
An to ni Zie liń ski

Ma te ria ły 

kon tro li re sor to wych 

ja ko przed miot ba dań hi sto ry ka

Na wet dość po bież na zna jo mość do ku men ta cji urzę dów/służ by bez pie czeń stwa
z lat 1944–1990 wska zu je, iż czę sto ma my do czy nie nia z mniej szy mi lub więk -
szy mi roz bież no ścia mi mię dzy teo rią, czy li za sa da mi or ga ni za cji i pro wa dze nia

pra cy ope ra cyj nej (tak że jej do ku men to wa nia) na ka zy wa ny mi przez ak ty nor ma tyw ne,
a prak ty ką, tj. re ali za cją za war tych w nich po sta no wień. Ta sy tu acja sta no wi pro blem dla
ba da cza, któ ry do ko nu jąc ana li zy kon kret ne go do ku men tu, za zwy czaj po rów nu je go
z wzor cem teo re tycz nym (za rzą dze niem, in struk cją) i na tej pod sta wie sta ra się usta lić,
czy oma wia ne źró dło jest au ten tycz ne, czy opi sy wa ne w nim czyn no ści zo sta ły do ko na -
ne zgod nie z prze pi sa mi, nie uwzględ nia jąc fak tu, iż w da nym okre sie w da nym wo je -
wódz twie lub pio nie mo gła się usta lić prak ty ka znacz nie od prze pi sów od bie ga ją ca1.
Oczy wi ście w ta kiej sy tu acji moż li we jest pod ję cie ba dań po rów naw czych, a więc przej -
rze nie nie tyl ko te czek do ty czą cych ana li zo wa nej spra wy, lecz tak że wie lu (wszyst kich?)
z te go okre su po zo sta łych po wy dzia le pro wa dzą cym spra wę sta no wią cą przed miot za -
in te re so wa nia. Te go ty pu ba da nia są jed nak nie zwy kle cza so chłon ne.

W ni niej szym ar ty ku le zwró co no uwa gę na pe wien ro dzaj źró deł przy no szą cy sto -
sun ko wo du żą wie dzę o ty po wych w co dzien nej pra cy funk cjo na riu szy od stęp stwach
od czyn no ści na ka zy wa nych przez nor ma ty wy. Cho dzi tu o ma te ria ły wy two rzo ne w wy -
ni ku dzia łań Głów ne go In spek to ra tu Mi ni stra w la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie -
sią tych ubie głe go stu le cia.

Nie wda jąc się bli żej w ana li zę pro ble mu roz bież no ści mię dzy teo rią a prak ty ką dzia -
ła nia apa ra tu bez pie czeń stwa, moż na wska zać, iż – przyj mu jąc ja ko kry te rium po dzia łu
sto su nek kie row nic twa re sor tu do tych roz bież no ści – da się wy róż nić dwie przy czy ny
te go zja wi ska.
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1 Zob. Ł. Ma rek, M. Trą ba, Przy pa dek ks. Bru no na Ma got ta. Stu dium źró dło znaw cze do ku men ta cji
ko ściel nej i akt apa ra tu bez pie czeń stwa, Ka to wi ce 2010. Ł. Ma rek prze pro wa dza szcze gó ło wą, po głę -
bio ną ana li zę tecz ki per so nal nej (rze ko me go?) TW Wy dzia łu IV KW MO w Ka to wi cach z po cząt ku lat
osiem dzie sią tych (s. 99–108), tym nie mniej si łą rze czy po rów nu je ją przede wszyst kim z in struk cja mi,
cze go efek tem jest ską di nąd słusz na kon klu zja: „Szcze gó ło wa ana li za tecz ki per so nal nej TW ujaw nia
for mal ne błę dy i nad uży cia ze stro ny funk cjo na riu szy” (s. 97). Czy tel nik nie wie jed nak, ja ka by ła
wówczas prak ty ka do ku men to wa nia pra cy ope ra cyj nej w tym wy dzia le. 



1. W nie któ rych, wy stę pu ją cych sto sun ko wo rzad ko, ale za to nie zwy kle istot nych
ga tun ko wo, wy pad kach mi ni ster świa do mie po dej mo wał i prze ka zy wał ust nie do re ali -
za cji pew ne de cy zje nie zgod ne z nor ma mi pi sa ny mi. I tak na przy kład w okre sie,
gdy – jak to się eu fe mi stycz nie uj mu je – „dzia ła nia po za praw ne” sta no wi ły jed ną z pod -
sta wo wych me tod pra cy śled czej, o czym rzecz ja sna za rów no Sta ni sław Rad kie wicz,
jak i je go za stęp cy (z wy jąt kiem, być mo że, Hen ry ka Wa cho wi cza) mu sie li wie dzieć, mi -
ni ster pod pi sy wał roz ka zy o wy so kich ka rach dla funk cjo na riu szy sto su ją cych tor tu ry2.

2. Naj czę ściej ma my jed nak do czy nie nia z sy tu acją, gdy roz bież ność mię dzy teo rią
a prak ty ką po wsta wa ła wbrew wo li kie row nic twa re sor tu. Dzia ło się tak z wie lu róż nych
po wo dów, jak np.:

– nie moż li wo ści re ali za cji de cy zji mi ni ster stwa wsku tek ich wza jem nej sprzecz no -
ści, bra ku pre cy zji, po wo du ją ce go od mien ne ro zu mie nie przez po szcze gól ne jed nost ki
tre ści za rzą dzeń, in struk cji, lub wy tycz nych;

– po zo sta wia niu w la tach czter dzie stych przez MBP du żej swo bo dy urzę dom wo je -
wódz kim w re gu lo wa niu nie któ rych za gad nień zwią za nych z pra cą ope ra cyj ną i jej do -
ku men to wa niem3, co ro dzi ło od ręb ne na wy ki, trud ne po tem do wy eli mi no wa nia;

– świa do mym tor pe do wa niu przez te ren po le ceń cen tra li z po wo du bra ku kwa li fi ka -
cji za wo do wych i/lub le ni stwa, czy wręcz chę ci do ko ny wa nia nad użyć.

Rzecz ja sna kie row nic two re sor tu dą ży ło do wy eli mi no wa nia sy tu acji, o któ rej mo -
wa w punk cie 2, po słu gu jąc się w tym ce lu m.in. róż ne go ro dza ju ko mór ka mi kon tro li.

