar -
chi wach i skład ni cach re sor tu spraw we wnętrz nych mi ni ster Sta ni sław Ko wal czyk wpro wa -
dził 10 ma ja 1974 r. Za rzą dze nie nr 034/74 w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny -
mi w re sor cie spraw we wnętrz nych. Uchy la ło ono za ra zem po przed nie za rzą dze nia w tej
spra wie. By ło w nim tyl ko kil ka istot nych zmian. Bra ko wa nie zde fi nio wa no wy łącz nie jako

23 AIPN, 0333/53, Za rzą dze nie nr 00123/57 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 VII 1957 r., § 9.
24 AIPN, 0549/2, Za rzą dze nie nr 0107/68 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 24 X 1968 r., § 61–70.
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wy dzie la nie na ma ku la tu rę akt ka te go rii „B”, któ rych ter min prze cho wy wa nia mi nął. Ter -
mi ny te szcze gó ło wo okre ślał no wy wy kaz akt. Jed nost ki or ga ni za cyj ne re sor tu nisz czy ły
we wła snym za kre sie (z wy jąt kiem Wy dzia łu I Biu ra „C”) ma te ria ły o okre sie prze cho wy -
wa nia po ni żej 5 lat („B-5”). Oprócz Biu ra „C”, ar chi wów wo je wódz kich i po wia to wych re -
sor tu bra ko wa nie od by wa ło się tak że w ar chi wach WOP i Nad wi ślań skiej Bry ga dy MSW
oraz w in nych jed nost kach or ga ni za cyj nych re sor tu. Ko mi sje do bra ko wa nia po wo ły wa li
w nich do wód cy wojsk i kie row ni cy jed no stek. Przy bra ko wa niu akt per so nal nych wy eli mi -
no wa nych oso bo wych źró deł in for ma cji po zo sta wia no w tecz kach ra por ty o po zy ska niu
i eli mi na cji, zo bo wią za nie i cha rak te ry sty kę, kil ka wła sno ręcz nie na pi sa nych do nie sień
i po kwi to wań. Za rzą dze nie za wie ra ło no wy, roz sze rzo ny wy kaz akt ka te go rii „A” i „B” oraz
wzo ry pro to ko łó w25. 

Za rzą dze nie nr 030/79 mi ni stra spraw we wnętrz nych Sta ni sła wa Ko wal czy ka z 2 lip ca
1979 r., zmie nia ją ce za rzą dze nie w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi -
wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, wpro wa dzi ło nie wiel kie modyfikacje w Za rzą -
dze niu nr 034/74 i in struk cji do niej do łą czo nej. W ge stii or ga ni za cji skład nic akt zmia ny
te zwią za ne by ły z prze pro wa dzo ną w 1975 r. re for mą ad mi ni stra cyj ną pań stwa, któ ra zli -
kwi do wa ła po wia ty. Za rzą dze nie to no we li zo wa ło tak że nie któ re za sa dy do ty czą ce głów -
nie za so bu ar chi wal ne go (rozdz. III, § 10) i opra co wy wa nia akt w ar chi wach (rozdz. VII,
§ 31a, 31b). Nie wno si ło na to miast żad nych zmian w kwe stii za sad bra ko wa nia. Wpro wa -
dza ło tyl ko no wą or ga ni za cję wy ka zu akt. No we li za cja po zo sta wia ła dla pro to ko łów
brako wa nia i nisz cze nia akt ka te go rię „A” oraz wpro wa dza ła druk pro to ko łu bra ko wa nia
uży wa ny wcze śniej w Cen tral nym Ar chi wum MSW. Był on nie co bar dziej szcze gó ło wy
niż w in struk cji z 1974 r. Księ ga pro to ko łów akt znisz czo nych za cho wa ła rów nież ka te go -
rię „A”26.

8 lip ca 1985 r. ów cze sny mi ni ster spraw we wnętrz nych Cze sław Kisz czak wy dał Za rzą -
dze nie nr 049/85 w spra wie or ga ni za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi
w re sor cie spraw we wnętrz nych. W za rzą dze niu usu nię to głów nie szcze gó ło we wcześ niej
prze pi sy do ty czą ce za sad bra ko wa nia akt per so nal nych wy eli mi no wa nych oso bo wych źró -
deł in for ma cji, od stą pio no od no to wa nia i za cho wa nia naj istot niej szych fak tów odnoszą-
cych się do osób wy stę pu ją cych w bra ko wa nych spra wach, znie sio no wy móg prze cho wy -
wa nia wy łą czo nych ze sko ro wi dza ar chi wal ne go kart do ty czą cych osób wy stę pu ją cych
w tych ak tach przez okres 10 lat. Za rzą dze nie wpro wa dza ło no wą ka te go rię akt o sym bo lu
„Bc”. Na le ża ła do niej do ku men ta cja po moc ni cza po sia da ją ca krót ko trwa łe zna cze nie prak -
tycz ne, któ ra po win na być wy bra ko wa na po jej wy ko rzy sta niu. Na ka za no tak że usu wa nie
z bra ko wa nych ma te ria łów czę ści me ta lo wych oraz ar ku szy kal ki tech nicz nej i ma szy no -
wej. Posta no wio no, iż trans port ma te ria łów na miej sce znisz cze nia, za ła do wa nie i roz ła do -
wa nie ma ku la tu ry za bez pie czy Za rząd Ad mi ni stra cyj no -G osp oda rczy MSW (w wo je wódz -
kich urzę dach spraw we wnętrz nych – wy dzia ły go spo dar ki ma te ria ło wo -tec hnic znej).
Czyn no ści zwią za ne z prze wo zem do miej sca znisz cze nia do zo ro wał funk cjo na riusz ar chi wum.

25 AIPN, 0549/10, Za rzą dze nie nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 10 V 1974 r., § 67–75; AIPN,
02079/1, Ewi den cja Ope ra cyj na Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984, wyd. MSW, War -
sza wa 1984, s. 45.

26 AIPN, 0549/7, Za rzą dze nie nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 10 V 1974 r. w spra wie po stę po -
wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, Za rzą dze nie nr 030/79 mi ni stra spraw we -
wnętrz nych z 2 VII 1974 r. zmie nia ją ce za rzą dze nie w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi -
wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, In struk cja w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi
ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, Wy kaz akt, wzór nr 4. 
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Dla pro to ko łów bra ko wa nia i nisz cze nia akt oraz ksiąg pro to ko łów akt znisz czo nych znie -
sio no ka te go rię wie czy ste go prze cho wy wa nia. Nada no im na to miast ka te go rię „B-60”.
W wy ka zie akt wy zna cza ją cym kwa li fi ka cję ar chi wal ną wpro wa dzo no no wą ru bry kę okre -
śla ją cą ka te go rię akt w przy pad ku za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa i woj ny. Prze wi dzia -
no w niej trzy moż li we wa rian ty: po zo sta wie nie do ku men tów, ich ewa ku ację i znisz cze nie.
Łącz nie na 865 wy szcze gól nio nych w wy ka zie ka te go rii ar chi wal nych do ku men ty 55 ka te -
go rii mia no po zo sta wić, akta 292 ka te go rii na le ża ło ewa ku ować, materiały 581 ka te go rii
mia ły zo stać znisz czo ne 27.

Biu ro „C” w cią gu swo je go ist nie nia w MSW (od 1956 r.) funk cjo no wa ło w myśl pię ciu
wy mie nio nych pod sta wo wych za rzą dzeń mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie or ga ni -
za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi. Usta la ły one do kład nie tak że za sa -
dy bra ko wa nia i nisz cze nia akt. W ko lej nych za rzą dze niach ob ser wu je my roz wój prak ty ki
bra ko wa nia w za leż no ści od wy ka zu akt, któ ry pod le gał nie ustan nym zmia nom. W pro ce -
sie no we li za cji wy stę po wa ła ten den cja do szcze gó ło we go okre śla nia ka te go rii akt oraz do
ob ni ża nia cza su ich prze cho wy wa nia. Wpro wa dzo na w 1985 r. in struk cja do ty czą ca m.in.
ka te go rii akt usta na wia ła za sa dę nisz cze nia wska za nych dokumentów w przy pad ku sta nu
zagro że nia pań stwa. Wy kaz ze zwa lał na znisz cze nie 68 proc. kategorii akt znaj du ją cych się
w ar chi wum. Ewa ku acja i nisz cze nie ma te ria łów mo gło na stą pić na pod sta wie roz ka zu mini -
stra spraw we wnętrz nych. 

IV.�Bra�ko�wa�nie�i nisz�cze�nie�ma�te�ria�łów�ar�chi�wal�nych�na�pod�sta�wie�wy�tycz�nych�kie�-

row�nic�twa�Biu�ra�„C”�MSW

Oprócz za rzą dzeń mi ni stra spraw we wnętrz nych, któ re usta la ły ogól ne za sa dy bra ko wa -
nia ma te ria łów, wy da wa ne by ły tak że in ne prze pi sy praw ne do ty czą ce pra cy ar chi wum,
w tym tak że bra ko wa nia. No si ły na zwę wy tycz nych, za rzą dzeń lub in struk cji dy rek to ra
Biura „C”, któ re mi ni ster za twier dzał. Obej mo wa ły one za rów no Biu ro „C”, jak i wy dzia -
ły „C”. Z dy rek to rem Biu ra „C” współ pra co wa li ści śle na czel ni cy po szcze gól nych wy dzia -
łów, do ko nu jąc uszcze gó ło wie nia je go wy tycz nych w pod le głych so bie jed nost kach.
W prak ty ce speł nia ły one ro lę prze pi sów wy ko naw czych. Okre śla ły wła ści we kry te ria, na
pod sta wie któ rych na le ża ło pod dać ma te ria ły bra ko wa niu, oraz usta la ły or ga ni za cję bra ko -
wa nia. Za rów no za war te w nich szcze gó ło we dy rek ty wy, jak i wy zna czo ne ra my cza so we
wska zu ją, iż bra ko wa nie na pod sta wie wy tycz nych po sia da ło cha rak ter ak cji po rząd ko wej.

Przy kła dem ta kie go za rzą dze nia, wy da ne go jesz cze w Biu rze Ewi den cji Ope ra cyj nej
i noszą ce go ce chę wzor ca dla póź niej szych wy tycz nych, by ło Za rzą dze nie nr 0018/58
dyrek to ra płk. Ja na Za baw skie go z 7 lu te go 1958 r. w spra wie do ko na nia znisz cze nia ma te -
ria łów ar chi wal nych nie po sia da ją cych zna cze nia ope ra cyj ne go, hi sto rycz ne go lub szko le -
nio we go, znaj du ją cych się w Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW (wydzia  łach
ewi den cji ope ra cyj nej KW MO). W myśl te go za rzą dze nia znisz cze niu pod le ga ły mate ria ły
niema ją ce żad nej war to ści ope ra cyj nej, hi sto rycz nej bądź szko le nio wej. Szcze gó ło we wy -
tycz ne kwa li fi ko wa ły do znisz cze nia na stę pu ją ce do ku men ty:

1) ak ta zło żo ne zgod nie z Za rzą dze niem nr 04/54 b. KdsBP z 28 grud nia 1954 r. (doty -
czą ce wer bun ków i spraw prze ciw ko człon kom PZPR) i nie po sia da ją ce zna cze nia dla apa -
ra tu bez pie czeń stwa;

27 AIPN, 01290/4, Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 8 VII 1985 r., § 12–20,
§ 58–67.



2) ak ta nie do ko na nych wer bun ków (TW, lo ka li kon tak to wych), któ re nie za wie ra ły ma -
te ria łów ob cią ża ją cych;

3) ma te ria ły cha rak te ru an kie to we go (an kie ty per so nal ne z za kła dów pra cy, cha rak te ry -
sty ki, wy wia dy, wy ni ki usta leń i spraw dzeń w kar to te kach, do nie sie nia agen tu ral ne cha rak -
te ru in for ma cyj ne go) do ty czą ce osób za trud nio nych w obiek tach ochra nia nych przez apa rat
bez pie czeń stwa, któ re nie za wie ra ły ma te ria łów ob cią ża ją cych (nie do ty czy ło to obiek tów
spe cjal nych);

4) tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych TW (wer bo wa nych ma so wo wśród sze re go wych
WP), któ rzy nie tkwi li w kon kret nych roz pra co wa niach;

5) kar ty E-14 z kar to te ki cen tral nej Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej wy łą czo ne pod czas ak -
tu ali za cji zgod nie z Za rzą dze niem nr 051/55 z 23 czerw ca 1955 r. (§ 2, pkt. 6, 7, 9, 10, 11)
b. KdsBP.

Wy mie nio ne ma te ria ły nie pod le ga ły znisz cze niu, je śli kwa li fi ko wa ły się do re je stra cji
w kar to te ce ogól no i nfo rm acy jnej lub sko ro wi dzu ar chi wal nym oraz je śli kan dy dat nie wy -
ra ził zgo dy na współ pra cę.

Dla wła ści we go wy ko na nia prac oczysz cza nia ar chi wów Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej
ze zbęd nej do ku men ta cji dy rek tor Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej oraz za stęp cy ko men dan -
tów wo je wódz kich MO po wo ły wa li spe cjal ne ko mi sje pod kie row nic twem pra cow ni ka
ope ra cyj ne go, po cząw szy od za stęp cy na czel ni ka wzwyż. Ko mi sje spo rzą dza ły pro to ko ły
i wy ka zy wy dzie lo nych ma te ria łów w dwóch eg zem pla rzach. Za wie ra ły one na zwi sko,
imię, imię oj ca oso by, nu mer ar chi wal ny oraz na zwę jed nost ki, któ ra zło ży ła ma te ria ły
z wnio skiem o znisz cze nie. Za twier dzał je dy rek tor Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej lub je go
za stęp ca, a w ko men dzie wo je wódz kiej MO za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go do spraw
bez pie czeń stwa.

Z ma te ria łów wy łą cza no no tat ki lub po sta no wie nia o prze zna cze niu ma te ria łów do
znisz cze nia, któ re za łą cza no do wy ka zu i pro to ko łu ko mi sji w ce lu prze cho wa nia ja ko ak ta
wła sne o ka te go rii „A”. 

Z ma te ria łów za kwa li fi ko wa nych do znisz cze nia na le ża ło wy dzie lić 3 eg zem pla rze naj -
bar dziej cha rak te ry stycz nych dla spra wy akt, któ re do łą cza no do pro to ko łu ja ko ak ta ka te -
go rii „A”. Przed znisz cze niem ma te ria łów wy łą cza no ze sko ro wi dza ar chi wal ne go kar ty
osób, któ rych do ty czy ły. Kar ty sko ro wi dzo we po zo sta wia no w ukła dzie al fa be tycz nym jako
sko ro widz ma te ria łów znisz czo nych. Pro ce so wi nisz cze nia za pew nia no cał ko wi tą kon spi ra -
cję. Fakt znisz cze nia pra cow ni cy do ku men to wa li pro to ko łem. Ma te ria ły ob ję te Za rzą dze -
niem nr 0018/58 mia ły zo stać znisz czo ne do 1 wrze śnia 1958 r. Za rzą dze nie nie do ty czy ło
ma te ria łów znaj du ją cych się w jed nost kach ope ra cyj nych SB28. Praw do po dob nie w pierw -
szych la tach funk cjo no wa nia Biu ra „C” tak że i te za sa dy by ły wy tycz ny mi, na pod sta wie
któ rych bra ko wa no ak ta. 

Pierw sze szcze gó ło we Wy tycz ne nr AZ-04033/64 okre śla ją ce tryb bra ko wa nia i nisz cze -
nia ma te ria łów ar chi wal nych niepo sia da ją cych zna cze nia ope ra cyj ne go, hi sto rycz ne go lub
szko le nio we go, znaj du ją cych się w ar chi wum Biu ra „C” MSW i wy dzia łach „C” KW MO,
zosta ły wy da ne 9 czerw ca 1964 r. Ich ce lem by ło oczysz cze nie ar chi wum Biu ra „C” MSW
(wy dzia łów „C” KW MO) ze zbęd nej do ku men ta cji. Znisz cze niu pod le ga ły ma te ria ły zło -
żo ne do ar chi wum do 1960 r. włącz nie, któ re nie po sia da ły żad nej war to ści ope ra cyj nej,
szko le nio wej lub hi sto rycz nej. 

28 AIPN, 0333/53, Za rzą dze nie nr 0018/58 dy rek to ra Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej z 7 II 1958 r., k. 1–3.
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W cza sie re ali za cji te go za rzą dze nia z ze spo łu 29 wy eli mi no wa nych współ pra cow ni ków
nisz czo no: a) tecz ki per so nal ne i pra cy TW po zy ska nych do raź nie; b) tecz ki per so nal ne i pra -
cy zmar łych TW, któ rzy nie bra li udzia łu w kon kret nych roz pra co wa niach; c) tecz ki kon tak tów
po uf nych; d) tecz ki kan dy da tów na TW, któ rych nie po zy ska no; e) tecz ki per so nal ne wła ści cie -
li miesz kań kon spi ra cyj nych nie na da ją cych się do dal sze go wy ko rzy sta nia; f) tecz ki po zy ska -
nych TW pod czas od by wa nia za sad ni czej służ by woj sko wej, je śli nie bra li udzia łu w kon kret -
nych roz pra co wa niach; g) tecz ki b. TW spo śród prze stęp ców kry mi nal nych po zy ski wa nych
przez dzia ły spe cjal ne w cza sie od by wa nia ka ry wię zie nia; h) tecz ki per so nal ne i ro bo cze
b. TW po ukoń cze niu 70. ro ku ży cia, uzna nych z po wo du wie ku lub cho ro by za nie przy dat -
nych; i) tecz ki pra cy TW, do któ rych brakowało te czek per so nal nych. Przed znisz cze niem
doku men ta cji: a, e, f, g na le ża ło z nich wy łą czyć zo bo wią za nia i cha rak te ry sty ki, sfil mo wać
je i po zo sta wić w skład ni cy akt. Znisz cze niu nie były poddawane tecz ki per so nal ne za wie ra ją -
ce in for ma cje pod le ga ją ce re je stra cji w kar to te ce ogól no i nfo rm acy jnej oraz do ku men ta cja
zgro ma dzo na w tecz kach, któ ra po sia da ła zna cze nie ope ra cyj ne, hi sto rycz ne lub na uko we. 

Z ze spo łu spraw ope ra cyj nych nisz czo no: a) tecz ki ewi den cyj ne osób bę dą cych z po wo -
du pra cy obiek tem za in te re so wa nia ze stro ny służb chro nią cych obiek ty, w sto sun ku do któ -
rych brak jest ma te ria łów ob cią ża ją cych; b) spra wy agen tu ral ne go spraw dze nia, któ re zosta -
ły wy ja śnio ne na ko rzyść fi gu ran ta; c) tecz ki ewi den cyj ne lub ma te ria ły luź ne do ty czą ce
osób, na któ re po dniu 22 lip ca 1944 r. nie wpły nę ły ma te ria ły do ty czą ce wro giej dzia łal no ści
(a kar ty E-14 zo sta ły z kar to te ki ogól no i nfo rm acy jnej wy co fa ne), jak np. sze re go wi człon -
ko wie AK i BCh z okre su oku pa cji, sze re go wi i pod ofi ce ro wie Pol skich Sił Zbroj nych na
Za cho dzie, sze re go wi człon ko wie OZN, Strzel ca, BBWR, PSL, re pa trian ci; d) spra wy kon -
tro l no -op er acy jne po skon fron to wa niu ze spra wą za sad ni czą, któ rą uzu peł nia no w bra ku ją -
ce do ku men ty; e) du pli ka ty pro to ko łów prze słu chań ze spraw ope ra cyj nych, gdy w wy dzia -
łach „C” znaj do wa ła się ich ca łość, pi sa na od ręcz nie i ma szy no wo.

Z ze spo łu te czek obiek to wych i za gad nie nio wych nisz czo no: tecz ki obiek to we i za gad -
nie nio we do ty czą ce obiek tów go spo dar czych, kul tu ral nych i usłu go wych oraz róż nych in -
sty tu cji, któ ry mi od 1957 r. SB się nie in te re so wa ła. Nie pod le ga ły znisz cze niu tecz ki obiek -
to we na za kła dy spe cjal ne go zna cze nia oraz ma te ria ły znaj du ją ce się w tecz kach,
po sia da ją ce war tość ope ra cyj ną, hi sto rycz ną lub na uko wą. 

Z ze spo łu spra woz daw czo ści i ko re spon den cji nisz czo no: a) ko re spon den cję w spra wach
nieope ra cyj nych niema ją cą zna cze nia w pra cy ope ra cyj nej; b) du pli ka ty spra woz dań i ana -
liz; c) biu le ty ny ope ra cyj ne i ma te ria ły szko le nio we po wy żej dwóch eg zem pla rzy; d) wy co -
fa ne prze pi sy cen tral ne i wo je wódz kie po wy żej trzech eg zem pla rzy; e) wy daw nic twa Po uf -
ne go Prze glą du In wi gi la cyj ne go po wy żej jed ne go kom ple tu; f) kon ta oso bi ste pra cow ni ków
ope ra cyj nych.

W spra wie ze spo łu kar to tek po sta no wio no: a) Cen tral ną Kar to te kę Re pa trian tów sfil mo -
wać i prze ka zać do Cen tral ne go Ar chi wum MSW; b) Cen tral ną Kar to te kę Volks deut schów
sfil mo wać i znisz czyć; c) kar ty E-14, E-16 wy co fa ne w związ ku z ak tu ali za cją kar to te ki ogól -
no i nfo rm acy jnej zgod nie z Za rzą dze niem nr 051/55 z 23 czerw ca 1955 r. znisz czyć. 

Dla wła ści we go wy ko na nia prac na le ża ło po wo łać spe cjal ne ko mi sje. Po do ko na niu ana -
li zy ma te ria łów ko mi sja spo rzą dza ła pro to kół w jed nym eg zem pla rzu, za wie ra ją cy: na zwi -
sko, imię i imię oj ca oso by, któ rej ma te riał do ty czył, nu mer ar chi wal ny ma te ria łów, na zwę

29 W tym przy pad ku ter min „ze spół” nie był ro zu mia ny w zna cze niu ści śle ar chi wal nym. Cho dzi ra czej
o gru pę te czek do ty czą cych eli mi no wa nych współ pra cow ni ków. Zna mien ne, iż w re sor cie czę sto spo ty ka my
prak ty kę po słu gi wa nia się ter mi no lo gią sto so wa ną w ar chi wi sty ce nie zgod nie z jej ar chi wal nym zna cze niem.
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jed nost ki, któ ra zło ży ła ma te ria ły. Pro to kół za twier dzo ny przez prze wod ni czą ce go ko mi sji
oraz wy kaz dokumentów bra ko wa nych był na stęp nie fil mo wa ny. Przed znisz cze niem ma te -
ria łów wy łą cza no ze sko ro wi dza ar chi wal ne go wszyst kie kar ty ewi den cyj ne na oso by, któ -
rych do ty czy ły nisz czo ne dokumenty. Wy łą czo ne kar ty sko ro wi dzo we pod le ga ły prze cho -
wa niu przez 10 lat, po czym tak że u le ga ły znisz cze niu. Ko mi sja od po wia da ła za wła ści we
bra ko wa nie, nisz cze nie oraz za cho wa nie tajemnicy służbowej. Fakt likwidacji do ku men to -
wa no pod pi sa mi pra cow ni ków obec nych pod czas nisz cze nia. Od po wie dzial ność za re ali za -
cję wy tycz nych po no sił w Biu rze „C” dy rek tor lub wi ce dy rek tor, a w wo je wódz kich ko -
men dach MO – za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go do spraw bez pie czeń stwa 30.

Re ali za cja tych wy tycz nych by ła w trak cie bra kowa nia ko ry go wa na. Na czel nik Wy dzia -
łu II Biu ra „C” Al fons Fie big na ka zał zachowanie w zbio rach ar chi wal nych ma te ria łów
na wszyst kie oso by na le żą ce do NSZ oraz ich kart wy łą czo nych z kar to te ki ogól no i nfor -
m acyj nej. Zo sta wia no tak że w kar to te ce ogól no i nfo rm acy jnej kar ty re je stra cyj ne wy eli -
mi no wa nych TW. 23 grud nia 1964 r. dy rek tor Biu ra „C” powo łał spe cjal ną ko mi sję
w Biu rze „C” do prze ana li zo wa nia wy bra ko wa nych ma te ria łów. Mia ła ona spo rzą dzić
wy kaz do ku men tów pod le ga ją cych znisz cze niu, przed sta wić go dyrek to ro wi i za bez pie -
czyć znisz cze nie 31. 

W trak cie pro ce su bra ko wa nia i po rząd ko wa nia ar chi wum oka za ło się, iż w tecz kach pra -
cy niepod le ga ją cych bra ko wa niu za le ga du żo bez war to ścio wej do ku men ta cji. Dy rek tor
Biu ra „C” Jan Za baw ski zwró cił się w lu tym 1966 r. do mi ni stra Stanisława Fi li pia ka z pro -
po zy cją, aby ta ką do ku men ta cję w tecz kach pra cy zło żo nych do 1960 r. znisz czyć. W cią gu
mie sią ca mi ni ster za twier dził za sa dy bra ko wa nia luź nych ma te ria łów, w myśl któ rych
w miej sce wy łą czo nych kart wkła da no no tat kę z licz bą znisz czo nych do ku men tów. Je śli
były to w ca ło ści ma te ria ły bez war to ścio we, to no tat kę o zniszczeniu za łą cza no do tecz ki
per so nal nej. Po za koń cze niu bra ko wa nia spo rzą dza no zbior czy wy kaz oraz oce nę znisz czo -
nych do ku men tów do za twier dze nia przez ko mi sję. W ten spo sób roz po czął się trwa ją cy
nie ustan nie pro ces wy łą cza nia ze spraw tych kart, któ re utra ci ły swo je zna cze nie ope ra cyj -
ne, i kie ro wa nia ich na znisz cze nie. Spo wo do wa ło to uzy ska nie więk szej ilo ści miej sca
w ar chi wum, nie uszczu pla jąc jed no cze śnie ilo ści zgro ma dzo nych spra w32.

Ko lej ną ope ra cję bra ko wa nia o zna czą cym cha rak te rze spo wo do wa ło Za rzą dze nie
nr 08/71 dy rek to ra Biu ra „C” MSW z 15 grud nia 1971 r. w spra wie zmian w wy ka zie akt Służ -
by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji, któ re ob ni ża ło zna czą co, bo pra wie o po ło wę, czas prze -
cho wy wa nia wie lu akt, zwłasz cza o cha rak te rze ko re spon den cyj nym i ma ni pu la cyj nym, w ar -
chi wum Biu ra „C”. Na je go pod sta wie do ko na no w la tach 1972–1973 do dat ko wo bra ko wa nia
i znisz cze nia du żej ilo ści akt, kie ru jąc się wy łącz nie no wy mi ka te go ria mi, któ re zmniej sza ły
czas prze cho wy wa nia 235 po zy cji 33. Ce lem za rzą dze nia by ło uspraw nie nie pra cy ar chi wum

30 AIPN, 01476/83, Wy tycz ne okre śla ją ce tryb bra kowa nia i nisz cze nia ma te ria łów ar chi wal nych niepo sia -
da ją cych zna cze nia ope ra cyj ne go, hi sto rycz ne go lub szko le nio we go, znaj du ją cych się w Ar chi wum Biu ra „C”
MSW i wy dzia łów „C” KW MO, 9 VI 1964 r., k. 528–530.

31 AIPN, 0550/1, t. 2, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” Al fon sa Fie bi ga z 21 VII 1965 r. do na czel -
ni ków wy dzia łów „C” ko mend wo je wódz kich MO w spra wie ma te ria łów do ty czą cych osób na le żą cych do
NSZ, b.p.; ibidem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” Al fon sa Fie bi ga z 15 VII 1965 r. do na czel ni ków
wy dzia łów „C” ko mend wo je wódz kich MO w spra wie kart re je stra cyj nych wy eli mi no wa nych TW, b.p.; ibi-
dem, Za rzą dze nie nr 010/64 dy rek to ra Biu ra „C” z 23 XII 1964 r. w spra wie po wo ła nia ko mi sji do prze ana li -
zo wa nia wy bra ko wa nych w Biu rze „C” MSW ma te ria łów ar chi wal nych, b.p.

32 AIPN, 0326/365, Ko re spon den cja dotycząca Za rzą dze nia nr 021/66 KG MO w spra wie bra ko wa nia
mate ria łów, k. 10–13, 32.

33 AIPN, 0549/1, Za rzą dze nie nr 08/71 dy rek to ra Biu ra „C” z 15 XII 1971 r., k. 1–9.
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przez wy dzie le nie do znisz cze nia ma te ria łów ope ra cyj nie nie po trzeb nych. Kie row nic two
rozu mia ło funk cjo no wa nie ar chi wum głów nie w ka te go riach ope ra cyj nych i szko le nio wych,
słu żą cych uspraw nie niu i udo sko na le niu pra cy SB i MO. Świad czy o tym wy po wiedź na czel -
ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” Sta rzyc kie go na kra jo wej na ra dzie na czel ni ków wy dzia łów „C”
w 1972 r.: „Chcę jesz cze przy po mnieć, że przy po rząd ko wa niu te czek pra cy na le ża ło by po zo -
sta wić na prze cho wa nie na okres bez ter mi no wy ta kie, któ re mo gą mieć zna cze nie szko le nio -
we i hi sto rycz ne. Co praw da na pod sta wie do nie sień nikt hi sto rii pi sać nie bę dzie, po nie waż
chy ba ni gdy do tych ce lów nie bę dą udo stęp nio ne, ale do szko le nia mo gą się przy dać”34. Pod -
kre ślił jed no cze śnie, iż w ce lach prak tycz nych przy nisz cze niu akt wy eli mi no wa nych TW
wska za ne by ło by prze cho wa nie ich ży cio ry su, cha rak te ry sty ki i jed ne go z naj bar dziej war to -
ścio wych do nie sień. Mo gło to być w przy szło ści wy ko rzy sta ne w pra cy ope ra cyj nej przy po -
now nym pod ję ciu TW na kon takt35. W ce lu prze ana li zo wa nia wy bra ko wa nej przez Biu ro „C”
do ku men ta cji ar chi wal nej dy rek tor Biu ra „C” za rzą dze niami nr 08/72 i 09/72 po wo łał 3 li sto -
pa da 1972 r. dwie ko mi sje. Mia ły one spo rzą dzić pro to ko ły za wie ra ją ce wy ka zy akt prze zna -
czo ne do znisz cze nia i przed sta wić je do za twier dze nia 36. 

We wszyst kich ko lej no no we li zo wa nych wy tycz nych dy rek to ra Biu ra „C” spo ty ka my za -
sa dę ko mi syj ne go nisz cze nia ma te ria łów i po zo sta wia nia pro to ko łu. Po twier dza ją to no we
wy tycz ne z 18 li sto pa da 1972 r. wpro wa dzo ne w związ ku z Za rzą dze niem nr 079/72 mi ni -
stra spraw we wnętrz nych z 2 sierp nia 1972 r. w spra wie re je stra cji przez jed nost ki SB osób
i spraw oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, w któ rych czy ta my: „Wszel kie nisz cze nie
zbęd nej, zdez ak tu ali zo wa nej do ku men ta cji i kart po win no od by wać się ko mi syj nie po spo -
rzą dze niu pro to ko łu znisz cze nia i za twier dze niu go przez na czel ni ka wy dzia łu”37.

Ko lej ne wy tycz ne re gu lu ją ce pro ce sy bra ko wa nia po ja wi ły się na po cząt ku lat osiem -
dzie sią tych. W spra woz da niu Wy dzia łu II za rok 1983 znaj du je się in for ma cja, iż bra ko wa -
nie w tym ro ku od by wa ło się na pod sta wie zno we li zo wa ne go wy ka zu akt z 20 czerw ca
1982 r., bę dą ce go za łącz ni kiem do Za rzą dze nia nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 10 ma ja 1974 r.38

Na tę sa mą no we li za cję po wo łał się tak że na czel nik Wy dzia łu II Biu ra „C” płk Zdzi sław
Bil ski, za twier dza jąc: 

a) 10 lu te go 1983 r. wy tycz ne do bra ko wa nia ma te ria łów wy eli mi no wa nych oso bo wych
źró deł in for ma cji oraz wy tycz ne do bra ko wa nia ma te ria łów sie ci (praw do po dob nie „sta rej”
sie ci); 

b) 29 kwiet nia 1983 r. wy tycz ne w spra wie bra ko wa nia ma te ria łów ope ra cyj nych (o sym -
bo lu „II”); 

c) 18 lip ca 1983 r. wy kaz nie któ rych ro dza jów akt spraw pod le ga ją cych wy bra ko wa -
niu39. 

34 AIPN, 0529/6, Re fe rat na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” na kra jo wej na ra dzie na czel ni ków wy dzia łów
„C” z 25 I 1972 r., k. 167.

35 Ibi�dem, Pro to kół na ra dy szko le nio wej na czel ni ków wy dzia łów „C” z 25 I 1972 r., k. 2a.
36 AIPN, 0550/1, t. 2, Za rzą dze nie nr 08/72 z 3 XI 1972 r., b.p.; ibi�dem, Za rzą dze nie nr 09/72 z 3 XI 1972 r.,

b.p.
37 AIPN, 01258/116, Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” z 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, k. 3.
38 AIPN, 0546/6, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II w 1983 r., k. 12.
39 AIPN, 0546/92, Wy tycz ne do bra ko wa nia ma te ria łów wy eli mi no wa nych oso bo wych źró deł in for ma cji

z 10 II 1983 r., b.p.; ibidem, Wy tycz ne do bra ko wa nia ma te ria łów sie ci z 10 II 1983 r., b.p.; ibidem, Wytycz -
ne w spra wie bra ko wa nia ma te ria łów ope ra cyj nych (sy gna tu ra „II”) z 29 IV 1983 r., b.p.; ibidem, Wykaz nie -
któ rych ro dza jów akt spraw pod le ga ją cych wy bra ko wa niu z 18 VII 1983 r., b.p.
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Po wyż sze wy tycz ne i wy kaz mia ły praw do po dob nie tak że zwią zek z założeniami dy rek -
to ra Biu ra „C” MSW z 1983 r., któ re na ka zy wa ły, aby przy bra ko wa niu i nisz cze niu akt kie -
ro wać się wskazówkami z kra jo wej na ra dy prze pro wa dzo nej w dniach 18–20 li sto pa da
1981 r. w Biu rze „C” MSW40. Cho ciaż nie od na le zio no ory gi na łu do ku men tu, tyl ko nie pod -
pi sa ny pro jekt, to praw do po dob nie wy tycz ne zo sta ły zre ali zo wa ne. Po śred nio wska zu je na
to tak że ro dzaj fak tycz nie bra ko wa nych i nisz czo nych w la tach póź niej szych ma te ria łów.
We wspo mnia nym pro jek cie wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” wpro wa dza ły dwa za kre sy pro -
ce su bra ko wa nia: cał ko wi ty i czę ścio wy. 

Do cał ko wi te go znisz cze nia prze wi dzia no ak ta i ma te ria ły zde po no wa ne w ar chi wach
pio nu „C” do 1970 r.:

1) z ze spo łu oso bo wych źró deł in for ma cji – tecz ki per so nal ne i pra cy zmar łych TW, tecz -
ki per so nal ne oraz pra cy OZI i kan dy da tów na wer bu nek uro dzo nych przed 1920 r. lub nie -
przed sta wia ją ce war to ści ope ra cyj nej;

2) z ze spo łu akt ope ra cyj nych – tecz ki do ty czą ce osób po dej rza nych o prze stęp stwa,
prze ciw ko któ rym ma te ria ły nie zo sta ły po twier dzo ne (13 ka te go rii), tecz ki do ty czą ce osób,
wo bec któ rych za nie cha no roz pra co wa nia ze wzglę du na zni ko mą szko dli wość czy nu (7 ka -
te go rii), tecz ki niepo sia da ją ce war to ści ope ra cyj nej (10 ka te go rii);

3) z ze spo łu akt po stę po wań przy go to waw czych – tecz ki osób, wo bec któ rych umo rzo -
no po stę po wa nie, nie udo wod nio no wi ny, za trzy ma no w za sadz kach lub „pro fi lak tycz nie”,
a tak że wy ro ko wa nych w la tach pięć dzie sią tych w ra mach róż nych ak cji oraz współ dzia ła -
ją cych w prze stęp stwach pod wpły wem stra chu;

4) in ne ma te ria ły – ak ta osób opi nio wa nych ubie ga ją cych się o pra cę za gra ni cą, kar ty
wy pły wów mor skich, pra ce obron ne lub taj ne, ak ta na oso by wy two rzo ne przez pion pasz -
por to wy, do ku men ty ogól no op er acy jne, któ rych czas prze cho wy wa nia mi nął. 

Do czę ścio we go znisz cze nia akt prze wi dzia no ma te ria ły:
1) z ze spo łu oso bo wych źró deł in for ma cji – tecz ki per so nal ne i pra cy TW uro dzo nych po

1910 r., po wy łą cze niu z nich pod sta wo wych do ku men tów z po zy ska nia, cha rak te ry sty ki,
ha sła do na wią za nia łącz no ści, ma te ria łów ob cią ża ją cych;

2) z ze spo łu akt ope ra cyj nych – do ku men ty tech ni ki ope ra cyj nej, wtór ni ki i pi sma prze -
wod nie, zbęd ne kwe stio na riu sze per so nal ne, wtór ni ki du cho wień stwa świec kie go i za kon -
ne go;

3) z ze spo łu akt po stę po wań przy go to waw czych – ko pie pro to ko łów prze słu chań, wtór -
ni ki, pi sma prze wod nie (praw do po dob nie ich ko pie) ze spraw pro wa dzo nych za dzia łal ność
szpie gow ską, po li tycz ne go i zbroj ne go pod zie mia, prze stęp stwa wo jen ne, współ pra cę
z oku pan tem, prze stęp stwa go spo dar cze ty pu afe ro we go. W po zo sta łych spra wach wszyst -
kie do ku men ty oprócz: ak tu oskar że nia, wy ro ku, pro to ko łu prze szu kań, de po zy tów, kwi tów
de po zy to wych, głów ne go pro to ko łu prze słu cha nia oskar żo ne go lub świad ka, któ re ma ją
zna cze nie dla spra wy;

4) z ze spo łu akt obiek to wo -z aga dni eni owych – spra wy do ty czą ce obiek tów, któ ry mi SB
prze sta ła się in te re so wać, po wy łą cze niu do ku men tów: ge ne zy po wsta nia obiek tu, cha rak -
te ry sty ki, wy ka zu osób bę dą cych w za in te re so wa niu SB, wy ka zu wy ko rzy sty wa nych OZI,
waż niej szych opra co wań kontr wy wia dow czych (wy ją tek sta no wi ły spra wy do ty czą ce śro -
do wisk człon ków AK, „WiN”, ofi ce rów pol skich for ma cji na Za cho dzie);

40 Na wpro wa dze nie szcze gó ło wych wy tycz nych do ty czą cych bra ko wa nia akt w Wy dzia le II Biu ra „C” na
po cząt ku lat osiem dzie sią tych mia ły wpływ wy da rze nia sierp nio we ro ku 1980. 
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5) z ze spo łu akt oso bo wych zwol nio nych funk cjo na riu szy re sor tu spraw we wnętrz nych
– tecz ki oso bo we b. funk cjo na riu szy (w tym zmar łych).

Przy cał ko wi tym lub czę ścio wym bra ko wa niu oprócz wy mie nio nych kry te riów bra no
pod uwa gę czę sto tli wość ko rzy sta nia z akt, przy dat ność ope ra cyj ną dla przy szłych dzia łań
SB, wiek i sta tut za wo do wy oso by, któ rej spra wa do ty czy ła. 

Oso by, któ rych ak ta zo sta ły znisz czo ne, by ły wy co fy wa ne ze sko ro wi dza kar tą E-14, na
któ rej od no to wy wa no fakt znisz cze nia ma te ria łów. Po pod pi sa niu jej przez na czel ni ka prze -
sy ła no ją do Wy dzia łu III Biu ra „C”. W przy pad ku osób ska za nych za wro gą dzia łal ność
wy peł nia no kar tę E-16, in for mu jąc w niej Wy dział III Biu ra „C” o fak cie znisz cze nia ma te -
ria łów, a kar tę E-14 z od po wied nią ad no ta cją po zo sta wia no w sko ro wi dzu 41. 

Bra ko wa nie akt na pod sta wie szcze gó ło wych wy tycz nych dy rek to ra Biu ra „C” mia ło
prak tycz ny cha rak ter. Wprowadzało po rzą dek w bie żą cej pra cy ar chi wum, uspraw niało ko -
rzy sta nie z ope ra cyj nej ba zy da nych, przyczyniało się do ak tu ali za cji in for ma cji, po zo sta -
wiało ma te ria ły naj bar dziej przy dat ne w pra cy ope ra cyj nej, eli mi no wało bez war to ścio wą
ma ku la tu rę oraz wy dzie lało ak ta o cha rak te rze hi sto rycz nym i na uko wym w ce lu dal szej
archi wi za cji.

V.�Prak�tycz�ne�uwa�gi�do�ty�czą�ce�pro�ce�su�bra�ko�wa�nia�

Kie row nic two Biu ra „C” by ło świa do me, iż dzię ki pro ce so wi bra ko wa nia akt o war to ści
cza so wej uzy sku je się ak ta o znaczeniu trwa łym. Pod sta wo wy mi prze pi sa mi re gu lu ją cymi
bra ko wa nie akt w ar chi wum by ły in struk cje ar chi wal ne wraz z za łą czo ny mi do nich wy ka -
za mi akt. 

Po praw ne bra ko wa nie nie by ło jed nak pro ce du rą ła twą. Wy ma ga ło do bre go przy go to wa -
nia, zna jo mo ści za gad nie nia i po czu cia od po wie dzial no ści ze stro ny pra cow ni ków. Mu sie li
oni znać przede wszyst kim bar dzo do brze wy kaz akt, jed nost kę, któ rej dokumenty prze zna -
cza li na ma ku la tu rę, za kres dzia ła nia, kom pe ten cje, a zwłasz cza jej we wnętrz ną or ga ni za cję
(re fe ra ty, dzia ły, sek cje itp.). Przy dat na by ła tak że wie dza do ty czą ca hi sto rii jed nost ki,
a więc da ta jej po wsta nia oraz momenty ko lej nych re or ga ni za cji, ja kim pod le ga ła. 

Zna jo mość prze szło ści jed nost ki po trzeb na by ła przy po rząd ko wa niu i bra ko wa niu akt
nie upo rząd ko wa nych, a więc nie zna nych w swo jej za war to ści i tre ści. Szcze gól ną uwa gę
zwra ca no na ak ta z lat 1944–1946. 

W za sa dzie moż na by ło wy róż nić dwie sy tu acje, w któ rych mógł zna leźć się pra cow nik
bra ku ją cy ak ta: mógł on pro wa dzić bra ko wa nie w ar chi wum, w któ rym wszyst kie ma te ria -
ły ar chi wal ne by ły upo rząd ko wa ne (po sia da ły spi sy akt, gdyż ich przyj mo wa nie od by wa ło
się na pod sta wie spi sów zdaw czo -o dbio rczych), lub w ar chi wum, w któ rym ak ta (z róż nych
przy czyn) nie by ły upo rząd ko wa ne. Po rząd ko wa nie i bra ko wa nie akt na le ża ło po prze dzić
zgro ma dze niem wszyst kich materiałów wy two rzo nych w da nej jed no st ce. 

Bra ko wa nie akt upo rząd ko wa nych na le ża ło roz po cząć od przej rze nia spi sów zdaw czo -
-odbio rczych, łącz nie z ru bry ką za wie ra ją cą kwa li fi ka cję archiwalną lub da tę wska zu ją cą na
ter min ich wy bra ko wa nia, a na stęp nie wy pi sać na od dziel nym wy ka zie wszyst kie te ak ta ka -
te go rii „B”, któ rych okres prze cho wy wa nia mi nął. Ak ta mo gły le żeć na pół kach na swo ich
miej scach. Je śli jed nak w ar chi wum by ła wy star cza ją ca licz ba pó łek, na le ża ło uło żyć je na od -
dziel nych re ga łach w ko lej no ści ich spi su. Uła twia ło to dal sze czynności w chwi li prze pro wa -
dza nia eks per ty zy przez człon ków ko mi sji ma ją cej wy dać ze zwo le nie na ich prze ka za nie na

41 AIPN, 0546/86, Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” w spra wie bra kowa nia i nisz cze nia ma te ria łów ar chi wal -
nych z 1983 r., k. 1–7.
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prze miał. Nie wol no by ło skła dać materiałów w sto sach na pod ło dze, gdyż utrud nia ło to od -
szu ki wa nie akt, któ re ko mi sja kwe stio no wa ła. Na stęp nie, po uzy ska niu zgo dy na wy dzie le nie
akt do zniszczenia, wpro wa dza no w spi sach zdaw czo -o dbio rczych od po wied nią ad no ta cję. 

Bra ko wa nie akt w za nie dba nych ar chi wach moż na by ło roz po cząć do pie ro po cał ko wi -
tym upo rząd ko wa niu materiałów. Sto so wa no wte dy bra ko wa nie dwu stop nio we: wstęp ne –
przed upo rząd ko wa niem i wła ści we – po upo rząd ko wa niu. Wstęp nej se gre ga cji pod le ga ło
wy bra ko wa nie ma ku la tu ry oczy wi stej: czy ste blan kie ty, for mu la rze, grzbie ty blocz ków,
zbęd ne eg zem pla rze ga zet i cza so pism, a tak że ak ta tra cą ce swo ją waż ność bez żad nych
wąt pli wo ści, np. w cią gu dwóch lat (kat. „B-2”). Na stęp nie na le ża ło przy stą pić do se gre ga -
cji akt, pod czas któ rej dzie lo no je, sto su jąc kry te rium wy two rze nia ich przez ko mór ki or ga -
ni za cyj ne. Wy jąt ko wo ze zwa la no na bra ko wa nie wy biór cze – gru po wa no wte dy wszyst kie
materiały we dług ko mó rek or ga ni za cyj nych, po zo sta wia jąc je w nie ła dzie, a na stęp nie
porząd ko wa no i bra ko wa no ak ta tyl ko jed nej wy bra nej do bra ko wa nia ko mór ki. Ukła da no
je za wsze w tecz kach lub pacz kach we dług ko lej no ści spi su. Efek tem bra ko wa nia by ło za -
pro wa dze nie po rząd ku, od dzie le nie akt war to ścio wych od ma ku la tu ry, uzy ska nie do dat ko -
we go miej sca w ar chi wum.

Pod czas od dzie la nia akt ka te go rii „B” pil nie kon tro lo wa no czy za cho wa ły się od po wied -
nie materiały ka te go rii „A”. Je śli nie, to na le ża ło zo sta wić ak ta ka te go rii „B” ja ko ma te riał
za stęp czy, np. w ra zie bra ku spra woz dań rocz nych po zo sta wia no spra woz da nia kwar tal ne
lub mie sięcz ne. Je śli nie za cho wał się bi lans rocz ny, po zo sta wia no pół rocz ny lub bi lan se
kwar tal ne. Bra ko wa nie nie by ło wy rzu ca niem z ar chi wum (skład nic) akt nie po trzeb nych
w bie żą cym urzę do wa niu, ale oczysz cza niem ze zbęd ne go ba la stu materiałów o war to ści
trwa łej. Dla te go mia ło być prze pro wa dza ne sys te ma tycz nie i re gu lar nie co ro ku.

Prze zna czo ne na ma ku la tu rę ak ta mu sia ły być wy mie nio ne w spi sie bra ko wa nia. Wyma -
gano do kład nego wy peł nienia ru bryki za wie ra ją cej ty tuł i treść. Nie wol no by ło uży wać
sfor mu ło wań zbyt ogól ni ko wych, któ re mo gły wy wo łać wąt pli wo ści przy oce nie bra ko wa -
nych akt, np. okre śle nie „ko re spon den cja” by ło nie do pusz czal ne. Na le ża ło wy raź nie ją opi -
sać, np. „ko re spon den cja w spra wie za ku pu sprzę tu biu ro we go”. 

W po praw nie spo rzą dzo nym spi sie bra ko wa nych akt przy każ dym ty tu le mu siał być wy -
mie nio ny nu mer po zy cji od po wia da ją cej wy ka zo wi akt. Po zwa la ło to na peł ną i szyb ką oce -
nę pra wi dło we go za kwa li fi ko wa nia materiałów. 

Przy po da wa niu ty tu łów i tre ści akt nie do pusz cza no do sto so wa nia skró tów zro zu mia -
łych tyl ko dla twórców da ne go pi sma. 

Spo rzą dza jąc spis akt bra ko wa nych, moż na by ło ko rzy stać z ru bry ki „uwa gi” i no to wać
w niej wszyst kie in for ma cje, któ re po zwa la ły na lep szą oce nę akt umiesz czo nych w da nej po -
zy cji. Je śli np. bra ko wa no za rzą dze nia we wnętrz ne, to w ru bry ce tej na le ża ło za zna czyć, iż po
jed nym eg zem pla rzu każ de go za rzą dze nia za cho wa no ja ko ka te go rię „A”, al bo, iż bra ko wa ne
za rzą dze nia są tyl ko ko pia mi lub du ble ta mi. Gdy bra ko wa no spra woz da nia kwar tal ne spo rzą -
dza no no tat kę, że spra woz da nia rocz ne są za cho wa ne. Gdy by jed nak spra woz dań rocz nych nie
by ło, wte dy pół rocz ne lub kwar tal ne mia ły zo stać za li czo ne do ka te go rii „A”. Nie moż na by ło tak -
że w ru bry ce „ty tuł akt” wpi sy wać tyl ko „spra woz da nie”, bez za zna cze nia, iż są to spra woz da -
nia okre so we (de ka do we, mie sięcz ne, kwar tal ne, pół rocz ne) i że rocz ne są za cho wa ne. W ten
spo sób bra ku jąc ak ta, sta ra no się utrwa lić do kład ny ob raz tego, cze mu wy twa rza ne do ku men -
ty słu ży ły, a za ra zem uła twić do stęp do wła ści wych akt prze cho wy wa nych w ar chi wum. 