Or ga ni za cja kon tro li w MBP i KdsBP

Pierw sze kon tro le jed no stek pod le głych mia ły miej sce już w mo men cie two rze nia re -
sor tu, gdy funk cjo na riu sze jed no stek wo je wódz kich przy jeż dża li do urzę dów po wia to -
wych, gdzie za po znawali się ze spo so bem ich dzia ła nia, co nie rzad ko łą czy ło się
z fak tycz ną or ga ni za cją ich pra cy4. W 1945 r. prze pro wa dzo no ca ło ścio wą kon tro lę dzia -
łal no ści WUBP w Kra ko wie i War sza wie5.
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2 AIPN, 01225/46, Roz kaz nr 88 z 13 IX 1946 r. in for mu ją cy o wy ko na niu wy ro ku śmier ci na mi li -
cjan tach z opol skie go, któ rzy za bi li prze słu chi wa ne go pod czas śledz twa, k. 73; AIPN, 1572/54, Roz ka -
zy kar ne nr 27 i 28 z 11 i 13 VI 1949 r. o ka rach wie lo let nie go wię zie nia za po bi cie za trzy ma nych,
k. 70–73. Cha rak te ry stycz ne by ło wy stą pie nie sa me go Sta ni sła wa Rad kie wi cza pod czas od pra wy kie -
row ni ków WUBP w dniach 30 XI i 1 XII 1945 r. Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1944–1956. Tak ty ka,
stra te gia, me to dy. Część I. La ta 1945–1947, oprac. A. Pacz kow ski, War sza wa 1994, s. 40.

3 AIPN, 0326/5, k. 1, 3–4. W 1946 r. na czel nik Wy dzia łu I w De par ta men cie II wie lo krot nie prze ka -
zy wał ogól ne po le ce nia, nie do łą cza jąc do nich in struk cji, któ re mie li przy go to wać na czel ni cy wy dzia -
łów II WUBP na pod sta wie ogól nych wy tycz nych. Oczy wi ście gro zi ło to wy two rze niem od mien nych
zwy cza jów przy re ali za cji po le ceń. Szef WUBP w Byd gosz czy wy dał 15 XII 1946 r. dwie, opra co wa ne
przez na czel ni ka miej sco we go Wy dzia łu II (no ta be ne przez cen tra lę uzna wa ne go za je den z dwóch naj -
lep szych w kra ju), in struk cje o ewi den cji akt ope ra cyj nych, nie za leż nie od obo wią zu ją cych (tyl ko teo -
re tycz nie) in struk cji MBP. AIPN, 1572/103, k. 1–10; L. Gra du szew ski, Spo sób do ku men to wa nia pra cy
ope ra cyj nej WUBP i WUdsBP w Byd gosz czy na pod sta wie re sor to wych ak tów nor ma tyw nych, „Prze gląd
Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 109–132.

4 Rok pierw szy. Po wsta nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Lu belsz czyź nie (li piec
1944–czer wiec 1945), oprac. zbior. pod kier. S. Po le sza ka, War sza wa 2004, dok. nr.: 62, 63, 65, 66, 68–73;
Rok pierw szy. Po wsta nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Po mo rzu i Kuja wach 
(lu ty–gru dzień 1945), red. B. Bi na szew ska, P. Ry bar czyk, War sza wa–Byd goszcz–Gdańsk 2010, dok. nr 108.



Wy od ręb nia nie wy spe cja li zo wa nych w kon tro li jed no stek do ko ny wa ło się stop nio -
wo. Roz ka zem nr 40 z 6 czerw ca 1947 r. wi ce mi ni ster Mie czy sław Miet kow ski po wo łał
Wy dział Kon tro li przy Sze fo stwie Za opa trze nia MBP i okre ślił je go kom pe ten cje, ogra -
ni czo ne do kon tro li je dy nie dzia łal no ści go spo dar czej re sor tu (żyw ność, mun du ry, ta bor,
uzbro je nie, kwa te ru nek, kon su my)6. W na stęp stwie uchwa ły Ra dy Mi ni strów z 26 kwiet -
nia 1948 r. Miet kow ski w miej sce do tych cza so we go wy dzia łu po wo łał z dniem 15 ma -
ja 1949 r. Biu ro Kon tro li, z za da nia mi w dal szym cią gu za my ka ją cy mi się w kon tro li
ad mi ni stra cyj no -go spo dar czej7. Za pew ne ze wzglę du na brak kom pe ten cji do zaj mo wa -
nia się pra cą ope ra cyj ną nie mia ło ono wy so kiej ran gi; jej po zy cji nie pod no sił sła by po -
ziom kon tro li, bę dą cy rów nież skut kiem nie wiel kich umie jęt no ści pra cow ni ków, walk
we wnętrz nych ko te rii w jed no st ce i za cho wa nia dy rek to ra, nie po sia da ją ce go za pew ne
żad nych pre dys po zy cji kie row ni czych8. 

Nie jest ja sne, czy już w 1946 r. w MBP ist nia ła in na ko mór ka kon tro l na, usy tu owa -
na w Ga bi ne cie Mi ni stra, w któ rej funk cję star sze go in spek to ra (nie by ło to okre śle nie
eta tu) w la tach 1946–1949 peł ni ła Han na Wier błow ska9. Póź niej jej za da nia prze ję ła
Grupa In spek cji. Roz ka zem nr 0129/Org. z 17 wrze śnia 1951 r. Rad kie wicz po wo łał
Inspek to rat Mi ni stra BP, przy dzie la jąc mu dzie sięć eta tów, w tym dwa star szych in spek -
to rów – je den z nich peł nił funk cję kie row ni ka ko mór ki1 0. W koń co wej fa zie dzia ła nia
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5 O jej wy ni kach mo wa w Roz ka zie nr 7 S. Rad kie wi cza z 10 I 1946 r. AIPN, 01258/129, k. 20–26
(ory gi nał) oraz AIPN, 01225/46, k. 25–31 (ko pia).

6 AIPN, 1572/50. Na czel nik wy dzia łu mógł wy stę po wać o po cią gnię cie do od po wie dzial no ści kar -
nej i ma te rial nej funk cjo na riu szy „niż szych od sze fów i z[astęp]ców WUBP i rów no rzęd nych”, pkt I 1.

7 AIPN, 1572/2587, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 049, k. 120–121. Nie moż na jed no znacz nie okre ślić,
czy do ku ment sta no wi wer sję osta tecz ną; jest pod pi sa ny przez Miet kow skie go, ale na tek ście znaj du ją
się po praw ki (do ty czą ce or ga ni za cji kon tro li w wię zien nic twie), o któ rych nie wia do mo, czy po wsta ły
przed, czy po pod pi sa niu przez wi ce mi ni stra. Uchwa ła Ra dy Mi ni strów zo sta ła opu bli ko wa na w Mo ni -
to rze Pol skim nr 51, poz. 292. Te ma ty kę kon tro li wska zu ją rów nież spra woz da nia z dzia łal no ści biu ra
z lat 1949–1952. AIPN, 1572/3398.

8 Do 1952 r. je go obo wiąz ki peł nił Jo achim Get zel (w 1953 r. zmie nił na zwi sko na: Ge cel, oraz imię
oj ca z: Abra ham na Adam). AIPN, 0329/4, t. 1, Ak ta oso bo we, t. 2 (tecz ka per so nal na in for ma to ra woj -
sko we go). W an kie tach i ży cio ry sie po dał o so bie: ur. 26 X 1920 r. we Lwo wie w ro dzi nie urzęd ni czej.
W 1938 r. ukoń czył gim na zjum, w 1944 r. szko łę ofi ce rów po li tycz no -wy cho waw czych 1. DP w Smo -
leń sku. Służ bę peł nił po cząt ko wo w pio nie po li tycz no -wy cho waw czym, od 1947 r. w or ga nach kon tro li.
Od ma ja 1949 r. p.o. kie row ni ka Biu ra Kon tro li MBP. Zwol nio ny w grud niu 1952 r. O sto sun kach
wewnętrz nych w Biu rze, ale tak że o po zio mie je go pra cow ni ków oraz spo so bie kie ro wa nia jed nost ką
świad czą skar gi na dy rek to ra (t. 1, k. 36, 46–58v, 63–71). W grud niu 1946 r. Get zel pod pi sał zo bo wią -
za nie do współ pra cy z In for ma cją Woj sko wą. AIPN, 0193/9019, t. 2, k. 7. 

9 AIPN, 01345/14, Służ ba Bez pie czeń stwa w Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej w la tach 1944–1978.
Cen tra la (da lej: Służ ba Bez pie czeń stwa…), t. I, s. 201 – wy mie nia Wier błow ską w In spek to ra cie. Prze -
druk: M. Pio trow ski, Lu dzie bez pie ki w wal ce z na ro dem i Ko ścio łem. Służ ba bez pie czeń stwa w Pol skiej
Rze czy po spo li tej Lu do wej w la tach 1944–1978. Cen tra la, Lu blin 2000, s. 126. Z moc no prze trze bio nych
lub od po cząt ku nie kom plet nych akt oso bo wych Wier błow skiej wy ni ka, że od 15 I 1946 r. by ła star szym
in spek to rem nie Ga bi ne tu Mi ni stra, ale sa me go mi ni stra. Nie za cho wa ły się śla dy ja kiejś jej dzia łal no -
ści kon tro l nej, na to miast ko mi sja opi nio daw cza (o pra cow ni kach) 2 XII 1948 r. stwier dzi ła, iż nie na da -
je się ona na zaj mo wa ne sta no wi sko i w apa ra cie mo gła by pra co wać je dy nie w szkol nic twie. W 1949 r.
na wła sną proś bę ode szła z MBP. AIPN, 0193/7019, Ak ta oso bo we, rozdz. III, k. 1, 8.

10 Nie wy klu czo ne, iż po cząt ko wo In spek to rat wy ko rzy sty wa no ja ko jed nost kę, któ ra sta no wi ła
przecho wal nię funk cjo na riu szy wy so kiej ran gi, cza so wo znaj du ją cych się w dys po zy cji dy rek to ra De -
par ta men tu Kadr. Od 1 IX do 1 XI 1951 r. star szy mi in spek to ra mi by li Jan Za baw ski (po przed nio szef 
WUBP we Wro cła wiu, na stęp nie dy rek tor De par ta men tu VIII MBP) oraz Jó zef Jur kow ski (Jung man, 



MBP, 28 sierp nia 1954 r., roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 075 Rad kie wicz li kwi do wał Biu -
ro Kon tro li, je go kom pe ten cje prze no sił do In spek to ra tu, któ re go za da nia jed no cześ nie
roz sze rzał m.in. o spraw dza nie wy ko na nia przez re sort za rzą dzeń i in struk cji mi ni stra.
Roz kaz miał wejść w ży cie 15 paź dzier ni ka, po tem da tę prze su nię to na 1 li sto pa da11. Naj -
praw do po dob niej z po wo du po dzia łu Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go na Ko -
mi tet ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych je go
po sta no wie nia nie zo sta ły zre ali zo wa ne12.

Pod ję to je w KdsBP, na co wska zu je fakt, iż po sta wio ny na cze le In spek to ra tu Edward
Tracz, w prze ci wień stwie do sze fów Biu ra Kon tro li, miał za so bą prze szłość ope ra cyj ną:
od 1945 r. pra co wał w pio nie ochro ny funk cjo na riu szy, od 1949 r. – ja ko je go wi ce dy -
rek tor. Nie jest jed nak wy klu czo ne, że przy czy nę no mi na cji sta no wi ło dą że nie, by te go
funk cjo na riu sza li kwi do wa ne go pio nu utrzy mać na sta no wi sku kie row ni czym13.

Głów ny In spek to rat Mi ni ster stwa/Mi ni stra

Wy da je się, że w sa mym MSW In spek to rat nie miał po cząt ko wo zna czą cej po zy cji.
Wska zu je na to fakt, że po włą cze niu do MSW agend KdsBP kie row ni kiem po zo stał od -
de le go wa ny w 1955 r. przez par tię do mi ni ster stwa (a nie KdsBP), za trud nio ny na eta cie
cy wil nym, Jan Wy rzy kow ski. W 1957 r. sta no wi sko je go za stęp cy ob jął rów nież przy by -
ły z PZPR ko lej ny cy wil – Edward Ga ba ra14. Do pie ro 1 lip ca 1958 r. kie row ni kiem mia -
no wa no funk cjo na riu sza SB Ja na Le cha15; z tej sa mej służ by bę dą wy wo dzić się wszy scy
je go na stęp cy do 1990 r.
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po przed nio szef WUBP w Gdań sku, na stęp nie w Ka to wi cach). AIPN, 01435/14, Służ ba Bez pie czeń -
stwa…, t. I, s. 201 i t. II, s. 116, 220; P. Pio trow ski, op. cit., s. 126, 353.