W za koń cze niu spi su wy bra ko wa nych materiałów na le ża ło umie ścić pod su mo wa nie ilo -
ści tych akt oraz po dać w przy bli że niu ich wa gę (w ki lo gra mach) oraz ob ję tość (w me trach
bie żą cych lub sze ścien nych). Przyj mo wa no, iż na je den metr sze ścien ny skła da ło się 12 mb
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akt. Oce ny dokumentów prze zna czo nych do bra ko wa nia do ko ny wa ła po wo ły wa na w tym
ce lu ko mi sja. Jej za da niem by ło tak że za po zna nie się z przy go to wa nym spi sem akt prze zna -
czo nych na ma ku la tu rę oraz z sa my mi ak ta mi, aby stwier dzić, czy materiały zo sta ły wy ty -
po wa ne pra wi dło wo. 

Po za twier dze niu pro to ko łów bra kow ania moż na by ło do pie ro ak ta znisz czyć. Ich fi zycz -
na li kwi da cja mu sia ła się od by wać zgod nie z za sa da mi za cho wa nia ta jem ni cy pań stwo wej
i służ bo wej. 

Pro to ko ły bra ko wa nia by ły stan dar do wy mi ar ku sza mi, któ rych wzór okre śla ły ko lej ne
in struk cje mi ni stra w spra wie or ga ni za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi
w re sor cie spraw we wnętrz nych. Na le ża ło je tyl ko wła ści wie wy peł nić. W przy pad ku bra -
ko wa nia materiałów ope ra cyj nych zda rza ły się tak że pro to ko ły pi sa ne na ma szy nie, na czy -
stej kar cie for ma tu A4. Za wie ra ły one tyl ko pod sta wo wą in for ma cję o ro dza ju bra ko wa nych
akt, do któ rej do łą cza no wy ka zy spra w42. W Biu rze „C” za cho wa ły się tak że pro to ko ły bra -
ko wa nia ar chi wal nych i czyn nych spraw ope ra cyj nych prze pro wa dza ne wcze śniej w in nych
de par ta men tach, w któ rych oprócz wy ka zu spraw po zo sta ły „Po sta no wie nia o znisz cze niu
akt spra wy ar chi wal nej” za wie ra ją ce licz ne da ne o pro wa dzo nych spra wa ch43. Wy ja śnie nie
przy czyn sto so wa nia róż nych form pro to ko ło wa nia bra ko wań wy ma ga osob nych ba dań.

Szcze gól ny cha rak ter mia ło bra ko wa nie akt personalnych zwol nio nych funk cjo na riu szy.
Bra ko wa ne mia ły być materiały dys cy pli nar ne i do cho dze nio we. Po zo sta łe ak ta oso bo we
mu sia ły po sia dać do kład ną ewi den cję. By ły to kar ty ewi den cyj ne oraz wpis do in wen ta rza,
któ ry pod ko lej nym nu me rem re je stro wał do kład nie każ dy do ku ment. 

Po zo sta łe po wy bra ko wa niu ak ta na le ża ło od po wied nio uło żyć i spo rzą dzić ich in wen tarz.
Wy ma ga ło to zwy kle pew nych za bie gów tech nicz nych, jak np. se gre ga cja pism w tecz ce, zmia -
na znisz czo nej ob wo lu ty, uzu peł nie nie spi su za war to ści. Waż ne by ło tak że ich ar chi wal ne
opra co wa nie we dług wła ści we go ukła du akt, obej mu ją ce: spra woz daw czość, za rzą dze nia,
pro to ko ły od praw i na rad, opra co wa nia pro ble mo we do ty czą ce za gad nień da ne go wy dzia łu,
ze sta wie nia sta ty stycz ne, biu le ty ny i wy daw nic twa, opis i ze sta wie nie pism odnoszące się do
zor ga ni zo wa nia i prze bie gu ak cji na da nym te re nie, bu dżet i pre li mi na rze bu dże to we, spra -
woz daw czość fi nan so wą, pla ny za opa trze nia ma te ria ło we go, do ku men ta cję in wen ta ry za cyj ną
i pro jek to wo -kos zt or ys ową oraz in ne ma te ria ły ka te go rii „A” sta no wią ce dla po trzeb re sor tu
war tość hi sto rycz ną, go spo dar czą i na uko wą. In wen tarz miał być wier nym od bi ciem ukła du
i tre ści akt da ne go ze spo łu prze cho wy wa ne go w ma ga zy nie ar chi wal nym. W Biu rze „C” sto -
so wa no zwy kle czte ry ro dza je in wen ta rzy: książ ko wy, kart ko wy, te ma tycz ny i roz staw ni czy
(to po gra ficz ny). Wy se lek cjo no wa ne i zło żo ne po bra ko wa niu w ar chi wum ak ta mia ły być na
pięć dzie siąt lat utaj nio ne. Po tym okre sie mo gły zostać udo stęp nio ne do ba dań na uko wy ch44.

Osob nym za gad nie niem by ło bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men ta cji fo to gra ficz nej zgro -
ma dzo nej w Wy dzia le II. Ogól ne za sa dy ar chi wal ne go opra co wy wa nia za so bów fo to gra fii
w ar chi wach pań stwo wych re gu lo wa ło Za rzą dze nie nr 17 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów
pań stwo wych z 30 czerw ca 1969 r. W je go myśl bra ko wa niu pod le ga ły fo to gra fie, któ re:
z uwa gi na przed sta wio ny te mat nie po sia da ły war to ści do ku men ta cyj nej ani ar ty stycz nej;
nie po sia da ły opi su i nie uda ło się ich zi den ty fi ko wać; sta ły się nie czy tel ne na sku tek znisz -
cze nia w stop niu nie na da ją cym się do re kon struk cji; były du ble tami (wie lo eg zem pla rzo we

42 AIPN, 0326/528, Pro to kół bra ko wa nia akt nr 62 z 30 VI 1982 r., k. 1–89.
43 AIPN, 01748/47, Pro to kół nr 41 bra ko wa nia ar chi wal nych i czyn nych akt ope ra cyj nych, b.p. 
44 AIPN, 0529/6, Wy bra ne za gad nie nia z teo rii i prak ty ki pra cy ar chi wal nej ze szcze gól nym uwzględ nie -

niem za sad ewi den cjo no wa nia i po rząd ko wa nia akt ad mi ni stra cyj no -g osp oda rczych, k. 177–193.
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odbit ki po zy ty wów)45. W spra wie opra co wy wa nia zbio rów fo to gra ficz nych Wy dział II miał
swo je wy tycz ne uwzględ nia ją ce cha rak ter zbio rów i spe cy fi kę pra cy ope ra cyj nej.

Na za sób fo to gra ficz ny ar chi wum Wy dzia łu II skła da ły się ze spo ły fo to gra fii zgro ma -
dzo ne w spo sób luź ny i w po szcze gól nych ak tach spraw. Był to ze spół w więk szo ści za -
mknię ty. Zdję cia sta no wi ły ca łość te ma tycz ną po łą czo ną ze so bą ele men tem lo gicz nym lub
chro no lo gicz nym. By ły to fo to gra fie osób (por tre to we, zbio ro we, sy gna li tycz ne w pro fi lu
i en�fa�ce) lub te ma tycz ne (miej sco wo ści, obiek ty, sprzęt, sy tu acje). Zda rza ły się też fo to ko -
pie do ku men tów, li stów, po kwi to wań itp. W zde cy do wa nej więk szo ści zgro ma dzo no po zy -
ty wy i tyl ko nie znacz ną liczbę ne ga ty wów za rów no czar no -bi ałych, jak i ko lo ro wych, róż nej
ja ko ści i wiel ko ści. Więk sza część nie zo sta ła uszko dzo na ani zagrzybiona, a zni ka nie obra -
zu wy stę po wa ło wy łącz nie w du ble tach. Nie któ re zdję cia po sia da ły od ci ski po spi na czach,
zszy wa czach i pie czę ciach oraz za żół ce nia. In ne nie po zwa la ły na iden ty fi ka cję ze wzglę du
na brak da nych – brak opi su fo to gra fo wa nych osób, nazw miej sco wo ści, dat wyko na nia.
Bra ko wa niu pod da wa ne by ły du ble ty od bi tek po zy ty wo wych (po za cho wa niu 2–3 du ble tów
w naj lep szym sta nie) oraz wie lo eg zem pla rzo we od bit ki po zy ty wo we ze za ni ka ją cym ob ra -
zem. Wy łą cza nie fo to gra fii prze pro wa dza no ko mi syj nie. Po za koń cze niu prac spo rzą dza no
„Wy kaz bra ko wa nych fo to gra fii” za wie ra ją cy ich spis wraz z krót kim opi sem treści za -
miesz czonej na awer sie i re wer sie 46.

VI.�Pro�ble�my�ze�spo�łu�bra�ku�ją�ce�go�ak�ta�pod�czas�przy�go�to�wy�wa�nia�ma�te�ria�łów�do

fil�mo�wa�nia

Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych roz po czę to mi kro fil mo wa nie zbio rów ar chi wal nych
Biu ra „C”. Przepisy Za rzą dze nia nr 00150/61 z 25 wrze śnia 1961 r. oraz wy tycz ne dyrek -
to ra Biu ra „C” z 2 paź dzier ni ka 1961 r. (L.dz. OMC-003196/61) w spra wie re ali za cji
wymie nio ne go za rzą dze nia ja sno okre śla ły ro dzaj do ku men tów kwa li fi ku ją cych się do fil -
mo wa nia, spo sób fil mo wa nia i ewi den cjo no wa nia. Z po cząt ku fil mo wa no na ta śmach
„a 30 m”. Od 1973 r. wpro wa dzo no sys tem tzw. jac ke tów. We dług ogól nych za ło żeń ak ta
na le ża ło sfil mo wać i znisz czy ć47. 

Mi kro fil mo wa nie akt mia ło wie lo ra kie zna cze nie. W pierw szej ko lej no ści umoż li wia ło
utrwa le nie na ta śmie do ku men tów, któ rych stan tech nicz ny gro ził zu peł nym znisz cze niem.
Fil mo wa nie by ło tak że czę ścią pro gra mu uno wo cze śnia nia sys te mu ar chi wi za cji. Przede
wszyst kim jed nak zmniej szało liczbę ma te ria łów pod le ga ją cych prze cho wywa niu. Or ga na
MSW wy twa rza ły co raz wię cej akt, dla któ rych fi zycz nie bra ko wa ło pomiesz czeń. Fil mo -
wa nie akt, a w okre sie póź niej szym ich di gi ta li za cja, otwie ra ły moż li wo ści za pa no wa nia
nad ob ję to ścią zbio rów. Sta no wi ło to jed nak no we wy zwa nie dla ze spo łu bra ku ją ce go ak ta.
Dla ar chi wi sty nie by ło bo wiem obo jęt ne, czy za cho wu je dla dzia łal no ści ope ra cyj nej ory -
gi nal ny do ku ment, czy tyl ko je go zdję cie. Ro dzaj zgro ma dzo nych ma te ria łów czę sto wpra -
wiał ze spół bra ku ją cy ma te ria ły w po waż ne za kło po ta nie, co do dal sze go spo so bu po stę po -
wa nia. Zwią za ne z tym pro ble my moż na prze śle dzić na pod sta wie pro to ko łów na rad
ze spo łu bra ku ją ce go ak ta.

45 AIPN, 01476/100, Za rzą dze nie nr 17 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 30 VI 1969 r.
w spra wie ar chi wal ne go opra co wa nia za so bu fo to gra fii, pkt 14.

46 Ibi�dem, Wy tycz ne w spra wie opra co wy wa nia zbio rów fo to gra ficz nych Ar chi wum Wy dzia łu II (Wy dzia -
łu „C”) z 8 IV 1980 r., k. 1–2; ibi�dem, Wy tycz ne w spra wie ar chi wal ne go opra co wy wa nia za so bu fo to gra fii,
cz. I: Opra co wy wa nie fo to gra fii po cho dzą cych ze zbio rów luź nych, k. 8. 

47 AIPN, 0529/6, Re fe rat na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” na kra jo wej na ra dzie na czel ni ków wy dzia -
łów „C” z 25 I 1972 r., k. 170–171.
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W pra cy ze spo łu bra ku ją ce go ak ta zwra ca no uwa gę za rów no na ja kość, jak i wy daj ność
pra cy. Opracowując te czki per so nal ne w celu mi kro fil mo wa nia, bra ko wa no z nich do ku -
men ty zgod nie z wy tycz ny mi dy rek to ra Biu ra „C” i wy ka zem akt. Dru gie waż ne kry te rium
sta no wi ła przy dat ność pod wzglę dem ope ra cyj nym i szko le nio wym. Wszyst kie ma te ria ły,
któ re nie spełniały tych warunków, bra ko wa no. Se lek cjo nu jąc ma te ria ły, pra cow ni cy mu sie -
li wni kać w treść do ku men tów. To oni po dej mo wa li de cy zje o dal szej przy dat no ści akt.
Trud no oprzeć się wra że niu, iż nie któ re za da nia sta wia ne pra cow ni kom by ły ide olo gi zo wa -
ne. Za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II ppłk Zdzi sław Bil ski tak mówił na jed nej z na rad:
„Do każ dej spra wy na le ży pod cho dzić z peł nym po czu ciem od po wie dzial no ści, wi dzieć
czło wie ka, ko go on re pre zen tu je, je go za an ga żo wa nie do współ pra cy z na szą służ bą...”.
W grun cie rze czy cho dzi ło o to, aby pra cow ni cy ar chi wum okre śli li war tość taj ne go współ -
pra cow ni ka w je go dal szym wy ko rzy sta niu ope ra cyj ny m48.

Pe wien pro blem w se lek cji ma te ria łów do bra ko wa nia sta no wi ły tecz ki zmar łych TW.
Po sta no wio no wy łą czać z nich oraz nisz czyć du pli ka ty, ma te ria ły bez war to ścio we i ope ra -
cyj ne, na pod sta wie któ rych nie by ły za ło żo ne spra wy lub też nie ko rzy sta no z nich do na -
wią za nia kon tak tu. Przy opra co wy wa niu zmar łych TW wy pi sy wa no kar ty E-15 ce lem spo -
rzą dze nia wy ka zu bra ko wa nia 49. 

W przy pad ku opra co wy wa nia „te czek wy jaz do wych” wy stą pił pro blem zmar łych fi gu -
ran tów. Ppłk Zdzi sław Bil ski za de cy do wał, iż po pię ciu la tach od ich śmier ci spra wę na le -
ży kwa li fi ko wać do znisz cze nia (Za rzą dze nie nr 034/74 nie po sia da ło w tej spra wie żad nych
wy tycz nych)50.

W pra cy ze spo łu bra ku ją ce go ak ta po ja wia ła się cią gle spra wa ja ko ści i tem pa pra cy.
Kie row nic two uwa ża ło, iż pra ca idzie wol no. Pra cow ni cy tłu ma czy li się czaso chłon no ścią
w oce nie ma te ria łów. Ko lej ne utrud nie nia spra wia ło opra co wy wa nie ma te ria łów kon tro l no -
-śle dczych. Do ku men ty do znisz cze nia wy łą cza no bar dzo ostroż nie. Znaj do wa ło się w nich
wiele du pli ka tów, któ re na le ża ło po rów ny wać, co zaj mo wa ło także du żo cza su. Kie row nic -
two zarzu ca ło tak że pra cow ni kom, iż czę sto po peł nia ją błę dy przy wy peł nia niu kart E-16
(kar tą E-16 pra cow nik ope ra cyj ny prze ka zy wał in for ma cje do ty czą ce zmian w sta tu sie reje -
stro wa ne go, np. zmia nę ad re su, na zwi ska, miej sca pra cy, a tak że zmian na li nii re je stro wa -
ny – SB, np. no wy ofi cer pro wa dzą cy, prze kwa li fi ko wa nie spra wy itp.)51. 

By ły tak że pro ble my pro za icz ne zwią za ne ze spo so bem wy ko ny wa nia pra cy. W spra woz -
da niach z 1975 r. od no to wa no proś bę o przy dział wóz ka do prze wo że nia akt. W czte ry la ta
póź niej, na na ra dzie w mar cu 1979 r., Ka zi mierz Szot po wró cił do zgło szo ne go wcze śniej
wnio sku: „Ape lu ję o przy dział so lid ne go wóz ka do prze wo że nia ma te ria łów, gdyż brak jego
utrud nia nam pra cę”. Okre so wo wy stą pi ło tak że nie za do wo le nie ze spo so bu wyna gra dza nia
ze spo łu za pra cę w struk tu rach Wy dzia łu II. Jan Żu ber za uwa żył, iż „ze spół nasz jest trak -
to wa ny przez Kie row nic two Wy dzia łu jak «ubo gi krew ny» i ży czę so bie, że by to się zmie -
ni ło”52. 

Pod czas na rad za wo do wych na po cząt ku lat osiem dzie sią tych do ty czą cych bra ko wa nia
ma te ria łów sie ci i nisz cze nia mi kro fil mów roz wa ża no kwe stię, czy w przy pad ku ma ło
warto ścio wych ma te ria łów przy kwa li fi ko wa niu ich do bra ko wa nia prze zna czyć rów nież do

48 AIPN, 0355/93, Pro to kół na ra dy z 26 IX 1975 r., b.p.
49 Ibi�dem, Pro to kół na ra dy z 23 VII 1976 r., b.p.
50 Ibi�dem, Pro to kół na ra dy z 6 XII 1976 r., b.p.
51 Ibi�dem, Pro to kół na ra dy z 7 XI 1978 r., b.p.; ibidem, No tat ka z na ra dy ze spo łu bra ku ją ce go ak ta z 21 V

1983 r., b.p.
52 Ibi�dem, Pro to kół na ra dy z 28 III 1979 r., b.p.
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znisz cze nia mi kro film? In ny pro blem do ty czył kan dy da tów na TW prze by wa ją cych za gra -
ni cą – za rów no tych, z któ ry mi prze pro wa dzo no już roz mo wy ope ra cyj ne, jak i tych, z któ -
ry mi mia no je do pie ro prze pro wa dzić: czy nisz czyć ma te ria ły i mi kro film, czy tyl ko sa me
ma te ria ły? Po mi mo ist nie ją cych wy tycz nych w tej ma te rii, w opar ciu o za łącz nik do Za rzą -
dze nia nr 034/74, opi nie pra cow ni ków ze spo łu by ły po dzie lo ne. Ścierały się dwa roz bież ne
sta no wi ska: skom pu te ry zo wa nia da nych z jed no cze sną ak tu ali za cją kar to te ki oraz po zo sta -
wie nia w ar chi wum jak naj więk szej ilo ści mi kro fil mów. Po in te re su ją cej wy mia nie ar gu -
men tów po sta no wio no po cze kać z wią żą cy mi de cy zja mi do na stęp ne go ro ku. Dys ku sja
mię dzy pra cow ni ka mi ar chi wum wska zu je, iż bra ko wa nie akt ope ra cyj nych nie by ło zwy -
kłym pro ce sem ad mi ni stra cyj no -bi ur owym, ale dla czę ści pra cow ni ków prze my śla ną se lek -
cją naj bar dziej war to ścio wych ma te ria łów i pró bą stwo rze nia praw dzi we go archi wu m53. 

Do świad cze nie gro ma dzo ne pod czas pra cy, na ra dy i go rą ce cza sa mi dys ku sje za owo co -
wa ły wy pra co wa niem osta tecz ne go roz wią za nia, któ re go dzi ło wszyst kie sta no wi ska. Po
pierw sze, znisz cze niu mia ły pod le gać tecz ki per so nal ne i tecz ki pra cy TW zde po no wa ne do
1970 r. Po dru gie, ana li zu jąc ma te ria ły, sto so wa no trzy ka te go rie kla sy fi ka cji. Pierw szą ka -
te go rią by ło po zo sta wie nie ma te ria łów i mi kro fil mów, gdy: tecz ki za wie ra ły no we ma te ria -
ły, by ły w za in te re so wa niu jed no stek ope ra cyj nych oraz do ty czy ły TW ze śro do wisk twór -
czych, wy znań re li gij nych, osób prze by wa ją cych za gra ni cą, agen tów po zo sta ją cych
w sie ci, osób róż nych na ro do wo ści, ko biet wy ko rzy sty wa nych „pod” cu dzo ziem ców, emi -
gran tów uro dzo nych po 1920 r., kon sul tan tów. Dru gą ka te go rią by ło znisz cze nie ma te ria -
łów, ale po zo sta wie nie fil mu. Do ty czy ło to TW, z któ ry mi moż na by ło w przy szło ści pod -
jąć współ pra cę. Ma te ria ły fil mo wa no, a na stęp nie nisz czo no, wy pi su jąc jed no cze śnie kar ty
E-16, na któ re na no szo no nu me ry mi kro fil mu. Trze cią ka te go rią by ło nisz cze nie za rów no
ma te ria łów, jak i mi kro fil mu. Do ty czy ło to sie ci, któ ra nie przed sta wia ła żad nego znaczenia.
Wyłączano oryginalne materiały o wartości historycznej w przypadku odnalezienia ich
w teczkach 54. W ten spo sób na rę ce pra cow ni ków do ko nu ją cych bra ko wa nia zło żo no od po -
wie dzial ność za pod ję cie osta tecz nej de cy zji w spra wie se lek cji ma te ria łów po zo sta wia nych
w ar chi wum. Z dru giej stro ny osią gnię to cel ak tu ali za cji sie ci. Pod ję cie tych kom pro mi so -
wych de cy zji da wa ło moż li wość oca le nia du żej licz by ory gi nal nych do ku men tów. Na czel -
nik Zdzi sław Bil ski był jed nak zda nia, że „na le ży śmie lej pod cho dzić do znisz cze nia tych
ma te ria łów”. Uwa żał, iż 95 proc. akt zde po no wa nych do 1970 r. po win no być znisz czo -
nych. W ar chi wum mia ło po zo stać nie wię cej niż 500 te cze k55.

Z pro to ko łów na rad wy ni ka tak że, iż z bie giem cza su ze spół bra ku ją cy ak ta po więk szył
się i zo stał po dzie lo ny na czte ry ze spo ły bra ku ją ce ma te ria ły sie ci, akt ope ra cyj nych, akt
postę po wań przy go to waw czych i ma te ria łów obiek to wych. I tak, w ak tach sie ci bra ko wa -
niu pod da ne by ły tecz ki per so nal ne i tecz ki pra cy TW uro dzo nych do 1920 r., nie przed sta -
wia ją ce żad nej war to ści ope ra cyj nej. W ak tach ope ra cyj nych wy bra ko wa niu pod le ga ły ma -
te ria ły do ty czą ce osób po dej rza nych o wro gą dzia łal ność oraz spra wy, któ re ze wzglę du na
zni ko mą szko dli wość czy nu fi gu ran tów zo sta ły zło żo ne do ar chi wum. W ak tach spraw po -
stę po wań przy go to waw czych bra ko wa no ma te ria ły do ty czą ce osób, któ rym nie udo wod nio -
no wi ny i w sto sun ku do któ rych nie wy cią gnię to sank cji kar nych, względ nie ska za no są -
dow nie za prze stęp stwa o zni ko mej szko dli wo ści czy nu, a któ rych okres przedaw nie nia

53 Ibi�dem, Pro to kół na ra dy z 26 III 1982 r., b.p.
54 Cho dzi ło o „war tość hi sto rycz ną” w uję ciu SB, co jest trud ne do zde fi nio wa nia. W za leż no ści od po trzeb

ope ra cyj nych, przy ję tej li nii po li tycz nej i de cy den tów po ję cie „hi sto rycz no ści” ule ga ło prze war to ścio wa niu.
55 AIPN, 0355/93, Pro to kół na ra dy z 10 II 1983 r., b.p.; ibi�dem, No tat ka do ty czą ca bra ko wa nia ma te ria łów

z 18 I 1983 r., b.p.; ibi�dem, Pro to kół na ra dy z 1 III 1983 r., b.p.
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mi nął. W ze spo le akt obiek to wo -z aga dni eni owych wy bra ko wa niu pod le ga ły spra wy do ty -
czą ce obiek tów, któ ry mi SB prze sta ła się in te re so wa ć56.

W pro to ko łach na rad po ja wia się in ny niż w de fi ni cji ak cent zwią za ny z bra ko wa niem.
Moż na go na zwać „ase ku ra cją”. W pro ce sie bra kowa nia chcia no nie tyl ko wy se lek cjo no -
wać i po zo sta wić dla po trzeb re sor tu naj war to ściow sze ma te ria ły, ale tak że zmniej szyć licz -
bę teczek do ta kiej, aby w chwi li za gro że nia moż na by ło swo bod nie ni mi dys po no wać.
Świad czy o tym wy po wiedź na czel ni ka Wy dzia łu II Zdzi sła wa Bil skie go z 1984 r.: „Peł no -
war to ścio wych TW, któ rych po zo sta wio no ma te ria ły (tecz kę per so nal ną) i film, nie po winno
być jed nak wię cej jak 2000, gdyż ta ką mniej wię cej licz bę moż na bę dzie w każ dej chwi li
znisz czyć”. Wnio sek na su wa się tu taj sam: re ali zu jąc pro ces bra ko wa nia, dą żo no do za tar -
cia wszel kich śla dów po dzia łal no ści TW, po zo sta wia jąc tecz ki tyl ko naj bar dziej po trzeb -
nych współ pra cow ni ków i to w ilo ści po zwa la ją cej na ich szyb ką li kwi da cję 57. 

Z po cząt kiem 1985 r. po sta no wio no wpro wa dzić zmia ny w kwa li fi ka cji akt, po nie waż
– zda niem kie row nic twa – zbyt du żo do ku men tów po sia da ło ka te go rię „A”. Z uwa gi na to,
iż ma te ria ły śled cze i ope ra cyj ne nie by ły do ku men ta mi po sia da ją cy mi moc praw ną, pod ję -
to de cy zję, aby ra czej nie nada wać im ka te go rii „A”. Dla ce lów hi sto rycz nych mia ły one
zna cze nie, o ile by ły po twier dzo ne w do ku men tach ory gi nal nych. Ma te ria ły kon tro l no -śled -
cze zde cy do wa no po zo sta wiać dla ce lów hi sto rycz nych na 10 lat, a mi kro film na 30–50 lat.
Spra wom obiek to wym i tecz kom pra cy po sta no wio no nie nada wać ka te go rii „A”, a tyl ko
nie któ re i nie licz ne o war to ściach szko le nio wych po zo sta wić bez fil mo wa nia do lat
2000–2010. Zlikwi dowano tak że ka te go rię „A” dla do ku men tów ogól no op er acy jnych.
Ozna cza ło to, iż prak tycz nie wszyst kie ma te ria ły ogól no op er acy jne zgro ma dzo ne w Biu rze
„C” zo sta ną z bie giem cza su ja ko zbęd ny ba last znisz czo ne – w myśl wy tycz nych dla bra -
ko wa nia akt ka te go rii „B”58. 

VII.�Czyn�ni�ki�wpły�wa�ją�ce�na�pro�ce�du�ry�bra�ko�wa�nia�w Biu�rze�„C”

W pierw szej ko lej no ści za kres bra ko wa nia w Biu rze „C” MSW za le żał od de fi ni cji bra -
ko wa nia wy stę pu ją cej w po szcze gól nych ak tach nor ma tyw nych. W po cząt ko wym okre sie
dzia łal no ści Biu ra „C” (do 1965 r.) bra ko wa nie od by wa ło się na pod sta wie Za rzą dze nia
nr 00123/57 z 1 lip ca 1957 r. (rów no le gle funk cjo no wa ło Za rzą dze nie nr 0127/57 z te go sa -
me go dnia do ty czą ce akt Cen tral ne go Ar chi wum MSW, ar chi wów KG MO, KBW, WOP,
KG Stra ży Po żar nych, GU GiK oraz skład nic jed no stek te re no wych, ale nie do ty czy ło ono
Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej i skład nic wy dzia łów ewi den cji ope ra cyj nej wo je -
wódz kich ko mend MO, obej mu ją cych ak ta ope ra cyj ne SB MSW). W myśl in struk cji sta no -
wią cej za łącz nik do Za rzą dze nia nr 00123/57 bra ko wa nie akt po le ga ło na wy dzie la niu
z mate ria łów ar chi wal nych tej czę ści akt, któ re nie po sia da ją żad nej war to ści ope ra cyj nej
lub hi sto rycz nej oraz wy dzie la niu akt ka te go rii „B”, któ rych ter mi ny prze cho wy wa nia mi -
nę ły. Kwa li fi ka cji do ko ny wa no na pod sta wie za pi sów w książ kach ar chi wal nych. Wy kaz
do ty czą cy czasu prze cho wy wa nia akt był po dzie lo ny te ma tycz nie. Za wie rał 15 roz dzia łów
i wy szcze gól niał 54 po zy cje 59. 

56 Ibi�dem, Pro to kół na ra dy z 1 II 1984 r., b.p.
57 Ibi�dem.
58 Ibi�dem, Pro to kół na ra dy z 14 I 1985 r., b.p.
59 AIPN, 00735/1492, Za rzą dze nie nr 00123/57 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 VII 1957 r. w spra wie

po stę po wa nia z do ku men ta cją znaj du ją cą się w jed nost kach ope ra cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa MSW,
a kwa li fi ku ją cą się do trwa łe go lub cza so we go prze cho wy wa nia w Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej,
§ 9.
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Za rzą dze nie nr 0107/68 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 24 paź dzier ni ka 1968 r. w spra -
wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji uni fi ko -
wa ło za sa dy po stę po wa nia z ak ta mi w po łą czo nych od 1 paź dzier ni ka 1965 r. ar chi wach –
Cen tral ne go Ar chi wum MSW i Biu ra „C”. W myśl tej in struk cji bra ko wa niu pod le ga ły
materiały nie po sia da ją ce war to ści prak tycz nej i na uko wej z akt ka te go rii „B”, któ rych ter -
min prze cho wy wa nia mi nął. Bra ko wa nia do ko ny wa no na pod sta wie wy ka zów akt oraz
wytycz nych dy rek to ra Biu ra „C” MSW. Wy kaz akt SB i Służ by Mi li cji z po dzia ła mi na
okre sy prze cho wy wa nia miał 26 dzia łów te ma tycz nych i li czył 495 po zy cji 60. 

Za rzą dze nie nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 10 ma ja 1974 r. w spra wie po stę -
po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych wy raź nie no we li zo wa ło
po ję cie bra ko wa nia akt, de fi niu jąc je ja ko sys te ma tycz ne i sta łe wy dzie la nie na ma ku la tu rę
akt ka te go rii „B”, któ rych ter min prze cho wy wa nia mi nął. Bra ko wa nie od by wa ło się na pod -
sta wie wy ka zów akt oraz wy tycz nych dy rek to ra Biu ra „C”. No wo ścią by ło, iż jed nost ki or -
ga ni za cyj ne re sor tu nisz czy ły we wła snym za kre sie ma te ria ły o okre sie prze cho wy wa nia
po ni żej 5 lat (§ 69) z wy jąt kiem ma te ria łów za re je stro wa nych w Wy dzia le I Biu ra „C”. Wy -
kaz akt za wie rał 28 dzia łów te ma tycz nych i 896 po zy cji 61. 

Za rzą dze nie nr 030/79 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 2 lip ca 1979 r. zmie nia ją ce za rzą -
dze nie w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw
we wnętrz nych nie wno si ło żad nych zmian w de fi ni cji bra ko wa nia. Znik nął na to miast § 73
(do ty czą cy obo wiąz ku wy łą cze nia przed znisz cze niem akt ope ra cyj nych kart osób w nich
wy stę pu ją cych i prze cho wa nia ich 10 lat oraz obo wiąz ku po wia do mie nia o znisz cze niu akt
Cen tral ną Kar to te kę Ogól no i nfo rm acy jną, po zo sta wia jąc w kar cie E-14 do tych cza so wą in -
for ma cję). Wy kaz akt za wie rał 39 dzia łów te ma tycz nych i 742 po zy cje 62.

Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 8 lip ca 1985 r. w spra wie or ga ni -
za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych po -
zo sta wia ło de fi ni cję bra ko wa nia bez zmian, za stę pu jąc tyl ko sło wo „ak ta” sło wem „ma te -
ria ły” (nie na da jąc im wca le zna cze nia ma te ria łów w sen sie ar chi wal nym)63. Wy kaz akt
za wie ra ją cy kwa li fi ka cję ar chi wal ną za wie rał do dat ko wo ozna cze nia okre śla ją ce spo sób
po stę po wa nia z ak ta mi w cza sie po ko ju oraz za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa i woj ny.
Wy kaz składał się z 32 dzia łów te ma tycz nych i 865 po zy cji 64.

Zmia ny w de fi ni cji bra ko wa nia za cho dzą ce pod wpły wem prze mian po li tycz nych mo gą
sta no wić te mat osob ne go ar ty ku łu. Do ty czy to szcze gól nie fak tu, iż po ja wia ją ce się w ko -
lej nych in struk cjach nie co in ne kry te ria bra ko wa nia da wa ły pod sta wę do dys ku sji, ja kie go
ty pu ma te ria ły po win ny być nisz czo ne tyl ko z tej ra cji, iż w da nym mo men cie hi sto rycz nym

60 AIPN, 0549/2, Za rzą dze nie nr 0107/68 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 24 X 1968 r. w spra wie po stę po wa -
nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji, § 61–70, Wy kaz akt.

61 AIPN, 0549/10, Za rzą dze nie nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 10 V 1974 r. w spra wie postę -
po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, § 67–75, Wy kaz akt.

62 AIPN, 0549/7, Za rzą dze nie nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 10 V 1974 r. w spra wie po stę po -
wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, Za rzą dze nie nr 030/79 mi ni stra spraw we -
wnętrz nych z 2 VII 1979 r. zmie nia ją ce za rzą dze nie w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi -
wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, § 67–75, Wy kaz akt. 

63 Szcze gól nie § 14 te go za rzą dze nia wpro wa dza za mie sza nie po jęć uży wa nych w ar chi wi sty ce: „Do ka -
te go rii «B» na le żą ma te ria ły ar chi wal ne po sia da ją ce je dy nie prak tycz ne cza so we zna cze nie”. Świadczy on, że
w Biurze „C” nie uwzględniono lub nie liczono się z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach
z 14 VII 1983 r.

64 AIPN, 01290/4, Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 8 VII 1985 r. w spra wie or ga ni -
za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, § 58–67, Wy kaz akt.
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nie po sia da ły war to ści ope ra cyj nej, hi sto rycz nej, prak tycz nej czy na uko wej. Za gad nie nie to
wy stę pu je w na ra dach ze spo łu bra ku ją ce go ak ta z lat 1975–1985 oraz w ko lej nych in struk -
cjach i wy tycz nych dy rek to ra Biu ra „C” w spra wie bra ko wa nia do ku men tów, któ re do kład -
nie okre śla ły, ja kie ma te ria ły po win ny być nisz czo ne, po nie waż obo wią zu ją ce za rzą dze nia
nie da wa ły pra cow ni kom jed no znacz nej pew no ści w kwe stii kwa li fi ko wa nia akt do bra ko -
wa nia.

Dru gim czyn ni kiem wpły wa ją cym na pro ces bra ko wa nia by ło se lek cjo no wa nie naj bar -
dziej war to ścio wych ma te ria łów dla po trzeb jed no stek ope ra cyj nych. W tym ce lu prze pro -
wa dza no pra ce po rząd ku ją ce. Tak że bie żą ce po trze by SB, wy ra ża ją ce się w skła da nych do
Biu ra „C” za mó wie niach spraw dza ją cych, sta no wi ły waż ny wy znacz nik za in te re so wa nia.
Sys te ma tycz na se lek cja ma te ria łów nada wa ła ar chi wum nie po wta rzal ny cha rak ter.

Trze cim po wo dem by ło uspraw nie nie pra cy ar chi wum. Pra cow ni cy gu bi li się w nad mia -
rze do ku men tów, co utrud nia ło szyb kie opra co wy wa nie wnio sków. Dla te go na le ża ło re gu -
lar nie oczyszczać ak ta z nie przy dat nych w pra cy ope ra cyj nej ma te ria łów. Za kres tych czyn -
no ści re gu lo wa ły przede wszyst kim wy ka zy akt, któ re wy zna cza ły ma te ria łom ar chi wal nym
wła ści we ka te go rie.

In ną cha rak te ry stycz ną przy czy ną pro ce dur bra ko wa nia, wy ni ka ją cą z prak ty ki ży cia,
by ła po trze ba uzy ska nia więk szej ilo ści miej sca dla na stęp nych ma te ria łów, któ re na pły wa -
ły do Biu ra „C”. Ar chi wa nie mo gły już po mie ścić se tek ty się cy te czek. Na le ża ło więc jak
naj szyb ciej po zby wać się nie po trzeb nej ma ku la tu ry, a wcze śniej wy pra co wać ja sne kry te ria
orze ka nia o przy dat no ści. 

Ko lej ną przy czy ną bra ko wa nia by ło uno wo cze śnia nie ar chi wum po przez wpro wa dze nie
sys te mu fil mo wa nia do ku men tów. Utrwa la jąc ak ta na kli szy fil mo wej, za sta na wia no się,
czy do ku men ty pa pie ro we nisz czyć bez pow rot nie. Jak wska zu je prak ty ka, sto so wa no trzy
moż li wo ści. Część do ku men tów fil mo wa no, a ory gi na ły pa pie ro we nisz czo no. In ne mate -
riały fil mo wa no, a ak ta zo sta wia no jesz cze na ja kiś czas, na da jąc im okre ślo ną ka te go -
rię „B”. Naj cen niej sze do ku men ty fil mo wa no i po zo sta wia no ra zem z mi kro fil ma mi jako
ka te go rię „A” na wiecz ne prze cho wa nie. Tryb pra cy nad uno wo cze śnie niem ar chi wum
zmu szał do po dej mo wa nia de cy zji kwa li fi ku ją cej ak ta do wy bra ko wa nia lub po zo sta wie nia.

Na le ży zwró cić uwa gę na jesz cze jed no kry te rium bra ko wa nia – za cie ra nie śla dów w ce -
lu ukry cia in for ma cji, fak tów i lu dzi. Mia ło to miej sce szcze gól nie w la tach osiem dzie sią -
tych, a swo je apo geum osią gnę ło w 1989 r. i na po cząt ku 1990 r. In for ma cje gro ma dzo ne
w Biu rze „C”, szcze gól nie do ty czą ce spraw i osób, mia ły ogrom ne zna cze nie dla wła ści wej
oce ny dzia łal no ści SB i od taj nie nia hi sto rii PRL. Je śli ma te ria ły te zo sta ły znisz czo ne, to
tak że z lę ku przed po cią gnię ciem do od po wie dzial no ści za do ko na ne ak ty bez pra wia oraz
z oba wy przed de kon spi ra cją osób i grup zwią za nych ze so bą poli tycz nym lob by w no wych
struk tu rach ad mi ni stra cji pań stwo wej III Rze czy po spo li tej.

VIII.� Bra�ko�wa�nie� akt� w Wy�dzia�le� II� Biu�ra� Ewi�den�cji� Ope�ra�cyj�nej�MSW�w la�tach

1957–1959

Po roz wią za niu KdsBP i po wo ła niu w je go miej sce Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
28 li sto pa da 1956 r., De par ta ment X w MSW na zwano Biu rem Ewi den cji Ope ra cyj nej. Na
prze strze ni 1957 r. pra ce biu ra kon cen tro wa ły się na „upo rząd ko wa niu” zbio rów kar to tecz -
nych i opra co wa niu no wych kon cep cji wy ko rzy sta nia ich dla po trzeb jed no stek ope ra cyj -
nych. W du żej mie rze po rząd ko wa nie ar chi wum (wła ści wie by ła to skład ni ca akt) po le ga ło
na bra ko wa niu nie po trzeb nych ma te ria łów, co po twier dza ją spra woz da nia za la ta
1957–1959. W ten spo sób na stę po wa ła „po la ry za cja” zmie rza ją ca do per fek cyj ne go wy -
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kształ ce nia ar chi wum ope ra cyj ne go. W ce lu zro zu mie nia póź niej szych pro ce sów za cho dzą -
cych w Biu rze „C” uzna no za ko niecz ne przed sta wie nie trzy let nie go okre su przej ścio we go,
kie dy Biu ro Ewi den cji Ope ra cyj nej funk cjo no wa ło w MSW ja ko ar chi wum (skład ni ca) akt
ope ra cyj nych.

Je dy na in for ma cja, ja ką uda ło się od na leźć z 1956 r. na te mat sta nu akt ope ra cyj nych, po -
da je, że łącz nie po za koń cze niu re ali za cji Za rzą dze nia nr 04/54 z 28 grud nia 1954 r. (spra wy
do ty czą ce człon ków PZPR) stan wszyst kich ka te go rii akt ope ra cyj nych w ar chi wum Depar ta -
men tu X i wy dzia łów X wo je wódz kich urzę dów KdsBP wy no sił na dzień 1 mar ca 1956 r.
– 1 246 361 spraw (akt sie ci wy eli mi no wa nej – 371 923, akt spraw ewi den cji ope ra cyj nej –
669 598, akt śled czych – 204 840). Moż na przy pusz czać, iż na ko niec 1956 r. w Wydziale II
(akt operacyjnych) De par ta men tu X, któ re w li sto pa dzie prze mia no wa no na Biu ro Ewi den cji
Ope ra cyj nej, znaj do wa ło się po nad 100 000 akt spr aw65.

Po pierw szym ro ku dzia łal no ści Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej w MSW na ko niec 1957 r.,
stan akt w Wy dzia le II wy no sił 101 713 akt spraw66. Skła da ły się na nie: tecz ki per so nal ne
wy eli mi no wa nej agen tu ry, tecz ki ro bo cze wy eli mi no wa nej agen tu ry, ma te ria ły z roz pra co -
wań, ak ta kon tro l no -śle dcze, spra wy kon tro l no -op er acy jne, spra wy obiek to we i za gad nie -
nio we, ak ta oso bo we b. pra cow ni ków bez pie czeń stwa pu blicz ne go, ak ta do cho dze nio we
do ty czą ce b. pra cow ni ków bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Oprócz te go w Wy dzia le II znaj -
do wa ły się: ze szy ty żoł nie rzy ar mii An der sa, an kie ty re pa trian tów, sko ro widz volks deut -
schów, sko ro widz re pa trian tów, do ku men ty oso bi ste re pa trian tów, do ku men ty Pań stwo we -
go Urzę du Re pa tria cyj ne go. Jak ła two za uwa żyć, wy mie nio ne ak ta nie by ły wy łącz nie
ak ta mi ope ra cyj ny mi. Dla te go też bra ko wa nia prze pro wa dza ne w tym okre sie do ty czy ły
róż ne go ro dza ju ma te ria łów. 

W 1957 r. w Wy dzia le II do ko na no ge ne ral ne go „po rząd ko wa nia” ar chi wum, w cza sie
któ re go prze zna czo no do znisz cze nia: 

– z dzia łu wy eli mi no wa nej agen tu ry – 3373 tecz ki na oso by, w ma te ria łach któ rych nie
by ło nic ob cią ża ją ce go, a wer bun ki przy go to wy wa no z po bu dek pa trio tycz nych oso by opra -
co wa nej; 4626 te czek per so nal nych wy eli mi no wa nej agen tu ry do ty czą cych żoł nie rzy służ -
by czyn nej, któ rzy wy by li do cy wi la; 

– z dzia łu spraw ope ra cyj nych – po nad 8000 te czek zgod nie z Za rzą dze niem b. KdsBP
nr 04/54; ok. 5000 te czek z sy gna tu rą „b” z dzia łu spraw – ak ta nie za wie ra ły ma te ria łów
ob cią ża ją cych, ale po sia da ły w więk szo ści cha rak ter an kie to wy z b. roz pra co wań obiek to -
wych;

– ze sko ro wi dza ar chi wal ne go ok. 5000 kar t67. 
Łącz nie wy dzie lo no do likwidacji ok. 20 000 akt i 5000 kart, jednakże fi zycz nie ich nie

znisz czo no. Spra woz da nie nad mie nia, iż ak ta te ocze ku ją na de cy zję. W ze sta wie niu su ma -
rycz nym w ta be li stan akt w Biu rze Ewi den cji Ope ra cyj nej wy no sił, po dob nie jak w spra -
woz da niu, 101 713 akt, a licz ba akt prze zna czo nych do znisz cze nia – 19 82268. 

W 1958 r. w ra mach re ali za cji Za rzą dze nia nr 0018/58 w spra wie nisz cze nia ma te ria łów
nie po sia da ją cych zna cze nia ope ra cyj ne go, hi sto rycz ne go i na uko we go wy ty po wa no do
znisz cze nia: 7956 ma te ria łów zgod nie z Za rzą dze niem nr 04/54 (ma te ria ły czy sto an kie to -
we do ty czą ce człon ków par tii); 3073 ma te ria łów nie do szłych wer bun ków; 8084 ma te ria łów

65 AIPN, 0333/1, No tat ka z 13 III 1956 r. do ty czą ca ilo ści zło żo nych ma te ria łów do ar chi wum De par ta -
men tu X i wy dzia łów X wo je wódz kich urzę dów w kra ju, k. 7.

66 AIPN, 0333/3, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW za rok 1957, k. 4.
67 Ibi�dem, k. 8–9, 14.
68 Ibi�dem, k. 24.
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an kie to wych osób za trud nio nych w obiek tach prze my sło wych; 2525 te czek per so nal nych
agen tu ry wer bo wa nej przez jed nost ki pod le głe b. Głów ne mu Za rzą do wi Informacji WP69.
Łącz nie znisz czo no 21 638 ma te ria łów. Spra woz da nie i ta be la po da je na ko niec 1958 r. stan
za so bu Wy dzia łu II na 66 544 akt. Praw do po dob nie znisz czo no fi zycz nie wię cej akt (wy -
bra ko wa nych rok wcze śniej i w ro ku spra woz daw czym)70. Spra woz da nie z 1958 r. sta je się
bar dziej zro zu mia łe, je śli zna się ra port z ro ku wcze śniej sze go. 

W 1959 r. bra ko wa no przy pusz czal nie tyl ko ma te ria ły przy go to wa ne rok wcze śniej, co
po twier dza ogól na in for ma cja. Ta be la zbior cza na to miast wy raź nie wska zu je, iż znisz cze -
nia spraw ope ra cyj nych nie by ło na prze strze ni ca łe go ro ku. W ze sta wie niu rocz nym pre -
zen tu ją cym liczbę akt uży to peł nej na zwy: „ak ta ope ra cyj ne”. Ich stan wy niósł na ko niec
1959 r. – 67 380 akt ope ra cyj nych. Ra port za zna cza, iż w liczbie tej nie zo sta ła uję ta ko re -
spon den cja, spra woz daw czość i eks per ty zy prze ka za ne z Biu ra „T”71. 

Stan akt spraw i ich bra ko wa nie w Wy dzia le II Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej w okre sie
re or ga ni za cji w la tach 1957–1959 (po prze kształ ce niu KdsBP w MSW) przed sta wia wy kres
nr 1.

Okres pierw szych trzech lat funk cjo no wa nia Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej w MSW był
kon ty nu acją, a za ra zem sta no wił jak by okres przej ścio wy dla ar chi wum ope ra cyj ne go (był
to moment re for mo wa nia struk tur apa ra tu bez pie czeń stwa). W tym cza sie prze pro wa dzo no
wie le ak cji po rząd ko wa nia za so bów ar chi wal nych, nisz cząc ok. 42 000 akt, któ re nie by ły
już po trzeb ne (kie ru jąc się Za rzą dze niem nr 0018/58). Zre du ko wa no w ten spo sób znacz nie
stan za so bu ar chi wal ne go z po nad 100 000 akt ope ra cyj nych do ok. 67 000. 

IX.�Bra�ko�wa�nie�akt�ope�ra�cyj�nych�w Wy�dzia�le�II�Biu�ra�„C”�w la�tach�1960–1989

W cią gu kil ku dzie się ciu lat funk cjo no wa nia Biu ra „C” za szło w nim wie le zmian, któ re
spra wi ły, że w opi sy wa niu pro ce sów bra ko wa nia na tra fio no na pew ne trud no ści. Po pierw -
sze, wydano no we li za cję za rzą dzeń i wy tycz nych okre śla ją cych za sa dy bra ko wa nia. Po dru -
gie, na stą pił pro ces uno wo cze śnia nia ar chi wum przez fil mo wa nie do ku men tów, któ ry wpro -
wa dził no wy im puls w po dej mo wa niu de cy zji kwa li fi ku ją cych. Po trze cie, na tra fio no na
pew ne róż ni ce wy stę pu ją ce w po da wa niu zbior czych da nych. Dla te go w ce lu za cho wa nia
przej rzy sto ści ana li zy pre zen ta cja pro ce sów bra ko wa nia w Wy dzia le II Biu ra „C” zo sta ła
po dzie lo na na czte ry eta py.