11 AIPN, 1572/74, k. 122–123. 
12 AIPN, 01345/14, Służ ba Bez pie czeń stwa…, t. I, s. 23–29 – w wy ka zie sa mo dziel nych jed no stek

MBP Głów ny In spek to rat nie fi gu ru je; na s. 253 ja ko da tę odej ścia wi ce dy rek to ra Biu ra Kon tro li Je fi ma
Ar ty mo wi cza po da no 9 XII 1954 r., a więc dzień, w któ rym za koń czy ło dzia łal ność MBP. P. Pio trow ski,
op. cit., s. 146, 399.

13 We wnio sku o za twier dze nie na sta no wi sku kie row ni ka In spek to ra tu Prze wod ni czą ce go KdsBP
kie ro wa nym 3 II 1955 r. do KC PZPR dy rek tor De par ta men tu Kadr i Szko le nia Mi ko łaj Ore chwa pi sał
m.in.: „Bio rąc pod uwa gę, że jed nost ka, któ rą ppłk Tracz kie ro wał, obec nie ule gła re or ga ni za cji i ja ko
ta ka sa mo dziel nie ist nieć nie bę dzie – Ko mi tet wno si o mia no wa nie ppłk. Tra cza na sta no wi sko kie row -
ni ka In spek to ra tu…”. AIPN, 0193/7014 (Akta oso bo we Edwar da Tra cza), k. 42. Edward Tracz (Da wid
Tej tel) w an kie tach i ży cio ry sie po dał o so bie m.in. na stę pu ją ce da ne: ur. 26 VIII 1913 r. w Ostro wi Ma -
zo wiec kiej w ro dzi nie urzęd ni czej. W 1931 r. ukoń czył Tech ni kum Wi leń skie („Wy dział Me cha nicz ny”),
na stęp nie przez 3 la ta pra co wał we Fran cji. W 1934 r. wstą pił do KPZB, za swoją dzia łal ność był wię -
zio ny, m.in. w Be re zie Kar tu skiej. Po 1939 r. prze by wał w ZSRR, gdzie pra co wał w róż nych fa bry kach.
W 1945 r. przy je chał do Pol ski. Z tecz ki oso bo wej wy ni ka, że do MBP zo stał skie ro wa ny przez Zo fię
Go muł ko wą. W cią gu czte rech lat awan so wał od stop nia cho rą że go do pod puł kow ni ka. 16 XI 1956 r.
zwol nio ny z KdsBP, na stęp nie za trud nio ny w In sty tu cie Ba dań Ją dro wych w Świer ku. Zmarł w 1982 r. 

14 AIPN, 0194/964, Ak ta oso bo we Ja na Wy rzy kow skie go; AIPN, 0194/1665/CD, Ak ta oso bo we
Edwar da Ga ba ry (Gut ma na). Rów nież in ny mi de par ta men ta mi obej mu ją cy mi za gad nie nia za rów no
dotych cza so we go MSW, jak i KdsBP (tj. ka dra mi, fi nan sa mi, go spo dar ką ma te ria ło wo -tech nicz ną itd.)
kie ro wa li zaj mu ją cy do tych czas te sta no wi ska dy rek to rzy z mi ni ster stwa – wszy scy oni (Alek san der
Banu le wicz, Fe liks Goldsz tajn, Mi chał Hak man, Ana tol Je gliń ski itd.) przed 1954 r. by li za trud nie ni
w MBP.

15 AIPN, 0218/6524, Ak ta oso bo we Ja na Le cha.



Licz ba wysokich eta tów Głów ne go In spek to ra tu Mi ni stra (dla sta no wisk me ry to rycz -
nych od pod puł kow ni ka) nie co zmie nia ła się, by w 1965 r. osią gnąć 3016. Za rzą dze nie
or ga ni za cyj ne nr 054 z dnia 29 ma ja 1958 r. wy róż nia ło w jed no st ce dwa dzia ły:
I – do spraw bez pie czeń stwa, II – do in nych spraw17.

Re gu la mi nem or ga ni za cyj nym wpro wa dzo nym za rzą dze niem nr 017 z 12 lu te go
1965 r. GIM zo stał po dzie lo ny na czte ry ze spo ły. Przed miot dzia ła nia pierw sze go z nich
sta no wi ły ko mór ki SB w cen tra li, dru gi – ich od po wied ni ki te re no we18. Przy zna no im
od po wied nio 5 i 8 eta tów19. Wzro sła ran ga In spek to ra tu Mi ni ster stwa: je go funk cjo na -
riu sze mie li kon tro lo wać stan pra cy wszyst kich służb i jed no stek re sor tu oraz wy ja śniać
spra wy zle co ne przez mi ni stra (§ 2 ust. 2), uzy ska li też pra wo wglą du do wszel kich akt
kon tro lo wa nej jed nost ki (je dy nie się gnię cie do roz pra co wa nia agen tu ral ne go De par ta -
men tu I wy ma ga ło do dat ko wej zgo dy mi ni stra – § 5). Ozna cza ło to, że mo gą do ko ny -
wać stric te me ry to rycz nej kon tro li wszyst kich jed no stek re sor tu, choć pla ny kon tro li
mia ły być uzgad nia ne z kie row ni ka mi służb i jed no stek cen tra li (§ 3). Obok in spek cji
o cha rak te rze kon tro l nym do szły dłu go fa lo we i pro wa dzo ne w szer szym za kre sie ba da -
nia pod sta wo wych pro ble mów pra cy re sor tu20. W ra mach po dzia łu za jęć mię dzy człon -
ków kie row nic twa re sor tu GIM pod le gał bez po śred nio mi ni stro wi21. Za da nia z 1965 r.
utrzy my wał no wy re gu la min wpro wa dzo ny za rzą dze niem nr 090 z 18 grud nia 1974 r.
Do za kre su dzia ła nia jed nost ki na le ża ło m.in.: „ba da nie zgod no ści po stę po wa nia [kon -
tro lo wa nych] z obo wią zu ją cym sta nem praw nym, a zwłasz cza z za rzą dze nia mi i dy -
rek ty wa mi kie row nic twa MSW [podkr. – A.Z.; wy glą da jak mi mo wol na su ge stia, co
jest waż niej sze dla pod wład nych]”, me ry to rycz ne spraw dza nie ukie run ko wa nia pra cy,
jej or ga ni za cji, sto so wa nych form, me tod i środ ków, a tak że ich ce lo wo ści i sku tecz no -
ści oraz kon tro la go spo dar ki fun du szem ope ra cyj nym (§ 2)22. 

W 1984 r. struk tu ra or ga ni za cyj na GIM wy glą da ła nie co ina czej: dzie lił się już nie
na ze spo ły, lecz wy dzia ły, z któ rych pierw szy dys po no wał dzie wię cio ma eta ta mi i zaj -
mo wał się jed nost ka mi ope ra cyj ny mi SB (okre śla no je ja ko nu me rycz ne), a w ge stii dru -
gie go z je de na sto ma eta ta mi le ża ły jed nost ki ope ra cyj no -tech nicz ne („li te ro we”, np.
ob ser wa cja – Biu ro „B”, ewi den cja i ar chi wum – Biu ro „C” itd.). „Wy bra ne za gad nie -
nia” MO kon tro lo wał li czą cy sześć eta tów Wy dział III, a jed nost ki ad mi ni stra cyj no -
-gospo dar cze o czte ry eta ty licz niej szy Wy dział IV23.
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16 AIPN, 1595/48, Głów ny In spek to rat Mi ni stra – eta ty od 1955 r. do 1965 r., b.p. Etat A -02
z 28 XII 1956 r. oraz na stęp ne do A -02/5, z lat 1958–1965.

17 Ibi dem.
18 AIPN, 01225/494/CD, k. 93–94.
19 AIPN, 1595/48, Etat nr A -02/5 z 4 II 1965 r., b.p.
20 Re fe rat spra woz daw czy na ze bra nie POP przy GIM z 3 XI 1965 r., w któ rym mó wi się o zmia -

nach or ga ni za cyj nych jed nost ki, tj. li kwi da cji sta re go i po wo ła niu no we go In spek to ra tu, zwięk sze niu
skła du oso bo we go i za kre su pra cy, przy by ciu to wa rzy szy z róż nych jed no stek. AIPN, 01790/539, Ma te -
ria ły do ty czą ce POP GIM, 1965–1970, pod tecz ka 1, b.p.

21 AIPN, 01225/494/CD, Za rzą dze nie nr 08 z 5 II 1965 r., k. 38; ibi dem, Za rzą dze nie nr 078
z 30 VII 1965 r., k. 113.

22 AIPN, 01225/673, k. 177–180. Tu taj mó wi się nie o Głów nym In spek to ra cie Mi ni ster stwa, lecz
Mi ni stra.

23AIPN, 032/83, Pi smo nr B -0108/84 z 18 VI 1984 r. M. Krup skie go do dy rek to ra Biu ra Or ga ni za -
cyj no -Praw ne go J. Kar pa cza o struk tu rze GIM, k. 15. Za pew ne jest to ko pia. Trud no przy pusz czać, by
pi smo za wie ra ło ja kieś błę dy w opi sie or ga ni za cji GIM.



Dzia ła nia po dej mo wa ne przez GIM do koń ca 1983 r. da się po dzie lić na dwie za sad -
ni cze gru py. Jed ną z nich sta no wią czyn no ści wy wo ła ne sy gna łem – ano ni mem, skar gą,
nie kie dy uchwa łą ze bra nia par tyj ne go przy KW MO/WUSW – o nad uży ciach kon kret -
nych funk cjo na riu szy. Pra ca In spek to ra tu jest tu po dob na do po stę po wań dys cy pli nar -
nych pro wa dzo nych przez in ne jed nost ki, ale istot ną róż ni cę sta no wią „bo ha te ro wie”
spraw. Za zwy czaj są ni mi człon ko wie kie row nic twa po szcze gól nych KW MO/WUSW,
więc do ku men ta cja dzia łań si łą rze czy rzu ca świa tło na sto sun ki pa nu ją ce w urzę dzie,
a nie rzad ko rów nież na at mos fe rę w wo je wódz twie (zwłasz cza ukła dy SB z KW PZPR,
wo je wo da mi, dy rek to ra mi waż niej szych za kła dów pra cy), spo sób my śle nia de cy den tów
o pań stwie, ich aro gan cję24.

Dru gi ro dzaj kon tro li miał cha rak ter, któ ry moż na by okre ślić ja ko stu dyj ny: ba da no
spo sób wy ko ny wa nia jed no li te go ty pu za dań przez róż ne jed nost ki re sor tu. Przy kła do -
wo moż na tu wska zać ta kie te ma ty, jak go spo dar ka fun du szem ope ra cyj nym w pio -
nie II oraz kry mi nal nym MO w la tach 1977–1978 (kon tro la w czwar tym kwar ta le
1979 r.), pra ca z TW po zy ska ny mi przez pion IV w la tach 1976–1978 lub pro wa dze nie
SO i SOR wo bec ku rii bi sku pich w la tach 1977–197925. Bodź cem skła nia ją cym GIM
do pod ję cia okre ślo ne go te ma tu by wa ła m.in. proś ba kie row nic twa któ re goś z de par ta -
men tów me ry to rycz nych26. 

Na tech ni kę pra cy In spek to ra tu w ogrom nej mie rze wpły nę ło za rzą dze nie nr 094
MSW z 16 grud nia 1983 r., któ re w spo sób ca ło ścio wy ure gu lo wa ło or ga ni za cję kon tro li 
w re sor cie2 7. W myśl je go po sta no wień kie row nik GIM spra wo wał kon tro lę wo bec jed -
no stek or ga ni za cyj nych re sor tu (z tek stu nor ma ty wu wy ni ka, że cho dzi o wszyst kie jed -
nost ki). W te re nie sze fo wie WUSW wy ko ny wa li ją za po śred nic twem wy dzia łów
in spek cji (§ 2 ust. 1). Bar dzo istot ne by ło wy li cze nie ty pów kon tro li. Obok do tych czas
sto so wa nych do raź nych i pro ble mo wych wpro wa dzo no – i to wy mie nia jąc ją na pierw -
szym miej scu – kon tro lę kom plek so wą (§ 5 ust. 1). Każ da jed nost ka re sor tu po win na być
nią ob ję ta nie rza dziej niż raz na pięć lat (§ 6).