W pierw szej ko lej no ści za pre zen to wa no w ta be li wszyst kie da ne zbior cze uzy ska ne
z rocz nych spra woz dań pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C”, do ty czą ce bra ko wa nia spraw ope ra -
cyj nych za okres 30 lat. Na stęp nie w ce lu uła twie nia opi su i in ter pre ta cji przed sta wio no pro -
ce sy bra ko wa nia w Wy dzia le II na trzech wy kre sach, z któ rych każ dy obej mu je okres 10 lat.
Są to la ta sześć dzie sią te, sie dem dzie sią te i osiem dzie sią te, a więc de ka dy bar dzo cha rak te -
ry stycz ne dla ży cia spo łecz no -p ol ityc zn ego w PRL. W okre sach tych po ja wia ły się tak że
ko lej ne no we li za cje za rzą dzeń mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie or ga ni za cji i za sad
po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, co znaj du je
swo je od bi cie w przed sta wia nych pro ce sach bra ko wa nia. 

69 AIPN, 0333/4, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW za rok 1958,
k. 14.

70 Ibi�dem, k. 8, 32.
71 AIPN, 0333/5, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW za rok 1959,

k. 3–4, 9, 34v.
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a)�zbior�cze�da�ne�o sta�nie�i bra�ko�wa�niu�akt�spraw�w Wy�dzia�le�II�za�la�ta�1960–1990

Pre zen ta cję da nych o bra ko wa niu roz po czy na ta be la zbior cza wszyst kich da nych uzy -
ska nych za ten okres, do ty czą cych sta nu spraw ope ra cyj nych na ko niec grud nia każ de go
roku spra woz daw cze go. Po nie waż pro ce sów bra ko wa nia za cho dzą cych w ar chi wum nie
moż na roz pa try wać w ode rwa niu od ca ło ści za so bu ar chi wal ne go znaj du ją ce go się w Wy -
dzia le II, a szcze gól nie od ru chu spraw, uzna no za ce lo we ich przed sta wie nie na tle ak tu al -
ne go sta nu za so bu akt. 

W ar chi wum Wy dzia łu II znaj do wa ły się nie tyl ko spra wy ope ra cyj ne, ale tak że in na do -
ku men ta cja biu ro wa. Je śli da ne o jej li kwi da cji by ły za war te w spra woz da niu, to zo sta ły
rów nież do dat ko wo wy szcze gól nio ne w ta be li. 

W związ ku z prze pro wa dze niem kwe ren dy tak że w in nych źró dłach, ta kich jak pro to ko ły
na rad kie row nic twa, pro to ko ły kon tro li kom plek so wej, w ostat niej ru bry ce ta be li po da no
oprócz sy gna tur in ne da ne uzu peł nia ją ce na ten sam te mat. Cza sa mi wy stę pu ją w nich war -
to ści nie co od mien ne niż prezentowane w spra woz da niach rocz nych. Nie kie dy za wie ra ją
też in for ma cje uzu peł nia ją ce. 
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Wy�kres�1.��Stan�akt�spraw�i bra�ko�wa�nie�akt�wWy�dzia�le�II�Biu�ra�Ewi�den�cji�Ope�ra�cyj�-

nej�w la�tach�1957–1959�(okres�re�or�ga�ni�za�cji�po�prze�kształ�ce�niu�KdsBP�w MSW)

Tab.�1.�Stan�akt�spraw�i bra�ko�wa�nie�akt�w Wy�dzia�le�II�Biu�ra�„C”�w la�tach�1960–1990

na�pod�sta�wie�rocz�nych�spra�woz�dań�

Rok

Stan�akt�spraw�

w�Wydziale�II�Biura�„C”

na�koniec�grudnia

danego�roku�

sprawozdawczego

Liczba�akt

spraw

brakowanych

i zniszczonych

w danym�roku

Sygnatura,�

uzupełniające�dane�o�brakowaniu�

i�zniszczeniu�materiałów�w�danym�roku

1960 70 834 spraw 1 sprawa (AIPN, 0333/6, k. 4, 7, tabele k. 48v)

1961 74 876 spraw (AIPN, 0333/7, k. 5, 22)
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w�Wydziale�II�Biura�„C”

na�koniec�grudnia

danego�roku�

sprawozdawczego

Liczba�akt

spraw

brakowanych

i zniszczonych

w danym�roku

Sygnatura,�

uzupełniające�dane�o�brakowaniu�

i�zniszczeniu�materiałów�w�danym�roku

1962

77 923 spraw 
(ok. 300 000 teczek 
– 1225 mb) 
ogółem 1567 mb

(AIPN, 0333/8, k. 2–3) 

1963

83 591 spraw
(ponad 300 000 teczek –
1140 mb) 
ogółem 1764 mb

(AIPN, 0333/9, k. 2–3) 

1964

81 896 spraw
(ponad 250 000 teczek –
1373 mb)
ogółem 1842 mb 

5981 spraw

(AIPN, 0333/10, k. 1–2, 9–10) 
Zniszczono: 11 613 innych akt, dokumen-
tację biurową, 1939 duplikatów PPI.
(AIPN, 01640/2, t. 1, k. 1–2)
Zniszczono 38 taśm (1140 m).

1965
61 067 spraw (1155 mb)
369 mb dokumentacji
poza sprawami

20 803 sprawy

(AIPN, 0333/12, k. 2–3, 11–13) 
Począwszy od października 1964 r. do grud-
nia 1965 r. (wytyczne AZ-04033/64) znisz -
czono 13 575 teczek personalnych b. TW,
8226 teczek pracy b. TW oraz 9 rodzajów
innych materiałów w ilości: 80 592 doku-
menty, 1968 egz., 1055 szt., 31 paczek 
i 2 mb. Zakwalifikowano do zniszczenia
2759 spraw operacyjnych.

1966
81 890 spraw
(1219 mb) 
432 mb innych

5909 spraw
(AIPN, 0333/13, k. 1, 3a, 6, 23, 26) 
W Jeziornej zniszczono 5868 spraw.

1967
60 257 j.a. 
SB i MO
(ogółem 1659 mb)

24 394 j.a. 
(104 mb)

(AIPN, 0333/14, k. 2, 6–8, 17)
Inne dane: łącznie zakwalifikowano do znisz -
czenia 27 391 j.a. – z tego zniszczono 13 280
j.a.;  do zniszczenia pozostało – 14 111 j.a. 

1968
59 464 j.a. SB i MO
(1732 mb)
(55 170 akt SB)

598 j.a. (MO)
(AIPN, 0333/15, k. 2, 7, 13, 19)
Wybrakowano 8 mb duplikatów z akt ogól-
nooperacyjnych. 

1969
55 719 spraw SB i MO
(1714 mb)

1348 teczek

(AIPN, 0333/17, t. 1, k. 2, 10, 14)
Zniszczono 1348 teczek pracy b. TW, wybra -
kowano 6,2 mb wtórników z Gabinetu Mi -
nistra.

1970
57 270 spraw SB i MO
(1750 mb)

(AIPN, 0333/17, t. 2, k. 1, 8, 18, 25) 
Wybrakowano 88 mb dokumentacji, znisz -
czono 223 pozycje materiałów „B”, „T” i „W”.
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Stan�akt�spraw�

w�Wydziale�II�Biura�„C”

na�koniec�grudnia

danego�roku�

sprawozdawczego

Liczba�akt

spraw

brakowanych

i zniszczonych

w danym�roku

Sygnatura,�

uzupełniające�dane�o�brakowaniu�

i�zniszczeniu�materiałów�w�danym�roku

1971
59 167 spraw SB
(1428 mb)
(ogółem 2037 mb)

(AIPN, 0333/17, t. 3, k. 1, 3)
Zakwalifikowano do zniszczenia 135 mb
dokumentów ogólnooperacyjnych, 102 j.a.
dokumentacji b. Departamentu X MBP, 
130 j.a. dokumentacji MO.

1972 59 883 sprawy
1386

(71 spraw,
1315 teczek)

(AIPN, 0333/17, t. 4, k. 1, 6–7)
Zgodnie z Zarządzeniem nr 08/71 w zespole
akt kontrolno-śledczych wybrakowano
297 774 wtórników i zakwalifikowano do
zniszczenia 71 spraw; w zespole akt obiek-
towo-zagadnieniowych zakwalifikowano do
wybrakowania 1315 teczek i 8496 dupli -
katów; z dokumentacji ogólnooperacyjnej
wytypowano do zniszczenia 14 mb doku-
mentów.

1973
59 783 sprawy 405 mb
ogólnooperacyjnych
(ogółem 1550 mb)

5598
(71 spraw,

1427 teczek,
268 teczek,
3832 teczki)

(AIPN, 0333/17, t. 5, k. 1–2, 5, 9–10)
Z zespołu akt postępowań przygoto waw -
czych wytypowano do zniszczenia wtórniki
– 163 973 dokumentów i 71 spraw; z akt
obiek towo-zagadnieniowych wybrakowano
1427 teczek; zniszczono 268 teczek zmar -
łych TW i 3832 teczki pracy.

1974
61 853 sprawy SB
404 mb ogólnoopera-
cyjnych 

395 spraw
(AIPN, 0333/17, t. 6, k. 1, 10)
Wybrakowano 85 200 dokumentów.

1975 63 142 sprawy (rok 1975 – AIPN, 0333/18, k. 4) 

1976 64 439 j.a.
(AIPN, 0333/17, t. 7, k. 4, 11)
24 mb akt ogólnooperacyjnych.

1977 62 722 j.a. 
ok. 3000 pozycji

(akt spraw)
(AIPN, 0333/73, Sprawozdanie z roku 1977,
b.p.)

1978 63 690 j.a.
(AIPN, 0333/73, Sprawozdanie z 8 I 1979 r.,
b.p.)
Wybrakowano 6,5 mb materiałów kat. „B”.

1979 65 108 j.a.

(rok 1980 – AIPN, 0333/73, b.p.)
(AIPN, 0333/73, Sprawozdanie z 18 I 1980 r.,
b.p.) 
Zniszczono mikrofilmy.
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Liczba�akt

spraw

brakowanych

i zniszczonych

w danym�roku

Sygnatura,�

uzupełniające�dane�o�brakowaniu�

i�zniszczeniu�materiałów�w�danym�roku

1980 61 642 j.a.
8312 spraw
(ogółem)

(rok 1980 – AIPN, 0333/73, b.p.)
(rok 1980 – AIPN, 0333/71, b.p.)
Zniszczono: spraw operacyjnych 5651, 
akt postępowań przygotowawczych 481,
teczek personalnych i pracy ogółem – 2180,
200 mb dokumentacji ogólnooperacyjnej
oraz 2061 filmów zwojowych. W trakcie
mikrofilmowania wybrakowano 67 098
dokumentów.  

1981 59 473 sprawy 3313 spraw

(rok 1981 – AIPN, 0359/5, b.p.)
Zakwalifikowano do zniszczenia 5966
spraw, do zniszczenia po uprzednim sfil-
mowaniu – 1427 spraw.

1982 53 527 j.a. 7241 spraw

(AIPN, 0333/75, k. 1/1; AIPN, 0359/5,
Sprawozdanie z 9 II 1983 r., b.p.)
W procesie filmowania wybrakowano 43 800
dokumentów, zakwalifikowano do znisz cze -
nia 1498 spraw (2357 tomów), do częścio -
wego zniszczenia – 229 spraw (622 tomy).

1983 53 052 sprawy 7891 spraw 

(AIPN, 0333/76, k. 1/1)
Akta z sygn. I – zniszczenie materiałów
i filmów – 3087 spraw, zniszczenie materia -
łów i pozostawienie filmów – 1904 spraw.
(AIPN, 0546/6, k. 10–11).
Do całkowitego zniszczenia zakwali-
fikowano 7891 spraw, do zniszczenia akt,
pozostawiając mikrofilm 6952 spraw. 

1984 34 987 spraw 8529 spraw

(AIPN, 0546/7, k. 2, 7–8) 
W czasie opracowywania spraw do filmowa-
nia wybrakowano 149 728 dokumentów.
Zakwalifikowano do zniszczenia 1736 spraw.

1985 22 050 akt spraw 14 835 spraw

(AIPN, 0546/2, k. 1, 17; AIPN, 0546/8,
Sprawozdanie z 4 stycznia 1986 r., k. 1–2)
Zniszczono: bez uprzedniego filmowania
7805 spraw, po sfilmowaniu 6951 spraw.
Razem wywieziono 400 worków makulatury. 
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i�zniszczeniu�materiałów�w�danym�roku

1986

31 903 sprawy 
(305 mb dokumentacji
ogólnooperacyjnej, 
665 taśm magneto-
fonowych)

7925 spraw (AIPN, 0546/9, k. 6–7)

1987

37 611 akt spraw
(296 mb dokumentacji
ogólnooperacyjnej,
665 taśm magneto-
fonowych)

3280 akt spraw (AIPN, 0546/10, k. 4–5)

1988

39 270 akt
(308 mb materiałów ogól-
nooperacyjnych,
665 taśm magneto-
fonowych)

3552 sprawy

(AIPN, 0546/11, k. 4–5, 7)
W zespole analitycznym wybrakowano
ogółem 2184 sprawy. W zespole mikrofil-
mowym sfilmowano i zniszczono 776 spraw
(1179 tomów), zniszczono bez filmowania
592 sprawy (1669 tomów).

1989 Brak danych 
1059 spraw

(dane niepełne
i wątpliwe)

(AIPN, 0434/35, k. 258–259)
(AIPN, 0887/94, k. 1–11, 30)
Protokoły brakowania 103–108 zawierają
łącznie wykaz 1156 zniszczonych spraw 
i 9 mikrofilmów.

1990 Brak danych

2104 sprawy
w styczniu

1990 r.
(dane niepełne

i wątpliwe)

(AIPN, 0887/94, k. 12–15)
Protokoły brakowania nr 109–111 zawierają
łącznie wykaz 2104 spraw zniszczonych
w styczniu 1990 r. 

W spra woz da niach rocz nych, w po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia Biu ra „C”, dla
okre śle nia akt ope ra cyj nych uży wa no za mien nie zwro tu spra wy ope ra cyj ne. Licz ba cał ko -
wi ta akt spraw ope ra cyj nych ozna cza ła tak że licz bę po zy cji ar chi wal nych spraw ope ra cyj -
nych. Ter mi nem spra wa okre śla no tak że: tecz ki per so nal ne by łych TW i kan dy da tów na
TW, tecz ki pra cy b. TW, spra wy ope ra cyj ne, spra wy kon tro l no -śle dcze, spra wy obiek to wo -
-z aga dni eni owe, tecz ki wy jaz do we, spra wy o eks tra dy cję, spra wy po szu ki waw cze, spra wy
są do we. W rocz nych ze sta wie niach ta be la rycz nych wy mie nio ne spra wy su mo wa no ja ko
stan za so bu Wy dzia łu II Biu ra „C”. Su ma spraw nie prze kła da ła się na licz bę to mów. Nie -
któ re spra wy ope ra cyj ne li czy ły czę sto wie le to mów. 

Z cza sem w rocz nych spra woz da niach za sto so wa no sys tem po da wa nia sta nu ar chi wum
ope ra cyj ne go w jed nost kach ar chi wal nych – j.a. Po rów nu jąc po szcze gól ne spra woz da nia,
moż na wnio sko wać, iż jed na jed nost ka ar chi wal na w przy pad ku spraw ope ra cyj nych ozna -
cza ła jedną spra wę ope ra cyj ną, ale w po zo sta łych – tecz kę. Oprócz jed no stek ar chi wal nych
w spra woz da niach po ja wia się opis za so bu po da ny w me trach bie żą cych – mb. Zda rza się,
że licz ba bra ko wań ujmowana jest w to mach, tecz kach, do ku men tach i wor kach. W póź niej szym
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okre sie bra ko wa ne i nisz czo ne by ły tak że fil my. Ich liczbę po da wa no w zwo jach (sztu -
kach), klat kach lub jac ke tach. 

Licz ba akt ope ra cyj nych w Wy dzia le II na ko niec każ de go ro ku za le ża ła od tzw. ru chu
akt w da nym ro ku. Był on wy pad ko wą pię ciu czyn ni ków. Po pierw sze, jed nost ki ope ra cyj -
ne kie ro wa ły nie ustan nie do Wy dzia łu II za koń czo ne lub nie ak tu al ne spra wy ope ra cyj ne
w ce lu zło że nia w ar chi wum. Mia ło to wpływ na wzrost sta nu po sia da nia. Po dru gie, ar chi -
wum wy po ży cza ło jed nost kom te ry to rial nym ak ta spraw, sto sow nie do skła da nych za mó wień.
To po wo do wa ło spa dek fak tycz ne go sta nu po sia da nia, aż do mo men tu zwro tu. Ar chi wum
prze ka zy wa ło tak że nie któ re ak ta spraw jed nost kom na sta łe. Po trze cie, w trak cie czyn no -
ści opra co wy wa nia spraw trwał nie ustan ny pro ces ko ma sa cji, czy li pod po rząd ko wa nia róż -
nych te czek, do ku men tów czy akt ope ra cyj nych jed nej spra wie o zna cze niu nad rzęd nym.
Pro wa dzi ło to do spad ku ilo ści za re je stro wa nych spraw. Po czwar te, Wy dział II prze ka zy -
wał w pew nych la tach, zgod nie z za kre sem pra cy po szcze gól nych wy dzia łów, część swo ich
akt do in nych komórek (np. w 1966 r. kar to te kę re pa trian tów prze ka za no do Wy dzia łu IV)
oraz sam przej mo wał spra wy od in nych wy dzia łów. Wresz cie, przy po rząd ko wa niu za so -
bów ar chi wal nych – w myśl prze pi sów o bra ko wa niu i nisz cze niu do ku men ta cji bez war to -
ścio wej i se gre ga cji po zo sta ją cej we dług dzia łów bądź za gad nień – nie ustan nie bra ko wa no
i nisz czo no pew ną liczbę spraw i do ku men tów. Stan akt spraw ope ra cyj nych na ko niec każ -
de go ro ku był więc wy pad ko wą tych pię ciu pro ce sów. 

Licz ba wy bra ko wa nych akt spraw w da nym ro ku nie za wsze po kry wa ła się ze sta nem
fak tycz nym ich znisz cze nia. Przy du żej ilo ści bra ko wań pew na ich część by ła nisz czo na
w ro ku na stęp nym, a na wet póź niej. W ta be li za zna czo no stan bra kow ania i znisz cze nia
w da nym ro ku, sto su jąc wni kli wą ana li zę spra woz dań. Ze sta wie nia zbior cze nie za wsze jed -
nak da wa ły moż li wość do ko na nia ob li czeń. Ana li za po rów naw cza wska zu je, że je śli na wet
wy stą pi ły tu pew ne róż ni ce do ty czą ce ilo ści, to w gra ni cach kil ku pro cent i nie ma to wpły -
wu na opis prze bie ga ją cych pro ce sów czy wy stę pu ją cych ten den cji. Bra ko wa nia szcze gól -
nie du żej licz by spraw po sia da ły cha rak ter wy raź nych ak cji, po któ rych pro ces nisz cze nia
był już za bie giem tech nicz nym.

Se lek cja ma te ria łów do znisz cze nia w Wy dzia le II Biu ra „C” do ko ny wa ła się głów nie
(mi mo ko lej nych re or ga ni za cji) w trzech pio nach: ar chi wal nym, przy go to wu ją cym ma te ria -
ły do fil mo wa nia i mi kro fil mu ją cym oraz opra co wu ją cym ma te ria ły ar chi wal ne (ana li tycz -
nym). Każ dy z nich pod czas po rząd ko wa nia spraw kwa li fi ko wał ma te ria ły do znisz cze nia. 

W spra woz da niach rocz nych po ja wia się z bie giem cza su po dział na spra wy pro wa dzo -
ne przez SB i MO. W sta ty sty ce by ły one nie kie dy roz bi ja ne, co wy ma ga ło do dat ko wych
pod li czeń.

b)�bra�ko�wa�nie�akt��spraw�ope�ra�cyj�nych�w la�tach�sześć�dzie�sią�tych

W skład za so bu ak to we go SB cen tra li MSW i jed no stek ope ra cyj nych KG MO w la tach
sześć dzie sią tych wcho dzi ły: tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych TW, tecz ki ro bo cze (pra -
cy b. TW), roz pra cow nia ope ra cyj ne, spra wy kon tro l no -śle dcze, tecz ki obiek to wo -z agad -
nie ni owe, ak ta do ty czą ce eks tra dy cji („E”), ak ta po szu ki waw cze i usta le nio we („AS”).
W 1961 r. po ja wi ła się no wa kwa li fi ka cja: spra wy ope ra cyj ne no we go ty pu, spra wy ope ra -
cyj ne sta re go ty pu. Od po ło wy lat sześć dzie sią tych wy szcze gól nia się jesz cze tecz ki nie -
dosz łych po zy skań do współ pra cy, spra wy ope ra cyj ne i tecz ki ma te ria łów wstęp nych oraz
spra wy do cho dze nio we MO. Oprócz te go w Wy dzia le II znaj do wa ły się: do wo dy rze czo we
do spraw śled czych, do ku men ta cja de po zy to wa, ak ta Cen tral ne go La bo ra to rium Eks per tyz,
ko re spon den cja i spra woz daw czość ope ra cyj na, in struk cje i za rzą dze nia b. MBP i KdsBP.



Od 1961 r. skła da no do ku men ta cję Po uf ne go Prze glą du In wi gi la cyj ne go. W 1962 r. przy -
była do dat ko wo do ku men ta cja re pa trian tów (an kie ty, do ku men ty, kar to te ka) pod le ga ją cych
re je stra cji w Cen tral nej Kar to te ce MSW oraz in ne materiały. W 1966 r. dochodzą tecz ki wy -
jaz do we, w 1967 r. ak ta są do we, a w 1968 r. par tyj ne 72. 

Stan spraw ope ra cyj nych i bra ko wa nie akt spraw w Wy dzia le II Biu ra „C” w latach
sześć dzie sią tych przed sta wia wy kres nr 2.

Wy�kres�2.�Stan�akt�spraw�i bra�ko�wa�nie�akt�wWy�dzia�le�II�Biu�ra�„C”�w la�tach�1960–1969

Z wy kre su wynika, że w la tach 1960–1963 bra ko wań akt spraw prak tycz nie nie by ło.
Licz ba spraw sys te ma tycz nie ro sła od 70 000 do po nad 80 000 akt spraw. Wią za ło się to
z or ga ni za cją ba zy da nych Biu ra „C”, któ re w tym okre sie nie by ło za in te re so wa ne uszczu -
ple niem za so bu ar chi wal ne go.

W 1961 r. zgod nie z Za rzą dze niem nr 150/61 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 25 wrze ś -
nia 1961 r. przy stą pio no do mi kro fil mo wa nia do ku men ta cji ope ra cyj nej znaj du ją cej się
w Wy dzia le II Biu ra „C”. W trak cie mi kro fil mo wa nia akt spraw ze spół ten kwa li fi ko wał do
znisz cze nia prze glą da ne ma te ria ły 73. 

W 1962 r. za kres pra cy tech nicz no -ew ide ncy jnej Wy dzia łu II zo stał po sze rzo ny o pra cę
ana li tycz no -b ada wczą, w któ rej oprócz opra co wań ar chi wal nych spo ro miej sca za ję ły pra ce
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72 Por. AIPN, 0333/6, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1960, k. 4, 7; AIPN,
0333/7, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1961, k. 5; AIPN, 0333/8, Spra woz da nie
z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1962, k. 2–3; AIPN, 0333/9, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II
Biu ra „C” MSW za rok 1963, k. 2–3; AIPN, 0333/10, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za
rok 1964, k. 1–2; AIPN, 0333/13, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1966, k. 2; AIPN,
0333/74, Spra woz da nia rocz ne z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1966, k. 2; AIPN, 0333/14, Spra -
woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1967, k. 3; AIPN, 0333/15, Spra woz da nie z pra cy
Wydzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1968, k. 2.

73 AIPN, 0333/7, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1961, k. 9–10.



„na uko wo -b ada wcze”. Prze ję to w tym ro ku z de par ta men tów II i III spra woz daw czość,
kore spon den cję i de po zy ty do ty czą ce za gad nień OUN i ban dy ty zmu w ilo ści 16 mb74. 

W 1963 r. wpły nę ła z de par ta men tów po waż na liczba do ku men ta cji i spraw, któ re prze sta ły
być obiek tem ak tu al ne go za in te re so wa nia. Przy ję te ak ta by ły opra co wy wa ne pod ką tem
ewi den cyj nym i we dług wy mo gów ar chi wi sty ki (te ostat nie by ły ra czej pro pa gan do wym
ha słem). Za sta na wia no się nad po łą cze niem sko ro wi dza ar chi wal ne go z kar to te ką ogól no -
info rm acy jną, co moż na by ło re ali zo wać dopiero po wy bra ko wa niu akt nieprzed sta wia ją -
cych żad nej war to ści (tak przy naj mniej ar gu men to wa no). Pro ble mem by ła tyl ko spra wa
pod pi sa nia pro jek tu przed sta wio ne go za rzą dze nia, któ re ze zwo lił oby na bra ko wa nie ak t75. 