Ar chi wi za cja do ku men tów z kon tro li

Dzia łal ność kon tro l na skut ko wa ła m.in. wy two rze niem dość ob fi tej do ku men ta cji,
któ rej wa gi w MSW nie do ce nia no, o czym świad czy spo sób po trak to wa nia jej w prze -
pi sach do ty czą cych po stę po wa nia z ak ta mi w re sor cie spraw we wnętrz nych. W żad nym
z do łą czo nych do nich wy ka zów akt nie wy od ręb nio no kla sy: „Kon tro le”28. W 1968 r.
umiesz czo no je w szer szym dzia le: „Pla no wa nie, spra woz daw czość, sta ty sty ka”, któ re -
go punkt 33 obej mo wał „Rocz ne pla ny i spra woz da nia z ich wy ko na nia. Spra woz da nia
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24 AIPN, 1585/10788, k. 3–33 (Chełm); AIPN, 1585/10843/CD (To ruń); AIPN, 1585/10841; 
AIPN, 1585/10842 i AIPN, 1585/10844 (Ra dom).

25 AIPN, 1585/10785/CD, k. 16–53, 117–125.
26 Ibi dem, k. 117.
27 AIPN, 657/37. Za rzą dze nie opar te by ło na po świę co nej za sa dom pro wa dze nia kon tro li w pań stwie

Uchwa le nr 57 Ra dy Mi ni strów z 23 V 1983 r. w spra wie wy ko ny wa nia kon tro li przez or ga ny ad mi ni -
stra cji pań stwo wej (Mo ni tor Pol ski, 1983, nr 22, poz. 124).

28 Nie by ły to jed no li te wy ka zy rze czo we sto so wa ne w więk szo ści in sty tu cji. Moż na je okre ślić jako
te ma tycz ne; po dział na za gad nie nia nie był kon se kwent ny.



i opra co wa nia z kon tro li”, trak tu jąc je ja ko ka te go rię A (wie czy ste go prze cho wy wa nia).
Po zy cja 41 na ka zy wa ła po zo sta wia nie przez 10 lat (ka te go ria B -10) ma te ria łów z kon -
tro li, do któ rych za li czo no nie tyl ko mel dun ki, ra por ty czy no tat ki, lecz tak że pro to ko ły
jej prze pro wa dze nia29. Czas prze cho wy wa nia tych ostat nich skró ci ło do 5 lat za rzą dze -
nie dy rek to ra Biu ra „C” z 1971 r.30 Ten okres utrzy mał się rów nież we wpro wa dzo nym
trzy la ta póź niej ko lej nym wy ka zie akt (na dal po zy cja 41). Na to miast zwra ca ją uwa gę
zmia ny w punk cie po świę co nym pla nom i spra woz da niom – tym ra zem no sił on nu -
mer 31. Znik nę ło tu wy stę pu ją ce przed sze ściu la ty uzu peł nie nie: „Spra woz da nia i opra -
co wa nia z kon tro li”31. W prak ty ce ozna cza ło to do wol ność w po stę po wa niu z te go ro dza ju
do ku men ta cją. Spra woz da nia z kon tro li moż na by ło trak to wać ja ko je den z ty pów „Ma -
te ria łów z prze pro wa dzo nych kon tro li” i bra ko wać po pię ciu la tach. Rów nież ostat ni wy -
kaz akt re gu lu ją cy po stę po wa nie z do ku men ta cją, wpro wa dzo ny la tem 1985 r.,
utrzy my wał ten stan rze czy, choć po now nie wy dłu żał czas prze cho wy wa nia ma te ria łów
kon tro li do lat 1032. Być mo że z te go po wo du ak ta do ty czą ce kon tro li pro wa dzo nych
od po cząt ku dzia ła nia re sor tu do po ło wy lat sie dem dzie sią tych za cho wa ły się w ilo ściach
śla do wych.

Pro blem znik nię cia spra woz dań z kon tro li z wy ka zu akt nie wzbu dził za in te re so wa -
nia GIM ja ko jed nost ki kon tro l nej. Być mo że uzna no, że na dal miesz czą się one w po zy -
cji do ty czą cej spra woz dań. Nie zbyt kon se kwent nie po stę po wa li funk cjo na riu sze
In spek to ra tu z wy two rzo ny mi przez sie bie ma te ria ła mi. Część z nich – do ro ku 1989
włącz nie – prze ka zy wa no na bie żą co do Biu ra „C”, po któ rym odzie dzi czył je Urząd
Ochro ny Pań stwa, skąd na stęp nie tra fi ły do Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku -
men tów IPN (obec nie na le ży ich szu kać w spi sie 1585 od poz. 10740 do poz. 10910).
Na to miast wie le do ku men tów, z prze wa gą po cho dzą cych z koń ca lat osiem dzie sią tych,
ale nie tyl ko, po zo sta ło w GIM. Je sie nią 1990 r. zo sta ły one zło żo ne w Cen tral nym Archi -
wum MSW, któ re później prze ka za ło je do BUiAD (ich wy kaz sta no wi spis 032).

Wie le ma te ria łów kon tro l nych znisz czo no na prze ło mie lat 1989–1990. Za cho wa ne
śla dy tej dzia łal no ści wska zu ją m.in. te ma ty kę kon tro li GIM w la tach sie dem dzie sią tych
i osiem dzie sią tych, a tak że sta no wią po szla kę, iż znisz czeń do ko ny wa no ze świa do mo ścią
dzia ła nia nie zgod ne go z prze pi sa mi.
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29 AIPN, 0549/2/CD, Za łącz nik do In struk cji o po stę po wa niu z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez -
pie czeń stwa i Służ by Mi li cji sta no wią cej za łącz nik do Za rzą dze nia nr 0107/68 mi ni stra spraw we wnętrz -
nych z dnia 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, k. 25–26.

30 AIPN, 02525/7, Za rzą dze nie nr 08/71 dy rek to ra Biu ra „C” MSW z dnia 15 XII 1971 r. w spra wie
zmian w wy ka zie akt Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji, k. 1v. Zwra ca uwa gę fakt, że dy rek tor
zmie niał po sta no wie nia wpro wa dzo ne w ży cie za rzą dze niem mi ni stra.