Za sad ni cze zmia ny przy niósł rok 1964. Re ali zu jąc Wy tycz ne nr AZ-04033 z 9 czerw  ca
1964 r., wy ty po wa no w celu kwalifikowania do bra ko wa nia pię cio oso bo wy ze spół (w czym
po mo gła re or ga ni za cja Wy dzia łu IV). Wy sła no do po szcze gól nych wy dzia łów „C” KW MO
4971 spraw. Jednostki terenowe po konfrontacji i uzupełnieniu swoich spraw o brakujące
dokumenty miały zniszczyć akta z centrali. Od 20 paź dzier ni ka 1964 r. przy stą pio no do bra -
ko wa nia te czek b. TW. Do likwidacji wy ty po wa no 5981 spraw. Po nad to zo sta ły znisz czo ne
do ku men ty, któ re w la tach ubie głych za kwe stio no wa no u osób aresz to wa nych przez b.
MBP. Część z nich była po waż nie za grzy bio na. Znisz czo no: 629 po zy cji książ ko wych,
3864 eg zem pla rze nie le gal nej pra sy, 1473 eg zem pla rze ulo tek, 834 eg zem pla rze nie le gal -
nych bro szur oraz 4813 róż nych do ku men tów. Znisz czo no tak że po b. MBP i b. KdsBP:
dzien ni ki ko re spon den cyj ne, książ ki obec no ści pra cow ni ków, dzien ni ki po daw cze, re je stry
pocz ty spe cjal nej, grzbie ty prze pu stek, książ ki do rę czeń, pi sma prze wod nie i in ną do ku -
men ta cję biu ro wą. Jed no cześ nie sfil mo wa no Cen tral ną Kar to te kę Re pa trian tów (697 855
kart na 190 ta śmach). Znisz czo no 38 sztuk (1140 m) nie czy tel nych taśm fil mo wy ch76. 

W 1965 r. kon ty nu owa no re ali za cję Za rzą dze nia nr AZ-04033. Łącz nie wy bra ko wa no
i znisz czo no 20 803 akt spraw, a 1746 sko ma so wa no z te re ne m77. Do dat ko we in for ma cje za
ten rok mó wią, iż po cząw szy od paź dzier ni ka 1964 r. do grud nia 1965 r. znisz czo no 13 575
te czek per so nal nych b. TW, 8226 te czek pra cy b. TW oraz 9 ro dza jów in nych ma te ria łów:
du pli ka ty wy łą czo ne ze spraw kon tro l no -śle dczych i ope ra cyj nych – 25 997 do ku men tów;
du pli ka ty PPI (po uprzed nim od dzie le niu dwóch egz. kom ple tów) – 1937 eg zem pla rzy; do -
ku men ta cję biu ro wą – 796 sztuk; wy bra ko wa ną ko re spon den cję Wy dzia łu III Biu ra „C” –
31 pa czek; ko pie pism prze wod nich do pro to ko łów prze słu chań za la ta 1949–1955 zło żo ne
przez Biu ro Śled cze – 2 mb; du pli ka ty róż nych pism wy łą czo nych z do ku men ta cji i Ga bi -
ne tu Mi ni stra z lat 1944–1962 – 51 570 do ku men tów; książ ki kont oso bi stych pra cow ni ków
ope ra cyj nych – 259 sztuk; ko re spon den cję Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW w spra -
wach osób wy jeż dża ją cych za gra ni cę (bez war to ści ope ra cyj nej) – 3025 do ku men tów; „Co -
dzien ny Biu le tyn Ko mi te tu ds. Ra dia i Te le wi zji” – 31 eg zem pla rzy. Na wszyst kie do ku -
men ty spo rzą dzo no do kład ne wy ka zy. Do ku men ty znisz czo no w fa bry ce pa pie ru
w Je zior nej. Pra cow ni cy Wy dzia łu II i Wy dzia łu Ogól ne go spo rzą dzi li pro to ko ły znisz czeń.
Oprócz te go za kwa li fi ko wa no do znisz cze nia 2759 spraw ope ra cyj ny ch78. 

W 1966 r. wy bra ko wa no i znisz czo no 5909 akt spraw. In for ma cja uzu peł nia ją ca mó wi,
iż część z nich (5686 spraw) wytypowano jesz cze w 1965 r., ale znisz czo no do pie ro wios -

74 AIPN, 0333/8, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1962, k. 3.
75 AIPN, 0333/9, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1963, k. 2, 6–7.
76 AIPN, 0333/10, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1964, k. 8–10, 12; AIPN,

01640/2, t. 1, Ko re spon den cja do ty czą ca mi kro fil mów, k. 1–2.
77 AIPN, 0333/12, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1965, k. 3.
78 AIPN, 0333/74, Spra woz da nia rocz ne z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1965, k. 2–3, 11–13. 
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ną 1966 r. w Je zior nej. Na stą pił rów nież zna czą cy ruch akt. Prze nie sio no do Wy dzia łu IV
Biu ra „C” kar to te kę re pa trian tów (E-53) – ok. 700 000 kart, kar to te kę re pa trian tów w ję zy -
ku an giel skim (30 000 kart), sko ro widz (E-59) do ty czą cy żoł nie rzy i pod ofi ce rów ar mii
Ander sa (60 000 kart), do ku men ty oso bi ste re pa trian tów (60 000 ko pert), do ku men ta cję
róż ną do ty czą cą re pa trian tów (11 pa czek). Do Wy dzia łu V Biu ra „C” prze nie sio no: ma te -
ria ły róż ne w ję zy ku nie miec kim i przed wo jen ne, ak ta do�ssier Po li cji Pań stwo wej (5910 te -
czek), sko ro widz al fa be tycz ny (E-59) do tych akt, ga ze ty śled cze z lat 1917–1937 (39 to -
mów). Prze ję to na to miast z Wy dzia łu IV Biu ra „C” tecz ki taj nych współ pra cow ni ków
i do ku men ta cję cha rak te ru ogól ne go oraz sko ro widz al fa be tycz ny (E-59) jed no stek ope ra -
cyj nych KG MO w ilo ści 30 000 j.a. (200 mb). W Wy dzia le II po łą czo no więc ar chi wi za cję
spraw ope ra cyj nych SB i MO 79. 

W 1967 r. praw do po dob nie w związ ku z prze ję ciem akt ope ra cyj nych KG MO za sto so wa -
no no wy spo sób su mo wa nia spraw ope ra cyj nych. Za czę to je po da wać ra zem z do ku men ta cją
ope ra cyj ną ogól ne go cha rak te ru, sto su jąc ska lę w jed nost kach ar chi wal nych. Z po cząt ku licz -
ba ta by ła roz bi ta na spra wy ope ra cyj ne (po da wa ne w ilo ści spraw i me trach bie żą cych) oraz
po zo sta łą do ku men ta cję ope ra cyj ną (po da wa ną w me trach bie żą cych). Ta ki sys tem wy ni kał
z prak ty ki spra woz daw czo ści (w ce lu przej rzy sto ści po da wa no liczbę spraw w „sztu kach”).
Za sto so wa nie ja ko mia ry jed nost ki ar chi wal nej wpro wa dzi ło w spra woz da niu z 1967 r. pe wien
za męt. Nie wia do mo, czy w tym ro ku spra woz daw czym jed nost ka ar chi wal na ozna cza ła za -
wsze jed ną spra wę ope ra cyj ną, czy też jed na spra wa ope ra cyj na mo gła skła dać się z kil ku jed -
no stek? Py ta nie ta kie na su wa się po po rów na niu da nych o sta nie za so bu z 31 grudnia 1966 r.,
któ re mó wią o 81 890 spra wach ope ra cyj nych (1219 mb) i 432 mb (14 355 j.a.) do ku men ta -
cji ope ra cyj nej ogól ne go cha rak te ru, z da ny mi z 1 stycz nia 1967 r., któ re mó wią o 83 783 j.a.
(1689 mb) akt ope ra cyj nych. Jest to ta sa ma war tość, tyl ko ina czej opi sa na. O ile po zsu mo -
wa niu war to ści w me trach bie żą cych moż na z ma łym błę dem mó wić o „po wtó rze niu” się da -
nych, to nie moż na te go po wie dzieć o zsu mo wa niu jed no stek ar chi wal nych – tu taj „gi nie”
nam ok. 12 000 jed no stek. Al bo więc jed na „spra wa ope ra cyj na” nie za wsze by ła jed ną jed -
nost ką (mo gła się skła dać np. z kil ku j.a.), al bo do ku men ta cja ope ra cyj na ogól ne go cha rak te -
ru zo sta ła w no wym uję ciu w nie wy ja śnio ny spo sób po gru po wa na. Mo gła być to rów nież po -
mył ka (nie wy klu czo ne, iż ce lo wa dla wpro wa dze nia w błąd). Dla te go w ce lu za cho wa nia
do kład no ści w ta be li zbior czej po da no da ne za wie ra ją ce in for ma cje o sta nie spraw – wy ra żo -
ne w licz bach (spraw), jed nost kach ar chi wal nych, jak i me trach bie żą cych – tak jak by ło to
od no to wa ne w spra woz da niach. Za sto so wa nie w po da wa niu licz by spraw ope ra cyj nych mia -
ry jed no stek ar chi wal nych mo gło wpro wa dzić do wy kre sów pew ne nie do kład no ści rzę du kil -
ku ty się cy, z ten den cją do zwięk sze nia ilo ści sta nu po sia da nia – nie mia ło to jed nak zna czą ce -
go wpły wu na ana li zy do ty czą ce pro ce su bra ko wa nia 80. 

W 1967 r. do ko na no dru gie go „rzu tu” bra ko wa nia i nisz cze nia ma te ria łów (do ty czy ło to
głów nie do ku men ta cji, któ ra wpły nę ła rok wcze śniej z Wy dzia łu IV w ilo ści 30 000 j.a.).
Łącz nie za kwa li fi ko wa no do znisz cze nia 27 391 j.a. (130 mb) akt SB i mi li cji: z te go znisz -
czo no – 13 280 j.a. (60 mb); do znisz cze nia po zo sta ło jesz cze – 14 111 j.a. (70 mb). W tym
sa mym spra woz da niu – w ze sta wie niu rocz nym – znaj du je my in ną in for ma cję: w 1967 r.
doko na no wy bra ko wa nia i znisz cze nia 24 394 jed no stek ar chi wal nych (104 mb). Wo bec
roz bież no ści da nych za war tych w spra woz da niu – w ta be li i na wy kre sie przy ję to war to ści
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80 Por. ibidem, k. 1–2; AIPN, 0333/14, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1967,
k. 2–3.



po da ne w ze sta wie niu rocz nym. W spra woz da niach z te go ro ku po ja wia się tak że po dział
na ak ta MO i SB81.

W 1968 r. wy bra ko wa no i znisz czo no 598 j.a. akt KG MO i 8 mb du pli ka tów. W spra -
woz da niu brakuje da nych o bra ko wa niu w ar chi wum spraw ope ra cyj nych SB. W tym ro ku
zakoń czo no in wen ta ry za cję za so bów ar chi wal nych spraw ope ra cyj nych zło żo nych do ar -
chi wum w la tach 1944–1967. Ob ję to nią ogó łem 49 326 spraw. W wy ni ku in wen ta ry za cji
ujaw nio no wiele nie do cią gnięć, a wśród nich tak że „brak ad no ta cji o fak cie znisz cze nia lub
sko ma so wa nia akt”. Wnio ski z in wen ta ry za cji po twier dza ją wcze śniej sze przy pusz cze nie,
iż stan ar chi wum po da wa ny w jed nost kach ar chi wal nych nie był rów no znacz ny z licz bą
spraw. In wen ta ry za cja wy ka za ła rów nież przy pad ki nie od no to wy wa nia bra ko wań, co wi dać
wy raź nie po lu kach wy stę pu ją cych w ta be li 82.

W 1969 r. wy bra ko wa no i znisz czo no 1348 te czek pra cy b. TW i wy bra ko wa no 6,2 mb
wtór ni ków do ku men tów z Ga bi ne tu Mi ni stra 83.

Naj więk szą liczbę bra ko wań w de ka dzie lat sześć dzie sią tych przy niosły lata 1965 i 1967,
w któ rych wy bra ko wa no i znisz czo no w cią gu ro ku po nad 20 000 akt spraw oraz lata 1964
i 1966, kie dy bra ko wa no i znisz czo no ok. 6000 spraw rocz nie. Łącz nie w la tach 1964–1968
wy bra ko wa no i znisz czo no ok. 52 000 akt spraw. Osta tecz nie w 1969 r. w ar chi wum po zo -
sta ło ok. 56 000 spraw. Znisz czo no więc pra wie po ło wę ca łe go za so bu. Nie wy klu czo ne, iż
bra ko wań by ło wię cej, ale nie zo sta ły uję te w rocz nych spra woz da niach (mó wią o tym
wnio ski z in wen ta ry za cji). W re zul ta cie tych dzia łań liczba spraw ope ra cyj nych prze cho wy -
wa nych w ar chi wum spa dła z po nad 80 000 do ok. 56 000, a więc o jed ną trze cią. W ten
spo sób zre ali zo wa no Wy tycz ne nr AZ-04033/64, któ rych ce lem by ło oczysz cze nie ar chi -
wum ze zbęd nej do ku men ta cji. Pod le ga ły im ma te ria ły zło żo ne do ar chi wum do 1960 r.
włącz nie. Ak cja ta zo sta ła za koń czo na w 1967 r.

Od 1968 r. za czę to bra ko wać w myśl Za rzą dze nia nr 0107/68, któ re zmie nia ło kwa li fi -
ka cję nie któ rych akt i okre śla ło sta łe za sa dy oczysz cza nia ar chi wum ze zbęd nej do ku men -
ta cji. Prak ty kę „ak cji bra ko wań” za stą pio no sta łym pro ce sem. 

W de ka dzie lat sześć dzie sią tych moż na za ob ser wo wać kon ty nu ację „po la ry za cji” za so -
bu ar chi wal ne go Wy dzia łu II, zmie rza ją cą w kie run ku wy kształ ce nia zbio ru o ści śle ope ra -
cyj nym zna cze niu 84. 

c)�bra�ko�wa�nie�akt�spraw�ope�ra�cyj�nych�w la�tach�sie�dem�dzie�sią�tych

W skład za so bu ar chi wal ne go Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w la tach sie dem dzie sią tych
wcho dzi ły głów nie: tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych TW, tecz ki pra cy wy eli mi no wa -
nych TW, spra wy ope ra cyj ne, tecz ki per so nal ne OZI, ak ta kon tro l no -śle dcze, spra wy obiek -
to wo -z aga dni eni owe, ak ta są do we, do ku men ta cja ogól noop er acy jna, do ku men ta cja do ty -
czą ca księ ży, do ku men ta cja par tyj na, do ku men ta cja ogól nobi ur owa. Za sad ni czych zmian
w ty pie prze cho wy wa nych akt nie by ło.

Stan spraw ope ra cyj nych i bra ko wa nie akt spraw w Wy dzia le II Biu ra „C” w latach sie -
dem dzie sią tych przed sta wia wy kres nr 3.

Ca łą de ka dę lat sie dem dzie sią tych ce chu je sta bi li za cja sta nu akt spraw, któ ry wa ha się od
58 000 do 65 000 spraw i za cho wu je lek ką ten den cję zwyż ko wą. Bra ko wań spraw jest sto -
sun ko wo ma ło, nie prze kra cza ją one kil ku ty się cy – naj wię cej wy bra ko wa no w 1973 r.

81 AIPN, 0333/14, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1967 r., k. 2, 6–8.
82 AIPN, 0333/15, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1968 r., k. 7, 12, 13.
83 AIPN, 0333/17, t. 1, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1969 r., k. 2, 10.
84 AIPN, 0333/13, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1966 r., k. 10–11.

Stanisław�Koller

220

N
IS

Z
C

Z
EN

IE
 M

A
T

ER
IA

ŁÓ
W

 A
R

C
H

IW
A

LN
Y

C
H



Brakowanie i niszczenie dokumentacji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa...

221

N
ISZ

C
Z

EN
IE M

A
T

ER
IA

ŁÓ
W

 A
R

C
H

IW
A

LN
Y

C
H

Spra woz da nia rocz ne z pra cy Wy dzia łu II za la ta 1970–1971 nie za wie ra ją in for ma cji
o ilo ści wy bra ko wa nych akt spraw. Je śli na wet nie by ło bra ko wań spraw, to nie ozna cza, iż
nie by ło bra ko wa nia in nej do ku men ta cji, głów nie o cha rak te rze ogól nym.

W 1970 r. w trak cie po rząd ko wa nia do ku men ta cji ogól noop er acy jnej zna le zio no materiały,
któ re po win ny być już zgod nie z za rzą dze nia mi wy bra ko wa ne. Po se lek cji prze zna czo no do
wy bra ko wa nia 88 mb do ku men ta cji. Do osta tecz nej kwa li fi ka cji po zo sta ło 12 mb do ku men -
ta cji do ty czą cej fun du szu ope ra cyj ne go z Ga bi ne tu Mi ni stra, któ rej wy bra ko wa nie z po wo du
za strze że nia wy ma ga ło kon sul ta cji. Oprócz te go znisz czo no ko mi syj nie 223 po zy cje do ku -
men tów na de sła nych z biur: „B”, „T” i „W”. Na sta nie Wy dzia łu II znaj do wa ło się jesz cze
125,5 mb do ku men ta cji do ty czą cej du cho wień stwa i 43 mb do ku men ta cji par tyj ne j85.

W 1971 r. za kwa li fi ko wa no do znisz cze nia: do ku men ta cję ogól noop er acy jną – 135 mb;
do ku men ta cję z b. De par ta men tu X MBP – 102 j.a.; do ku men ty Służ by Mi li cji – 130 j.a.
By ły to ma te ria ły uzy ska ne w trak cie bra ko wa nia do ku men ta cji ka te go rii „B” kwa li fi ku ją -
cej się do znisz cze nia 86. Przy czy ny likwidacji wy mie nio nych ma te ria łów wy ni ka ły nie tyl -
ko z prze pi sów ar chi wal nych, miały tak że podłoże po li tycz ne, np. w ma te ria łach po b. De -
par ta men cie X MBP znisz czo no ak ta fi gu ran tów i OZI, wśród któ rych były osobistości
ży cia po li tycz ne go 87. 

15 grud nia 1971 r. dy rek tor Biu ra „C” na pod sta wie § 5 Za rzą dze nia nr 0107/68 z 24 paź -
dzier ni ka 1968 r. wy dał Za rzą dze nie nr 08/71 zmniej sza ją ce o kres prze cho wy wa nia do ku -
men tów. W 1972 r. w opar ciu o po wyż sze za rzą dze nia kon ty nu owa no pra ce po rząd ko we.
W ze spo le akt kon tro l no -śle dczych wy łą czo no ze spraw do ku men ta cję bez war to ścio wą

85 AIPN, 0333/17, t. 2, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1970,
k. 7–9, 25.

86 Ibi�dem, t. 3, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w ro ku 1971, k. 3.
87 AIPN, 0333/2, t. 1, Or ga ni za cja pra cy ar chi wal nej (wy tycz ne, in struk cje, pro jek ty, kon spek ty), do ku -

ment nr 29, b.p.

Wy�kres� 3.� Stan� akt� spraw� i bra�ko�wa�nie� akt� w Wy�dzia�le� II� Biu�ra� „C”� w la�tach

1970–1979



(kopie pism, du pli ka ty, do ku men ty tech ni ki ope ra cyj nej) i wy bra ko wa no 297 774 wtór ni ki
oraz cał ko wi cie 71 spraw. Z ze spo łu akt obiek to wo -z aga dni eni owych zakwa li fi ko wa no do
wy bra ko wa nia 1315 te czek. Przy po rząd ko wa niu akt ope ra cyj no -ze wnętrz nych wy typo wa -
no do znisz cze nia 8496 du pli ka tów. Z do ku men ta cji ogól noop er a cy jnej wy typo wa no 14 mb
bez war to ścio wej do ku men ta cji (głów nie du pli ka ty i ma te ria ły ka te go rii „B”). Po mi mo tak
du żej ilo ści wy bra ko wa nych do ku men tów ani w szcze gó ło wym spra woz da niu pod su mo wu -
ją cym ile spraw w da nym ro ku uby ło ze sta nu, ani w ta be li zbior czej z pra cy ze spo łu za
1972 r., w ru bry ce nr 14 – znisz cze nia, nie po da no żad nych da nych o ich znisz cze niu 88. Tak -
że w tym przy pad ku nie moż na wy klu czyć wpły wu przy czyn po li tycz nych na ka mu flaż
prze pro wa dzo nych bra ko wań. 

W 1973 r. kon ty nu owa no pra ce nad po rząd ko wa niem i bra ko wa niem akt, wy łą cza jąc
bez war to ścio wą i zbęd ną do ku men ta cję. Z ze spo łu akt po stę po wań przy go to waw czych
wytypowa no do znisz cze nia 163 973 wtór niki i 71 spraw. Z ze spo łu akt obiek to wo -z agad -
nieni owych wy bra ko wa no 1427 te czek. Na pod sta wie wy tycz nych dy rek to ra Biu ra „C”
porząd ko wa no rów nież tecz ki per so nal ne i tecz ki pra cy OZI zde po no wa ne w ar chi wum
w la tach 1944–1965. Po rząd ko wa niu pod le ga ły tyl ko ak ta tych TW, któ rzy nie bra li czyn -
ne go udzia łu w po waż niej szych roz pra co wa niach cha rak te ru po li tycz ne go (szpie go stwo,
zbroj ne pod zie mie, nie le gal ne or ga ni za cje, sa bo taż, dy wer sja itp.). Z te czek bra ko wa no
bezwar to ścio wą (dla ce lów ope ra cyj nych) do ku men ta cję, po zo sta wia jąc: ra port na po zy ska -
nie ze zdję ciem, zo bo wią za nie, cha rak te ry sty kę, po sta no wie nie o eli mi na cji, in ne waż ne
(tzn. przy dat ne do po wtór ne go po zy ska nia) do ku men ty. W re zul ta cie znisz czo no cał ko wi -
cie 268 te czek per so nal nych zmar łych TW i 3832 tecz ki pra cy TW. Po mi mo tak du żych bra -
ko wań, spra woz da nie rocz ne sza cu je, iż ze sta nu ar chi wum uby ło na sku tek znisz cze nia
łącz nie 698 spraw. Trud no zin ter pre to wać te roz bież no ści w oce nie. Utrud nia to tak że brak
ta be li zbior czej przed sta wia ją cej ruch spraw, w tym bra ko wań. Po nie waż w spra woz da niu
rocz nym za rów no spra wy, jak i tecz ki by ły su mo wa ne ra zem, dla te go w ta be li, przy zbior -
czej oce nie wszyst kich bra ko wań w da nym ro ku, do ko na no te go sa me go za bie gu (zsu mo -
wa no spra wy i tecz ki)89.

W 1974 r. z akt po stę po wań przy go to waw czych oraz obiek to wo -z aga dni eni owych za -
kwa li fi ko wa no do znisz cze nia 395 spraw i wy bra ko wa no 85 200 wtór ni ków. Spra woz da nie
nie po sia da ta be li sta ty stycz nych o ru chu spraw. Brak rów nież da nych o bra ko wa niu w ze -
sta wie niu do ty czą cym spraw, któ re uby ły ze sta nu 90. 

W spra woz da niu za 1975 r. brak jest ja kich kol wiek da nych o bra ko wa niu 91.
Spra woz da nie za 1976 r. rów nież nie po sia da szcze gó ło wych da nych o bra ko wa niu. Jest

na to miast in for ma cja, iż ze spół przy go to wu ją cy ma te ria ły do fil mo wa nia do ko ny wał jed no -
cze śnie se lek cji akt do znisz cze nia. By ły to naj czę ściej pi sma prze wod nie, kar ty E-15
(spraw dze nio we), du pli ka ty, czy ste dru ki oraz do ku men ty tech ni ki ope ra cyj nej „W”, „B”,
„T”. Oma wia jąc in ne pra ce, wspo mnia no, iż w ze spo le akt ogól noop er acy jnych wy bra ko -
wa no 24 mb do ku men tów. W spra woz da niu bra ku je tak bar dzo przy dat nych ta be l o ru chu
spraw, uwzględ nia ją cych zwy kle da ne o bra ko wa niu 92. 

88 AIPN, 0333/17, t. 4, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1972 r., k. 3, 6–7, ru bry ka:
Ta be la sta ty stycz na z pra cy ze spo łu Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za okres od 20 XII 1971 r. do 20 XII 1972 r.

89 Ibidem, t. 5, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w 1973 r., k. 5, 8–10.
90 Ibi�dem, t. 6, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1974, k. 5, 10.
91 AIPN, 0333/18, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1975, k. 1–15.
92 AIPN, 0333/17, t. 7, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1976,

k. 10–11. 
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W 1977 r. spo rzą dzo no pro to ko ły bra ko wa nia akt, któ rych o kres prze cho wy wa nia mi nął,
w ilo ści ok. 3000 po zy cji (akt spraw). Naj praw do po dob niej by ły to tecz ki kan dy da tów na
TW, wła ści cie li LK, MK, PZ i SK zło żo nych w ar chi wum do 1965 r. oraz do ku men ta cja
z De par ta men tu Tech ni ki Ope ra cyj nej. Bra ko wa nie te go ze spo łu akt za pla no wa no
w 1976 r., usta la jąc za kres pra cy na przy szły rok. Ze spół ty pu ją cy ak ta do fil mo wa nia pro -
wa dził rów no cze śnie po rząd ko wa nie akt, wy łą czał ze spraw i wskazywał do znisz cze nia do -
ku men ty bez war to ścio we. Nie ste ty brak in for ma cji opi su ją cych ich cha rak ter. Spra woz da -
nie nie za wie ra zbior czych ta bel i szcze gó ło wych da nych o bra ko wa niu 93.

W 1978 r. spo ty ka my w spra woz da niu tyl ko jed ną la ko nicz ną wzmian kę, iż wy bra ko wa -
no ma te ria ły ka te go rii „B”, któ rych okres prze cho wy wa nia już mi nął – ok. 6,5 mb akt. Brak
bliż szych da nych o cha rak te rze wy bra ko wa nych ma te ria łów. Dru ga in for ma cja mó wi, że
w trak cie przy go to wy wa nia do ku men tów do fil mo wa nia wy łą cza no wtór ni ki i do ku men ty
nie przed sta wia ją ce war to ści ope ra cyj nej. W tym przy pad ku rów nież nie po da no ilo ści wy -
łą czo nych ma te ria łó w94. 

W spra woz da niu z 1979 r. brakuje in for ma cji o bra ko wa niu. Znaj du je my je dy nie no tat kę,
któ ra po twier dza pew ne za ha mo wa nie w pro ce sach bra ko wa nia: „Nie wy bra ko wa no jed nak
de po zy tów, któ rych okres prze cho wy wa nia prze kro czył 25 lat, i nie przy stą pio no do opra co -
wa nia do ku men ta cji ory gi nal nej, mi mo że wy tycz ne w tym przed mio cie zo sta ły opra co wa -
ne”. Po raz pierw szy spo ty ka my też in for ma cję o przy ję ciu i ko mi syj nym znisz cze niu mi kro -
fil mów zde po no wa nych w wy dzia łach „C” KW MO w Olsz tynie, Bia ły mstoku i Rze szowie95.

W la tach sie dem dzie sią tych bra ko wa nie od by wa ło się na pod sta wie: Za rzą dze nia
nr 0107/68 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 24 października 1968 r., któ re za wie ra ło wy kaz
akt z ka te go ria mi oraz na pod sta wie Za rzą dze nia nr 08/71 dy rek to ra Biu ra „C” z 15 grud -
nia 1971 r., któ re znacz nie zmniej sza ło okres prze cho wy wa nia akt, a na stęp nie na pod sta -
wie Za rzą dze nia nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi
ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych z 10 maja 1974 r., któ re za wie ra ło roz sze rzo -
ny wy kaz akt ka te go rii „A” i „B”. W po cząt ko wym okre sie, po wy da niu zarzą dzeń i w trak -
cie ich re ali za cji, bra ko wań by ło spo ro, cho ciaż nie wszyst kie zo sta ły udo ku men to wa ne.
Głów nie do ty czy ły one ma te ria łów po zo sta ją cych po za spra wa mi. Od 1974 r. bra ko wa nie
po sia da ło cha rak ter bar dziej płyn ny i do ty czy ło re gu lar ne go nisz cze nia akt, któ rych czas
prze cho wy wa nia mi nął. Po mi mo bra ku szcze gó ło wych da nych do ty czą cych bra ko wa nia
z okre su 6 lat moż na wnio sko wać, iż sa mych spraw ope ra cyj nych nisz czo no w tym okre sie
nie wie le. W ostat nim ro ku de ka dy roz po czę to bra ko wa nie mi kro fil mów, któ rych za war tość
stra ci ła war tość ope ra cyj ną. W spra woz da niach z de ka dy lat sie dem dzie sią tych za sta na wia
fakt, iż w nie któ rych la tach nie od by ły się żad ne bra ko wa nia spraw ope ra cyj nych lub też nie
zo sta ły od no to wa ne. Je śli tak, to by ły to al bo za nie dba nia, al bo bra ko wa nia po sia da ły cha -
rak ter nie jaw ny.

d)�bra�ko�wa�nie�akt�spraw�ope�ra�cyj�nych�w la�tach�osiem�dzie�sią�tych

W skład ze spo łu akt gro ma dzo nych w Wy dzia le II Biu ra „C” w la tach osiem dzie sią tych
wcho dzi ły głów nie: tecz ki per so nal ne by łych TW, tecz ki ro bo cze by łych TW, ak ta ope ra -
cyj ne, ak ta po stę po wań przy go to waw czych, ak ta kon tro l no -op er acy jne, ak ta obiek to wo-
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93 AIPN, 0333/18, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w ro ku 1977, k. 5, 7;
AIPN, 0333/17, t. 7, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1976, k. 14.

94 AIPN, 0333/73, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy w Wy dzia le II w 1978 r., b.p.; ibi�dem, In for ma cja
z pra cy Wy dzia łu II za okres 1 I – 1 XII 1978 r., b.p.

95 Ibi�dem, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1979, b.p.



-zagad nie nio we, ak ta są do we, tecz ki osób opi nio wa nych na wy jazd za gra ni cę, ak ta róż ne,
ma te ria ły ogól nobi ur owe. 

Stan akt spraw i bra ko wa nie akt w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW w la tach 1980–1990
przed sta wia wy kres nr 4.

Wy�kres� 4.� Stan� akt� spraw� i bra�ko�wa�nie� akt� w Wy�dzia�le� II� Biu�ra� „C”� w la�tach

1980–1990

W ta be li zbior czej sta nu i ru chu akt ar chi wal nych Wy dzia łu II w 1980 r. po da no, iż w cią -
gu ro ku znisz czo no 5651 spraw ope ra cyj nych i 481 akt po stę po wań przy go to waw czych.
W ta be li nie od no to wa no znisz cze nia 1083 te czek per so nal nych i pra cy zmar łych TW oraz
1097 te czek per so nal nych i pra cy by łych TW uro dzo nych po 1910 r., któ re wy bra ko wa no
jesz cze w I pół ro czu. Łącz nie wy nio sło to 8312 akt spr aw96. W trak cie mi kro fil mo wa nia
wy bra ko wa no 67 098 do ku men tów nie przed sta wia ją cych war to ści ope ra cyj nej, znisz czo no
2061 fil mów zwo jo wych „a 30 m”, któ re za wie ra ły nie ak tu al ne in for ma cje 97. W sto sun ku
do ro ku po przed nie go (kie dy nie od no to wa no żad nych bra ko wań) jest to za sad ni czy zwrot
w prak ty ce funk cjo no wa nia Biu ra „C”, któ ry moż na wy tłu ma czyć tyl ko zmia ną sy tu acji po -
li tycz nej. 

W II pół ro czu 1980 r. roz po czę to wy dzie la nie okre ślo nych akt do znisz cze nia oraz przy -
go to wa nie do ewa ku acji na wy pa dek za gro że nia wy typowanej gru py ma te ria łów ar chi wal -
nych. W ra mach tej ak cji znisz czo no w dniach 6–18 grud nia 1980 r. m.in. na stę pu ją ce ma -
te ria ły: tecz ki per so nal ne i ro bo cze zmar łych TW spi sa nych na dwóch wy ka zach „I” (1083 j.a.);
tecz ki per so nal ne i pra cy by łych TW „I” uro dzo nych po 1910 r. (1097 j.a.); tecz ki LK i MK

96 Ibi�dem, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II w 1980 r., b.p., ta be la nr 1, ta be la nr 2.
97 AIPN, 0333/71, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II w 1980 r. z 13 I 1981 r., b.p.
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„I” (29 j.a.); ak ta ope ra cyj ne „II” (269 j.a.); tecz ki wy jaz do we „A” (104 j.a.); cha rak te ry sty -
ki i zo bo wią za nia by łych TW „I” (15 mb); eks tra dy cyjne „E” i po szu ki waw cze „AS”
(22 mb); czę ścio wo ma te ria ły kle ru „IV”; pro to ko ły Biu ra Śled cze go – ko pie i sko ro widz
do tych pro to ko łów (22 mb); ma te ria ły Biu ra „C” – ko re spon den cję, spra woz da nia, dzien -
ni ki itp. (15 mb); ak ta nad zor cze MO (ok. 45 mb); ma te ria ły ogól noop er acy jne de par ta men -
tów i biur (20 mb); kar to te kę zmar łych księ ży (2957 kart); de po zy ty (20 mb); na słu chy Pol -
skie go Ra dia (15 mb); biu le ty ny spe cjal ne Pol skie go Ra dia (8 mb); eks per ty zy (20 mb).
Ogó łem znisz czo no ok. 200 mb akt (29 ton). Szcze gó ło wy wy kaz znisz czo nych ma te ria łów
(33 wy ka zy, 17 613 po zy cji) za twier dzo ny przez dy rek to ra Biu ra „C” za wie ra pro to kół nr 5598. 

In te re su ją cym aspek tem dzia łań ze spo łu ar chi wal ne go Biu ra „C” w koń cu 1980 r. by ło
wy dzie le nie i przy go to wa nie czę ści ar chi wum Wy dzia łu II do ewa ku acji na wy pa dek za gro -
że nia. Nie któ re do ku men ty na zy wa ją tę część pla nu ak cją „X”. W jej ra mach po wią za no ogó -
łem 1618 mb akt w pacz ki o ob ję to ści od 20 do 30 cm, o wa dze 74 ton. By ły to: tecz ki per -
so nal ne wy eli mi no wa nych TW (105 mb); tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych TW (87 mb);
spra wy ope ra cyj ne (555 mb); tecz ki osób ubie ga ją cych się o wy jazd za gra ni cę (39 mb); tecz -
ki kon tro l no -op er acy jne (44 mb); spra wy po stę po wań przy go to waw czych (42,5 mb); spra wy
obiek to we (182,5 mb); ma te ria ły do ty czą ce dzia łal no ści kle ru (141,0 mb); do ku men ta cja
ogól noop er acy jna SB (122 mb); do ku men ta cja ogól noop er acyj na MO – spi sy akt prze ka za -
nych (16,3 mb); ak ta par tyj ne KD PZPR MSW (31,3 mb); akta są do we (49 mb); ak ta nor ma -
tyw ne (31,3 mb); do ku men ta cja Biu ra „C” – opra co wa nia własne i ko re spon den cja (36 mb).
Do szu flad spa ko wa no ogó łem 74 279 fil mów (kart kie sze nio wych oraz dia zo). Za ła do wa no
do 15 wor ków fil my zwo jo we, na któ rych w la tach sześć dzie sią tych sfil mo wa no Cen tral ną
Kar to te kę In for ma cyj ną, do ku men ta cję ope ra cyj ną KW MO, do ku men ty De par ta men tu IV.
Do pię ciu wor ków zło żo no do ku men ta cję ewi den cyj ną do ty czą cą mi kro fil mów. In te re su ją cy
jest tak że sam ty tuł mel dun ku z jej za koń cze nia z 12 lu te go 1981 r., któ ry war to za cy to wać:
„Zgod nie z ust ną de cy zją dy rek to ra Biu ra «C» płk. mgr. K. Pio trow skie go wy ko na no na stę -
pu ją ce pra ce zwią za ne z przy go to wa niem za so bów ar chi wal nych oraz mi kro fil mów na wy -
pa dek za gro że nia”. Mel du nek ten do wo dzi, iż nie któ re pra ce w Biu rze „C” by ły wy ko ny wa -
ne na zle ce nie ust ne. Dla ba da cza ozna cza to, że mo że mieć trud no ści z opi sy wa niem
i do ku men to wa niem nie któ rych dzia łań pro wa dzo nych w ar chi wum ope ra cyj nym. Za rów no
gwał tow ne znisz cze nie 200 mb akt, jak i te ma tycz ne wy dzie le nie oraz prak tycz ne przy go to -
wa nie czę ści ar chi wum do ewa ku acji świad czy, iż ów cze sne wła dze trak to wa ły ko niec 1980
i po czą tek 1981 r. ja ko po waż ne za gro że nie dla pań stwa 99.

W 1981 r. za kwa li fi ko wa no do cał ko wi te go znisz cze nia 5966 spraw, a do znisz cze nia po
uprzed nim sfil mo wa niu 1427 spraw. W ro ku spra woz daw czym znisz czo no 3313 spra w100.
We dług opi nii pra cow ni ków bra ko wa nie ma te ria łów w wy dzia le nie by ło do kład ne. Na
przy kład pod czas bra ko wa nia ma te ria łów ope ra cyj nych za bra kło 20 spraw, a pod czas bra -
ko wa nia do ku men tów o sy gna tu rze „A” wy łą czo no z dwóch wor ków aż je de na ście spraw,
któ re by ły w ak tu al nym za in te re so wa niu jed no stek ope ra cyj ny ch101.

98 Ibi�dem, No tat ka z 22 XII 1980 r. do ty czą ca przy go to wa nia akt ar chi wal nych znaj du ją cych się w Wy -
dzia le II Biu ra „C” MSW do ewa ku acji, b.p.; ibi�dem, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II w 1980 r.,
b.p.; AIPN, 0326/511, Pro to kół nr 55 do ty czą cy ko mi syj ne go znisz cze nia ma te ria łów ar chi wal nych, b.d., b.p.

99 Por. AIPN, 0333/71, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy ze spo łu ar chi wal ne go Wy dzia łu II Biu ra „C”
MSW za rok 1980 z 7 I 1981 r., b.p.; AIPN, 0326/511, Mel du nek na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” Zdzisła -
wa Bil skie go z 12 II 1981 r., b.p.

100 AIPN, 0359/5, Spra woz da nia z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” za rok 1981 z 6 I 1982 r., b.p.
101 AIPN, 0546/12, Pro to kół na ra dy za wo do wej Wy dzia łu II z 27 II 1982 r., k. 5.
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Spra woz da nie ze spo łu ar chi wal ne go Wy dzia łu II Biu ra „C” w rę ko pi sie z 1982 r. wy -
szcze gól nia ro dza je bra ko wa nych ma te ria łów. Do znisz cze nia wy co fa no 5504 kar ty oraz
354 po zy cje ma te ria łów kon tro l no -śle dczych. Znisz czo no ma te ria ły i po zo sta wio no fil my –
łącz nie 238, znisz czo no ma te ria ły i fil my – łącz nie 177. Bra ko wa no tak że kar ty osób za opi -
nio wa nych w służ bie wię zien ne j102. Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy z 9 lu te go 1983 r. po -
da je, iż w wy dzia le wy bra ko wa no i znisz czo no łącz nie 7241 spraw. W pro ce sie fil mo wa nia
wy bra ko wa no 43 800 do ku men tów nieprzed sta wia ją cych istot nej war to ści ope ra cyj nej.
Z ma te ria łów by łej Sa mo dziel nej Gru py Ope ra cyj nej za kwa li fi ko wa no do cał ko wi te go
znisz cze nia – 1498 spraw (2357 to mów), a do czę ścio we go znisz cze nia – 229 spraw
(622 to my)103. 

W 1983 r. w związ ku ze zmia ną pro fi lu pra cy, po le ga ją cej na przy go to wa niu ze spo łu
archi wal ne go do wpro wa dze nia go w sys tem in for ma tycz ny, 12 pra cow ni ków wy dzia łu
zatrud nio nych by ło przy bra ko wa niu do ku men ta cji ar chi wal nej. Pod sta wę ana li zy po rząd -
ko wa nia i bra ko wa nia sta no wił zno we li zo wa ny wy kaz akt z 20 czerw ca 1982 r., bę dą cy
załącz ni kiem do Za rzą dze nia nr 034/74. W wy ni ku ana li zy za kwa li fi ko wa no do cał ko -
witego znisz cze nia 7891 spraw. Na to miast do likwidacji akt, po zo sta wia jąc mi kro film, wy -
ty po wa no 6952 sprawy. Sam ze spół fil mu ją cy za kwa li fi ko wał do cał ko wi te go znisz cze nia
581 spraw, a do znisz cze nia po sfil mo wa niu 1618 spraw. Po nad to wy łą czo no ze spraw ogó -
łem 190 041 bez war to ścio wych do ku men tów. Z licz by 18 166 prze ana li zo wa nych akt
ok. 80 proc. prze zna czo no do znisz cze nia, po zo sta wia jąc w przy pad kach uza sad nio nych
(kry te ria „uza sad nie nia” nie zna ne) mi kro film (ok. 50 proc. spraw)104. Z te go ro ku za cho wa -
ło się tak że spra woz da nie frag men ta rycz ne, któ re po da je da ne nie kom plet ne oraz rę ko pis ta -
be li bra ko wa nia za la ta 1982–1984 z od dziel nym sys te mem pod li czeń. Wy ka zu ją one du że
roz bież no ści w sto sun ku do da nych wy ka za nych w spra woz da niach rocz ny ch105. 

W 1984 r. w wy ni ku prze pro wa dzo nej ana li zy za kwa li fi ko wa no do znisz cze nia 8529
spraw, w tym rów nież ma te ria ły po ich sfil mo wa niu. W cza sie opra co wy wa nia spraw do fil -
mo wa nia wy bra ko wa no 149 728 do ku men tów nieprzed sta wia ją cych war to ści ope ra cyj nej
ani hi sto rycz nej (pi sma prze wod nie, du pli ka ty, do ku men ty tech ni ki ope ra cyj nej, pro jek ty
pism, brud no pi sy). Za kwa li fi ko wa no do znisz cze nia akta po sfil mo wa niu – 1693 spra wy;
bez fil mo wa nia – 43 sprawy 106.

Du żą liczbę bra ko wa nych spraw przy niósł 1985 r., w któ rym bra ko wa nie prze pro wa -
dzano na pod sta wie no we go Za rzą dze nia nr 049/85. W tym ro ku wy bra ko wa no 14 835
spraw, z któ rych spo rzą dzo no 9 pro to ko łów bra ko wa nia i od no to wa no w księ gach in wen ta -
rzo wych. Wy wie zio no 400 wor ków ma ku la tu ry 107. Znisz czo no bez uprzed nie go sfil mo wa -
nia ogó łem 7805 spraw, po sfil mo wa niu 6951 spra w108.

W 1986 r. wy bra ko wa no ogó łem 7925 spraw (akt per so nal nych by łych taj nych współ -
pra cow ni ków, spraw kon tro l no -śle dczych, spraw kon tro l no -op er acy jnych, spraw obiek to wo -

102 AIPN, 0333/75, Spra woz da nie rocz ne Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za rok 1982, k. 2–3, 10, 13–14,
tabe la 1/1.

103 AIPN, 0359/5, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” w 1982 r. z 9 II 1983 r., b.p.
104 AIPN, 0546/6, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” w 1983 r., k. 7, 10–12.
105 AIPN, 0333/76, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C”, rok 1983, ta be la 1/1, k. 5, 21. Spra woz -

da nie to po da je, iż za ten okres znisz czo no 1769 spraw, do ko na no znisz cze nia ma te ria łów i fil mów – 3087
spraw, znisz czono ma te ria ły i po zo sta wiono fil my – 1904 spraw; AIPN, 0546/42, Bra ko wa nie ma te ria łów
archi wal nych Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w la tach 1982–1984, b.p. 

106 AIPN, 0546/7, Spra woz da nia Wy dzia łu II Biu ra „C” za 1984 r., k. 7–8, ta be le sta ty stycz ne.
107 AIPN, 0546/2, Spra woz da nie ze spo łu ar chi wal ne go Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1985 r., k. 17.
108 AIPN, 0546/8, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1985 r., k. 7.
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-z aga dni eni owych, spraw ope ra cyj nych, ma te ria łów ogól noop er acy jnych). Spra woz da nie
z te go ro ku po sia da tak że istot ną in for ma cję: „Pro ces bra ko wa nia za le głych za so bów ar chi -
wal nych zo stał za koń czo ny. Obec nie pra ce te bę dą wy ko ny wa ne na bie żą co”. Ozna cza to,
iż po wie lu la tach upo ra no się z za le gły mi pla na mi bra ko wań. W spra woz da niu spo ty ka my
tak że in for ma cję uzu peł nia ją cą, któ ra po da je stan za so bów ar chi wal nych (31 903 spra wy)
w roz bi ciu na ak ta i mi kro fil my: akt spraw – 18 397; mi kro fil mów – 25 200 spraw (róż ni -
ca w su mie wy ni ka z fak tu za cho wa nia czę ści ma te ria łów w dwóch po sta ciach: akt i mi kro -
fil mów). To waż na in for ma cja, z któ rej wy ni ka, iż nie za leż nie od sta nu fil mo wa nia ma te ria -
łów da ne o sta nie akt by ły po da wa ne ja ko łącz na liczba spraw, bez wzglę du na fakt
zdu blo wa nia nie któ rych akt spraw na ta śmie fil mo we j109.

W 1987 r. wy bra ko wa no, zgod nie z wy tycz ny mi za łącz ni ka do Za rzą dze nia nr 049/85,
łącz nie 3280 akt spr aw110. 

W 1988 r. w ze spo le mi kro fil mo wym sfil mo wa no i znisz czo no 776 spraw (1179 to mów),
znisz czo no bez fil mo wa nia 592 spra wy (1669 to mów). By ły to w więk szo ści ak ta kon tro l -
no -op er acy jne, któ rych spra wy za sad ni cze znaj do wa ły się w wy dzia łach „C” WUSW. W ze -
spo le ana li tycz nym wy bra ko wa no ogó łem 2184 sprawy (akta by łych TW, spraw ope ra cyj -
nych, po stę po wań przy go to waw czych). Brak kom plek so wej in for ma cji o bra ko wa niu
na ka zu je zsu mo wać wszyst kie wy szcze gól nio ne bra ko wa nia, co da je ogó łem 3552 spra wy.
Mo gło być ich jed nak wię ce j111.

Spra woz da nie z 1989 r. za wie ra tyl ko 2 stro ny ma szy no pi su. Nie ma żad nych ta bel. Po
raz pierw szy w hi sto rii spra woz daw czo ści Wy dzia łu II nie zo sta ły po da ne in for ma cje o sta -
nie bie żą cym za so bu ar chi wal ne go. Brak tych da nych unie moż li wia stwier dze nie fak tycz -
nej ilo ści wy bra ko wa nych i znisz czo nych ma te ria łów w tym ro ku przez Wy dział II. W tekś -
cie znaj du je my wzmian kę, iż w ze spo le ana li tycz nym pra ca kon cen tro wa ła się mię dzy
in ny mi na ana li zie ma te ria łów ar chi wal nych w ce lu ich bra ko wa nia. Do znisz cze nia za kwa -
li fi ko wa no 1059 spraw. Do dat ko we in for ma cje wno szą zna le zio ne pro to ko ły bra ko wa nia
nr 103–108 z te go ro ku, we dług któ rych znisz czo no łącz nie 1156 spraw i 9 mi kro fil mó w112.
Nie wia do mo jed nak, czy to wszyst kie pro to ko ły. Spra woz da nie z 1989 r. na le ży uznać za
nie mia ro daj ne.

Z 1990 r. brak jest rocz ne go spra woz da nia i da nych o pra cy w wy dzia le. We dług za cho -
wa nych pro to ko łów bra ko wa nia z 1990 r. tyl ko w stycz niu wy bra ko wa no łącz nie 2104 spra wy
do ty czą ce osób po dej rza nych o nielegalną dzia łal ność, upra wia nie wro giej pro pa gan dy, wy -
sy ła nie li stów ano ni mo wych do dzia ła czy spo łecz no -p ol ityc znych, szkod nic two go spo dar -
cze. Oprócz nich znisz czo no tecz ki pra cy OZI oraz tecz ki zmar łych TW – 1809 te czek113.
Da ne te na le ży rów nież uznać za nie peł ne. 

W la tach osiem dzie sią tych bra ko wa no głów nie ak ta ka te go rii „B” zło żo ne w ar chi wum
przed ro kiem 1970, oprócz tych spraw, któ re by ły wy po ży cza ne przez jed nost ki ope ra cyj -
ne. Bra ko wań by ło znacz nie wię cej niż w de ka dzie lat sie dem dzie sią tych. Wy ni ka ło to nie
tyl ko z no we li za cji wy ka zu akt z 20 czerwca 1982 r. i wy tycz nych na czel ni ka Wy dzia łu II
z 1983 r. oraz Za rzą dze nia nr 049/85 z 8 lipca 1985 r., ale przede wszyst kim z sytu acji 

109 AIPN, 0546/9, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1986 r., k. 6–7; AIPN, 0434/35,
Spra woz da nia z pra cy wy dzia łów Biu ra „C” MSW za rok 1986, k. 141–142, 151–152, 174–178.