31 AIPN, 0549/10CD, t. 2, Za łącz nik do In struk cji w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ma te -
ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych sta no wią cej za łącz nik do Za rzą dze nia nr 034/74
MSW z dnia 10 V 1974 r., k. 38.

32 AIPN, 01290/4, Za łącz nik do Za rzą dze nia nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 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, s. 70 (ży wa pa gi na). Na mar gi ne sie moż na do dać, iż ty tuł za rzą dze nia okre ślał je go te ma -
ty kę w spo sób nie zgod ny z prze pi sa mi ogól no pań stwo wy mi. Prze pis mó wił o po stę po wa niu z wszel kie go
ro dza ju do ku men ta cją, pod czas gdy uży te w ty tu le „ma te ria ły ar chi wal ne” w świe tle usta wy o na ro do -
wym za so bie ar chi wal nym i ar chi wach z 14 VII 1983 r. (DzU, nr 38, poz. 173, art. 1, 5) ozna cza ły wy -
łącz nie ak ta ka te go rii A. Te go roz róż nie nia nie ro zu mia no w re sor cie do koń ca ist nie nia SB.



W In spek to ra cie ewi den cję do ku men tów pro wa dzo no na kar to no wych kart kach for -
ma tu A6. Wpi sy wa no na nie nada ny przez GIM nu mer spra wy oraz jej krót ką treść, np.
B -0745/84 wy ja śnie nie za rzu tów za war tych w ano ni mie do ty czą cym funk cjo no wa nia
gar ni zo nu je le nio gór skie go, za stęp cy sze fa WUSW ds. SB itd.33 Na nie któ rych z tych
kart, naj praw do po dob niej wy ję tych z jednej i prze ło żo nych do in nej mi ni kar to te ki, po ja -
wi ły się do dat ko we ele men ty: okre śle nie ka te go rii ar chi wal nej, da ta za pi su i pa ra fa34.
Wy stę pu ją tu trzy ka te go rie ar chi wal ne: B -10, B -5 oraz Bc (do ku men ta cja, któ rą moż na
nisz czyć bez po śred nio po utra cie zna cze nia prak tycz ne go). Da ty – naj czę ściej wrze -
sień 1989 r., ale po ja wia się rów nież 29 stycz nia ro ku na stęp ne go35 – wią żą się z pro ce -
sem bra ko wa nia. Naj praw do po dob niej do ty czą dnia za kwa li fi ko wa nia do bra ko wa nia,
a nie fi zycz ne go znisz cze nia do ku men tów.

W mo men cie po dej mo wa nia de cy zji o bra ko wa niu obo wią zy wa ło za rzą dze nie
nr 049/85, zgod nie z któ rym prze zna czo ne do znisz cze nia do ku men ty sta no wi ły ka te go -
rię B -10, a więc np. akt w spra wie po bi cia w KM MO w Ja strzę biu z 1982 r. – na co wska -
zu je nu mer spra wy B -0200/82 – nie moż na by ło wy bra ko wać36. Po ra dzo no so bie, wpi su jąc
ka te go rię B -5 prze wi dzia ną w za rzą dze niu z ma ja 1974 r., któ re wpraw dzie obo wią zy wa -
ło w mo men cie za ło że nia spra wy, ale w 1989 r. by ło już nie ak tu al ne. O tym, iż au tor wpi -
su o ka te go rii akt wie dział, że na ru sza prze pi sy, wska zu ją je go ad no ta cje na in nych
kar tach. I tak np. na bliź nia czo po dob nej te ma tycz nie kar cie do ty czą cej wy ja śnie nia skar -
gi oby wa te la na funk cjo na riu sza KM MO w Miń sku Ma zo wiec kim, po cho dzą cej z 1977 r.
(B -322/77), wpi sał pra wi dło wo B -10; w tym bo wiem przy pad ku nie by ło prze szkód do wy -
bra ko wa nia akt w ro ku 198937. Nisz czo no rów nież do ku men ta cję po trzeb ną do bie żą cej
pra cy. Funk cjo na riusz kon tro lu ją cy w li sto pa dzie 1989 r. Wy dział Stu diów i Ana liz SB
WUSW w Ra do miu nie mógł sko rzy stać ze spo rzą dzo ne go przed czte re ma la ty pro to ko -
łu kon tro li tam tej sze go Wy dzia łu IV oraz ko re spon den cji do ty czą cej re ali za cji wnio sków
po kon trol nych, gdyż dwa mie sią ce wcze śniej zo sta ły one wy bra ko wa ne38.

Sam wy kaz spraw znisz czo nych sta no wi rów nież źró dło in for ma cji o za gad nie niach,
ja ki mi in te re so wał się GIM w po szcze gól nych la tach. W 1980 r. kon tro lo wa no m.in. stan
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33 AIPN, 1585/10754/CD, k. 7. Te go ro dza ju in for ma cje są w ca łej li czą cej 279 kart jed no st ce, np.:
ano ni my do ty czą ce dy rek to ra Biu ra „C” (k. 261), sze fa WUSW we Wro cła wiu (k. 270), ale rów nież skar -
gi pre zy den ta Za wier cia (k. 14), prze cie ki in for ma cji z WUSW w Kra ko wie do by łe go Za rzą du Re gio -
nu Ma ło pol ska NSZZ „So li dar ność” (k. 19), wy ja śnia nia in for ma cji po da nych przez RWE (k. 25) itd. 

34 AIPN, 1585/10753/CD. Te go ro dza ju in for ma cje są w ca łej li czą cej 209 kart jed no st ce, np.: 
B -00468/81 – o zja wi skach i ten den cjach wśród funk cjo na riu szy w jed nost kach or ga ni za cyj nych re sor -
tu, 4 tecz ki B -5, 21 IX [19]89 [r.] (k. 139); B -00541/82 – in for ma cja w spra wie usta le nia oko licz no ści
usu nię cia in sta la cji P[od słu chu] P[oko jo we go] w Dar łów ku przez in ter no wa nych, B -5, 27 IX [19]89 [r.]
(k. 192). Ten sam typ ma te ria łu za wie ra rów nież tecz ka AIPN, 1585/10752. Wy ni ka z niej m.in., że
w 1967 r. do ko na no kon tro li sto so wa nia po sta no wień In struk cji nr 003/60 w spra wach do ty czą cych człon -
ków par tii (k. 165).