110 AIPN, 0546/10, Spra woz da nie z pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW za 1987 r., k. 4.
111 AIPN, 0546/11, Spra woz da nie z wy ko na nej pra cy Wy dzia łu II Biu ra „C” w 1988 r., k. 3–4, 7.
112 AIPN, 0434/35, Spra woz da nia z pra cy wy dzia łów Biu ra „C” MSW za rok 1989, k. 258–259; AIPN, 0887/94,

Pro to ko ły bra ko wa nia nr 103–114 (1989–1990), k. 1–11, 30.
113 AIPN, 0887/94, Pro to ko ły bra ko wa nia nr 103–114 (1989–1990), k. 12–15.
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poli tycz nej. Jed nym z ele men tów bra kowa nia i nisz cze nia ma te ria łów by ło fil mo wa nie
archi wum w ce lu zmniej sze nia ob ję to ści za so bu. Mi kro fil mo wa nie uła twia ło tak że pro ces
wypro wa dza nia da nych z ar chi wum w ce lu ich ukry cia lub prze ka za nia ob cym służ bom.
Bra ko wa nie i nisz cze nie ma te ria łów ope ra cyj nych w tym cza sie mia ło cha rak ter sta ły, ce lo -
wy i do brze zor ga ni zo wa ny. Naj wię cej bra ko wań do ko na no w 1985 r. (kie dy liczba akt
spraw w Wy dzia le II spa dła do ok. 22 000), a na stęp nie w la tach 1989–1990.

Wśród bra ko wa nych ma te ria łów by ły: tecz ki kan dy da tów na TW, wła ści cie li LK i MK,
tecz ki ope ra cyj ne za ło żo ne na by łych funk cjo na riu szy re sor tu SW za trud nio nych na 1/2 eta -
tu, tecz ki per so nal ne OZI, tecz ki po stę po wań przy go to waw czych, tecz ki opi nio daw cze
doty czą ce osób ubie ga ją cych się o wy jazd za gra ni cę, ak ta per so nal ne by łych TW, tecz ki
pra cy by łych TW, spra wy ope ra cyj ne, spra wy obiek to wo -z aga dni eni owe, do ku men ta cja
ogól noop er acy jna (mel dun ki, ko re spon den cja), kon tro l no -op er acy jna, ma te ria ły kon tro l no -
-śle dcze, du pli ka ty wy da rzeń po li tycz nych.

W sto sun ku do lat sie dem dzie sią tych liczba akt spraw w następnej dekadzie zmniej szy ła
się na sku tek bra ko wa nia o po nad 1/3 za so bu (po nad 20 000 akt spraw). W po rów na niu
z lata mi sześć dzie sią ty mi, kie dy w okre sie szczy to wym znaj do wa ło się w ar chi wum po nad
80 000 akt spraw, na ko niec lat osiem dzie sią tych ar chi wum gro ma dzi ło ok. 40 000 akt spraw,
a więc o po ło wę mniej. Niedo kład ne spra woz da nie z 1989 r. i brak spra woz da nia z 1990 r.
wy ma ga osob ne go ko men ta rza do ty czą ce go pro ble mu bra ko wa nia i nisz cze nia ma te ria łów
tyl ko w tych la tach. 

X.�Bra�ko�wa�nie�i nisz�cze�nie�akt�w 1989�i 1990�r.

Po prze mia nach spo łecz no -p ol ityc znych, któ re na stą pi ły w Pol sce w ra mach Okrą głe go
Sto łu, Biu ro „C” zo sta ło w spo sób na tu ral ny wchło nię te 10 ma ja 1990 r. (usta wą z 6 kwiet -
nia 1990 r. o Urzę dzie Ochro ny Pań stwa) przez Urząd Ochro ny Pań stwa i prze mia no wa ne
na Biu ro Ewi den cji i Ar chi wum. Wcze śniej szy rok za pi sał się jed nak w hi sto rii nie tyl ko de -
mo kra tycz ny mi zmia na mi, ale tak że gwał tow nym wzro stem bra ko wa nia i nisz cze nia ma te -
ria łów w ar chi wach daw ne go MSW. W związ ku z ma so wą kam pa nią pra so wą na ten te mat
ów cze sny mi ni ster spraw we wnętrz nych gen. bro ni Cze sław Kisz czak wy dał 31 stycz nia
1990 r. De cy zję nr 1 (pod pi sa ną w za stęp stwie przez gen. Hen ry ka Dan kow skie go) w spra -
wie za ka zu nisz cze nia do ku men tów w re sor cie spraw we wnętrz nych, w któ rej za bra niał aż
do od wo ła nia nisz cze nia wszel kich ro bo czych, ope ra cyj nych i ar chi wal nych do ku men tów114.

W spra wie nisz cze nia ma te ria łów w ar chi wach MSW za ję ła sta no wi sko tak że Ko mi sja
Nad zwy czaj na do Zba da nia Dzia łal no ści MSW. Skie ro wa ła ona wnio sek do pro ku ra tu ry
o wsz czę cie po stę po wa nia ma ją ce go na ce lu usta le nie le gal no ści nisz cze nia akt MSW.
22 lu te go 1990 r. ów cze sny pod se kre tarz sta nu MSW gen. bryg. Zbi gniew Pu dysz skie ro -
wał (w za stęp stwie mi ni stra) do pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Jó ze fa Ży ty pi smo wy ja śnia ją -
ce, w któ rym stwier dził, iż „w re sor cie spraw we wnętrz nych nie za rzą dzo no i nie prze pro -
wa dza no ak cji ma so we go nisz cze nia akt ope ra cyj nych, jak to zo sta ło sfor mu ło wa ne
w de zy de ra cie Ko mi sji Nad zwy czaj nej do Zba da nia Dzia łal no ści MSW, zaś od osob nio ne
przy pad ki od mien ne go po stę po wa nia w tym za kre sie by ły przed mio tem szcze gó ło wych
wy ja śnień”115.

114 AIPN, 01100/22, De cy zja mi ni stra spraw we wnętrz nych z 31 I 1990 r. w spra wie za ka zu nisz cze nia do -
ku men tów w re sor cie spraw we wnętrz nych, k. 2.

115 AIPN, 01209/149, Pi smo pod se kre ta rza sta nu gen. bryg. Zbi gnie wa Pu dy sza do pro ku ra to ra ge ne ral ne -
go RP Jó ze fa Ży ty z 22 II 1990 r. w spra wie nisz cze nia do ku men tów MSW, b.p.
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Mi mo ofi cjal nych za pew nień po ta jem ny pro ces nisz cze nia do ku men tów MSW trwał. Po -
twier dza to po stę po wa nie Ko mi sji do spraw Zbio rów Ar chi wal nych MSW, któ ra w dwa
mie sią ce póź niej, 12 kwiet nia 1990 r., po stu lo wa ła: „Ko mi sja zwra ca uwa gę na bez względ -
ną ko niecz ność prze strze ga nia wy da ne go roz ka zu przez Mi ni stra Spraw We wnętrz nych
31 stycz nia 1990 r. w spra wie za ka zu nisz cze nia wszel kich do ku men tów, w tym rów nież
fono te ki i fo to te ki za rów no znaj du ją cych się we wszyst kich jed nost kach struk tu ral nych, jak
i prze ka za nych do ar chi wów. Ozna cza to rów nież, że aż do od wo ła nia nie prze pro wa dza się
bra ko wa nia akt nie za leż nie od ich za kwa li fi ko wa nia prze wi dzia ne go wy ka zem wg okre su
ich prze cho wy wa nia”116. 

Ist nie ją do ku men ty, na pod sta wie któ rych moż na wnio sko wać, iż roz ka zy w spra wie
nisz cze nia pew nych do ku men tów w MSW zo sta ły wy da ne ust nie. Świad czy o tym pi smo
sze fa WUSW w Cheł mie z 6 li sto pa da 1989 r. do dy rek to ra Ga bi ne tu Mi ni stra SW w War -
sza wie, w któ rym zwra ca się o wy ja śnie nie po stę po wa nia z dzien ni ka mi ko re spon den cyj ny -
mi: „Dy rek to rzy nie któ rych de par ta men tów (III, IV, V) na te le kon fe ren cji po le ci li do ko nać
wy bra ko wa nia wszyst kich do ku men tów do ty czą cych dzia łal no ści nie le gal nych struk tur.
Do ku men ty te by ły re je stro wa ne w dzien ni kach ko re spon den cyj nych, któ re pod le ga ją bra -
ko wa niu do pie ro po 10 la tach. W związ ku z tym zwra cam się z uprzej mą proś bą o wy ja -
śnie nie, jak na le ży po stę po wać z dzien ni ka mi, gdyż z ha sła moż na uzy skać in for ma cję cze -
go ono do ty czy”117. W ce lu wy ja śnie nia tej kwe stii ów cze sny dy rek tor Ga bi ne tu Mi ni stra
płk Czesław Żmu da zwró cił się z pi smem do dy rek to ra De par ta men tu Ochrony Kon sty tu -
cyj ne go Porząd ku Pań stwa gen. bryg. Krzysz to fa Maj chrow skie go. Je go od po wiedź wska -
zu je, iż roz kaz nisz cze nia pew ne go ro dza ju do ku men ta cji zo stał wy da ny: „W związ ku z pis -
mem nr AB-II I-009/89 z 14 li sto pa da 1989 ro ku uprzej mie wy ja śniam, iż na po le ce nie
I za stęp cy mi ni stra spraw we wnętrz nych za rzą dzi łem znisz cze nie okre ślo nych ka te go rii do -
ku men tów ope ra cyj nych po sia da nych przez by ły De par ta ment III MSW. Lo gicz ną kon se -
kwen cją tych dzia łań by ło nisz cze nie rów nież dzien ni ków ko re spon den cji, w któ rych ma te -
ria ły te by ły za ewi den cjo no wa ne w spo sób umoż li wia ją cy iden ty fi ka cję za in te re so wań
ope ra cyj nych prze cho dzą cych w znisz czo nych ma te ria łach. Ca łość tych dzia łań nie jest
oczy wi ście zgod na z Za rzą dze niem nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie or -
ga ni za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi, ale de cy zja ta pod ję ta zo sta ła
przez oso bę po sia da ją cą od po wied nie kom pe ten cje i po dyk to wa na by ła waż ny mi wzglę da mi
po li tycz ny mi”118. Pi sma te sto ją w wy raź nej sprzecz no ści z wy ja śnie nia mi gen. Zbi gnie wa
Pu dy sza zło żo ny mi w lu tym 1990 r. do pro ku ra tu ry.

Przy to czo ne wy żej wy po wie dzi nie po twier dza ją, że nisz cze nie akt mia ło miej sce w Wy -
dzia le II Biu ra „C”. Świadczą jednak o tym, iż w MSW by ły wy da wa ne de cy zje o nisz cze -
niu „pew nych” ma te ria łów „przez oso bę po sia da ją cą od po wied nie kom pe ten cje i po dyk to -
wan[e] [...] waż ny mi wzglę da mi po li tycz ny mi”. Je śli wzglę dy po li tycz ne wpły nę ły na
de cy zję nisz cze nia ma te ria łów w in nych de par ta men tach, to tym bar dziej po le ce nie ta kie
mo gło zo stać wy da ne ust nie w sto sun ku do za so bów zgro ma dzo nych w Wy dzia le II Biu -
ra „C”. Brak mia ro daj ne go spra woz da nia z pra cy Wy dzia łu II w 1989 r., nie licz ne oca la łe
pro to ko ły bra ko wa nia, fa la nisz cze nia ma te ria łów w in nych de par ta men tach wska zu je, że

116 AIPN, 0653/6, Wnio sek Ko mi sji do spraw Zbio rów Ar chi wal nych MSW z 12 IV 1990 r., b.p. 
117 AIPN, 01209/149, Pi smo sze fa WUSW w Cheł mie z 6 XI 1989 r. do dy rek to ra Ga bi ne tu Mi ni stra SW

w War sza wie w spra wie po stę po wa nia z dzien ni ka mi ko re spon den cyj ny mi, b.p.
118 Ibi�dem, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu Ochro ny Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku Pań stwa gen. Krzysz to fa

Maj chrow skie go z 16 XI 1989 r. do dy rek to ra Ga bi ne tu Mi ni stra SW płk. Cze sła wa Żmu dy w spra wie nisz -
cze nia dzien ni ków ko re spon den cyj nych, b.p.
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po le ce nie ta kie zo sta ło wy da ne tak że dla Wy dzia łu II Biu ra „C”. Nie na le ży rów nież ukry -
wać fak tu, że zo sta ło pra wie per fek cyj nie wy ko na ne.

Przez 30-le tni okres funk cjo no wa nia Biu ra „C” bra ko wa nie od by wa ło się w nim na pod -
sta wie wła ści wych za rzą dzeń i wy tycz nych. W 1989 r. nie ukazało się żad ne no we za rzą -
dze nie, któ re by zmie nia ło ist nie ją cy stan praw ny. Zo sta ły na to miast wy da ne po le ce nia na -
ka zu ją ce znisz cze nie okre ślo nych ma te ria łów. Ana li za bra ko wań ma te ria łów w Biu rze „C”
w de ka dzie lat osiem dzie sią tych świad czy, iż znisz czo no w tym cza sie, szcze gól nie
w 1985 r., wy jąt ko wo du żo ma te ria łów, jak by z wy prze dze niem ma ją cych na stą pić wy da -
rzeń. Ten den cję do utaj nie nia bra ko wa nia i nisz cze nia ma te ria łów w Wy dzia le II zdra dza
for ma ostat nie go za cho wa ne go pi sem ne go spra woz da nia. Do 1988 r. spra woz da nia li czy ły
od 15 do 20 stron i po sia da ły ta be le. W 1989 r. są to tyl ko 2 kar ty, a spra woz da nie spro wa -
dza się do wy mi ja ją cych ogól ni ków. Ofi cjal nie po da no w nim, iż wy bra ko wa no w tym roku
w Wy dzia le II Biu ra „C” tyl ko 1059 spraw. Da ne te bu dzą jed nak wąt pli wo ści. Brak in for -
ma cji o ak tu al nym sta nie za so bu mo że wska zy wać, że za ta ja jąc stan akt spraw w ar chi wum,
chcia no ukryć szcze gó ły bra ko wa nia. Przy pusz cze nie to po twier dza fakt, iż tyl ko w stycz -
niu 1990 r., we dług nie peł nych da nych, znisz czo no 2104 spra wy, głów nie te czki personalne
i pra cy TW. Teo re tycz nie de cy zja gen. Cze sła wa Kisz cza ka z 31 stycz nia 1990 r. po win na
by ła za trzy mać pro ces nisz cze nia akt. Tak się jed nak nie sta ło. Dla te go kwe stia ta po zo sta -
je nadal otwar ta i wy ma ga do dat ko wych ba dań. 

Na tle fak tów po wszech ne go nisz cze nia ar chi wów SB po ob ra dach Okrą głe go Sto łu
war to za uwa żyć wy stę pu ją cą znacz nie wcze śniej cha rak te ry stycz ną pra wi dło wość w bra ko -
wa niu spraw ope ra cyj nych. Wy kres nr 4 – bra ko wa nia spraw ope ra cyj nych w la tach osiem -
dzie sią tych – wska zu je, iż ak cja nisz cze nia do ku men tów w Wy dzia le II Biu ra „C” (któ rą ce -
cho wa ła wy jąt ko wa sta ran ność) za czę ła się już w 1980 r. i trwa ła nie prze rwa nie przez ca łą
de ka dę, a da ne do ty czą ce sta nu akt i bra ko wa nia za la ta 1989–1990 zo sta ły ukry te. Ów czes -
na wła dza mia ła więc wy star cza ją co du żo cza su, aby do ko nać se lek cji ma te ria łów za rów no
tych, któ re znisz czo no lub ewa ku owa no, jak i tych, któ re za cho wa no. 

XI.�Podsumowanie

Biu ro „C” MSW, czy li cen tral ne ar chi wum ope ra cyj ne SB i KG MO, po wsta ło w 1960 r.
na sku tek prze mia no wa nia Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW i prze trwa ło aż do li kwi da -
cji w 1990 r. Roz bu do wa ne w la tach osiem dzie sią tych do 12 wy dzia łów za trud nia ło po nad
600 pra cow ni ków. Ar chi wum ma te ria łów ope ra cyj nych (tak że opra co wy wa nie tych ma te -
ria łów dla po trzeb jed no stek ope ra cyj nych), akt wy eli mi no wa nej sie ci agen tu ral no -i nfo rm a -
cy jnej, a tak że za koń czo nych lub za nie cha nych spraw ope ra cyj nych, akt kon trol no -śled -
czych i do wo dów rze czo wych mie ści ło się w Wy dzia le II Biu ra „C”. Oprócz gro ma dze nia
i opra co wy wa nia ma te ria łów ope ra cyj nych w ar chi wum Wy dzia łu II trwał nie ustan ny pro-
ces bra ko wa nia i nisz cze nia ma te ria łów, któ re nie po sia da ły żad nej war to ści ope ra cyj nej, hi -
sto rycz nej bądź szko le nio wej.

Bra ko wa nie do ku men ta cji ope ra cyj nej w Biu rze „C” w oma wia nym okre sie od by wa ło
się na pod sta wie dwóch ro dza jów ak tów nor ma tyw nych: za rzą dzeń mini stra spraw we -
wnętrz nych oraz wy tycz nych kie row nic twa Biu ra „C”.

Do za rzą dzeń mi ni ste rial nych nor mu ją cych po stę po wa nie z do ku men ta cją ope ra cyj ną
zgro ma dzo ną w ar chi wach Biu ra „C” MSW i wy dzia łach „C” na le ża ły: Za rzą dze nie
nr 00123/57 z 1 lip ca 1957 r. wi ce mi ni stra spraw we wnętrz nych An to nie go Al ste ra wraz z In -
struk cją o pra cy Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej; Za rzą dze nie nr 0107/68 z 24 paź -
dzier ni ka 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych Ka zi mie rza Świ ta ły; Za rzą dze nie nr 034/74
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z 10 ma ja 1974 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych Sta ni sła wa Ko wal czy ka z za łą czo ną In struk -
cją wraz ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi Za rzą dze niem nr 030/79 z 2 lip ca 1979 r.; Za rzą dze -
nie nr 049/85 z 8 lip ca 1985 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych Cze sła wa Kisz cza ka. Za rzą dze -
nia te okre śla ły za sa dy bra ko wa nia ma te ria łów w opar ciu o kry te ria przy dat no ści do pra cy
ope ra cyj nej oraz w za leż no ści od wy ka zu akt i wy tycz nych dy rek to ra Biu ra „C”. Mi ni ste rial -
ne ak ty nor ma tyw ne usta la ły ogól ne za sa dy bra ko wa nia w ar chi wach MSW.

Do głów nych za rzą dzeń i wy tycz nych kie row nic twa Biu ra „C” w tym okre sie na le ża ły:
Wy tycz ne nr AZ-04033/64 z 9 czerw ca 1964 r. dy rek to ra Biu ra „C”; Za rzą dze nie nr 08/71
z 15 grud nia 1971 r. dy rek to ra Biu ra „C”; Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” z 18 li sto pa da
1972 r. wpro wa dzo ne w związ ku z Za rzą dze niem nr 079/72 z 2 sierp nia 1972 r. mi ni stra
spraw we wnętrz nych; Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” MSW z 1983 r. Wy tycz ne kie row nic -
twa Biu ra „C” w spra wie bra ko wa nia roz po czy na ły za kro jo ne na du żą ska lę dzia ła nia zmie -
rza ją ce do oczysz cze nia ar chi wum ze ści śle wy ty po wa nych ka te go rii akt.

Za sad ni czy mi ce la mi bra ko wa nia akt spraw w Wy dzia le II by ły wzglę dy prak tycz ne, ope -
ra cyj ne i po li tycz ne. Ak ta bra ko wa no ze wzglę dów prak tycz nych, aby uspraw nić pra cę ar -
chi wum i uzy skać więk szą ilość miej sca dla no wo na pły wa ją cych ma te ria łów. Czynniki ope -
ra cyj ne de cy do wa ły o eli mi na cji ma te ria łów, któ re nie przed sta wia ły war to ści ope ra cyj nej,
hi sto rycz nej i na uko wej oraz o wy dzie le niu naj cen niej szych akt dla dal szej ar chi wi za cji.
Wzglę dy po li tycz ne zmie rza ły do znisz cze nia ma te ria łów nie wy god nych i za bez pie cze nia
ma te ria łów naj cen niej szych. Dla te go w la tach osiem dzie sią tych wpro wa dzo no ak ty nor ma -
tyw ne do ty czą ce skró ce nia okre su prze cho wy wa nia ma te ria łów oraz za ostrzo no przepisy
dotyczące spo so bu ich ewa ku acji, jak rów nież zasady ich nisz cze nia w sy tu acji za gro że nia. 

Bra ko wa nie ma te ria łów Wy dzia łu II od by wa ło się głów nie w ze spo le ar chi wal nym i mi -
kro fil mu ją cym. Pod sta wę dla bra ko wa nia sta no wił za wsze wy kaz akt z usta lo nym okre sem
prze cho wy wa nia. Ze spół ar chi wal ny bra ko wał ma te ria ły tak że pod ką tem ak tu al nej
oraz przy szłej war to ści ope ra cyj nej i szko le nio wej. Ze spół mi kro fil mu ją cy kwa li fi ko wał do
znisz cze nia ma te ria ły, któ re zo sta ły zar chi wi zo wa ne na mi kro fil mach. Oby dwa ze spo ły za -
cho wy wa ły jed nak ory gi nal ne ma te ria ły, któ re uzna no za war to ścio we pod wzglę dem na -
uko wym i szko le nio wym. 

Bra ko wa nie i nisz cze nie ma te ria łów ope ra cyj nych w Wy dzia le II Biu ra „C” moż na po -
dzie lić na trzy cha rak te ry stycz ne okre sy: la ta sześć dzie sią te, la ta sie dem dzie sią te i la ta
osiem dzie sią te.

W la tach sześć dzie sią tych do ko na no bra ko wań i znisz czeń ma te ria łów nie przed sta wia ją -
cych już war to ści ope ra cyj nej i zło żo nych w ar chi wum do 1960 r. w ilo ści po nad 50 000
spraw. Licz ba spraw ope ra cyj nych ak tu al ne go za so bu ar chi wal ne go w cią gu de ka dy zmniej -
szy ła się z po nad 80 000 do ok. 60 000 akt spraw.

W la tach sie dem dzie sią tych bra ko wa nie sta ło się sta łym pro ce sem oczysz cza nia ar chi -
wum ze zbęd nej do ku men ta cji. Wpro wa dzo ne w tym cza sie prze pi sy znacz nie zmniej sza ły
okres prze cho wy wa nia akt. Po mi mo re gu lar ne go nisz cze nia materiałów, któ rych czas prze -
cho wy wa nia mi nął, stan za so bów ar chi wal nych Wy dzia łu II utrzy my wał się na sta łym po -
zio mie ok. 60 000 akt spraw.

W la tach osiem dzie sią tych bra ko wań by ło znacz nie wię cej niż w de ka dzie po przed niej.
Jed ną z przy czyn bra kowa nia i nisz cze nia ma te ria łów by ło fil mo wa nie ar chi wum w ce lu
zmniej sze nia ob ję to ści za so bów. Szcze gól nie w tych la tach bra ko wa nie mia ło cha rak ter
stały, ce lo wy i sta ran nie prze my śla ny. Zre du ko wa no stan za so bów do ok. 40 000 akt spraw.
Naj bar dziej cha rak te ry stycz ną ce chą bra ko wa nia w tej de ka dzie był mo tyw nisz cze nia do -
ku men tów ze wzglę dów po li tycz nych.
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Bra ko wa nie ma te ria łów ope ra cyj nych Wy dzia łu II by ło tyl ko frag men tem tego pro-
cederu w Biu rze „C”. W ce lu uzy ska nia peł ne go ob ra zu bra ko wań w ar chi wum na le ży prze -
pro wa dzić ba da nia do ty czą ce in nych wy dzia łów, zwłasz cza Wy dzia łu IV. Szcze gól nie waż -
ne są ana li zy po rów naw cze do ty czą ce zgod no ści bra ko wań z nor ma ty wa mi. Oce nie na le ży
pod dać tak że kry te ria bra ko wa nia, któ ry mi kie ro wa li się de cy den ci. In te re su ją cym za gad -
nie niem jest bra ko wa nie ar chi wa liów w sy tu acji ich fil mo wa nia czy di gi ta li za cji. Do tej
pory nie zo sta ły wy ja śnio ne wszyst kie aspek ty bra ko wa nia i nisz cze nia do ku men tów
w 1989 r. i na po cząt ku 1990 r. Dal sze ba da nia ar chi wal ne pro wa dzo ne w tym kie run ku
mogą nie tyl ko uzu peł nić przed sta wio ny ob raz bra ko wań, ale też przy nieść no we od kry cia.
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