35 AIPN, 1585/10753/CD, Kar ta spra wy B -0083/81 do t. kom[en dan ta] woj[ewódz kie go] w Ra do -
miu Ma ria na Mo zga wy, k. 147. Na wia sem mó wiąc, przy naj mniej ja kaś część materiałów zwią za nych
z wy ja śnia niem tej spra wy nie zo sta ła znisz czo na.

36 Ibi dem, k. 130. 
37 Ibi dem, k. 57. Wpi sy: „B -10”, do ty czą ce akt po cho dzą cych sprzed ro ku 1978, a więc ta kich, któ -

re w 1989 r. moż na by ło nisz czyć le ge ar tis, wy stę pu ją na wie lu in nych kar tach, np. 53–56, 68 itd.
38 AIPN, 032/336, t. 1, Pro to kół nr U -00379/I/89 z 16 XI 1989 r. kon tro li WSiA WUSW w Ra do miu,

b.p. (s. 1 maszynopisu). Wg za miesz czo nej tu in for ma cji bra ko wa no Pro to ko łem nr 6/89 z 7 IX 1989 r.



pra cy „roz po znaw czo -ope ra cyj nej” ze szcze gól nym uwzględ nie niem TW w śro do wi -
skach opi nio twór czych oraz go spo dar kę fun du szem ope ra cyj nym39. W 1981 r. wi dać za -
nie po ko je nie sy tu acją we wła snych sze re gach, o czym świad czy ta ki te mat, jak in for ma cje
do ty czą ce zja wisk i ten den cji wy stę pu ją cych w jed nost kach or ga ni za cyj nych re sor tu
spraw we wnętrz nych (4 tecz ki)40. Nie jest przy pad kiem, że wła śnie w tym ro ku pod ję to
wy ja śnia nie za rzu tów prze ciwko ko men dan tom wo je wódz kim lub ich za stęp com ds. SB
w WUSW w No wym Są czu, Ra do miu (nie co wcze śniej awan so wa ne mu na sta no wi sko
dy rek to ra ge ne ral ne go w MSW Ma ria no wi Mo zga wie), Tar no brze gu – kon ty nu owa ne
póź niej w od nie sie niu do ko men dan tów z Byd gosz czy, Pi ły i Ostro łę ki41.

Kon tro le do raź ne (in ter wen cyj ne)

Do ku men ta cja po wsta ła w wy ni ku pra cy GIM jest do syć jed no rod na. Skła da ją się
na nią przede wszyst kim pro to ko ły i spra woz da nia z czyn no ści kon tro l nych, nie kie dy
uzu peł nia ne oświad cze nia mi funk cjo na riu szy, pro to ko ła mi ich prze słu chań, kse ro ko pia -
mi do ku men tów. Na to miast te ma ty ka ma te ria łów róż ni się w za leż no ści od ty pu kon tro li,
któ ra spo wo do wa ła ich po wsta nie. Moż na je po dzie lić na trzy za sad ni cze gru py.

Po le ce nie mi ni stra – naj czę ściej sku tek ano ni mu, skar gi pod pi sa nej przez funk cjo na -
riu sza lub oso bę spo za re sor tu – spo ra dycz nie wy stą pie nie or ga ni za cji par tyj nej przy któ -
rejś z jed no stek by ły przy czy nami prze pro wa dze nia kon tro li do raź nej (in ter wen cyj nej).
Jej cel w za sa dzie ogra ni czał się do zba da nia kon kret nych za rzu tów, ale ana li zu jąc oskar -
że nia pod ad re sem sze fa KW MO/WUSW, pra cow ni cy GIM si łą rze czy mu sie li za po -
znać się ze sto sun ko wo du żym ob sza rem dzia ła nia pod le głej mu jed nost ki, at mos fe rą tam
pa nu ją cą, „kuch nią” po dej mo wa nia de cy zji przez sze fa.

Trud no jed no znacz nie okre ślić wia ry god ność po wsta łych w wy ni ku ta kiej kon tro li 
do ku men tów. Dla ba da cza dzie jów re gio nal nych nie zbęd ne jest skon fron to wa nie ich z in -
for ma cja mi z in nych źró deł. Ogól nie moż na od nieść wra że nie, iż funk cjo na riu sze GIM
sta ra ją się nie po grą żać kon tro lo wa ne go, zwłasz cza je śli zaj mu je on wy so ką po zy cję
w hie rar chii służ bo wej. Bar dzo wy raź nie wi dać to przy oka zji wy ja śnia nia za rzu tów wo -
bec kie row nic twa KW MO w Ra do miu. Opi su jąc spra wę ewen tu al ne go fał szo wa nia do -
ku men ta cji fun du szu ope ra cyj ne go przez sze re go wych pra cow ni ków Wy dzia łu „B”,
funk cjo na riusz GIM od stą pił od su che go ję zy ka spra woz dań, uszczy pli wie pi sząc, iż trud -
no so bie wy obra zić wrę cze nie bu tel ki ko nia ku przez te le fon, na co wska zy wa ło po rów -
na nie da ty po da nej na ra por cie z no tat ką z tecz ki pra cy o te le fo nicz nym w tym dniu
kon tak cie pra cow ni cy z TW4 2.

Sa me go ko men dan ta Mo zga wę – w cza sie kon tro li już dy rek to ra ge ne ral ne go
w MSW – po trak to wa no ina czej. Spe cjal na ko mi sja, pra cu ją ca na pod sta wie usta leń GIM,
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39 AIPN, 1585/10753/CD, k. 20, 22.
40 Ibi dem, k. 139; w 1983 r. wy ja śnia no oko licz no ści wej ścia przez Se we ry na Ja wor skie go (za stęp -

cę prze wod ni czą ce go Za rzą du Re gio nu Ma zow sze NSZZ „So li dar ność”) w po sia da nie po uf nych do ku -
men tów re sor tu (k. 8), kon tak tów nie któ rych funk cjo na riu szy z opo zy cją (k. 7).

41 Ibi dem, k. 36, 138, 147, 148, 162. Nie któ re z ma te ria łów prze zna czo nych do bra ko wa nia nie zo -
sta ły znisz czo ne. 

42 AIPN, 1585/10842/CD, Spra woz da nie ppłk. Z. Na wroc kie go z 17 VII 1981 r. do ty czą ce wy ni ków
kon tro li Wy dzia łu „B”, k. 141.



po in for mo wa ła mi ni stra, iż na ru szał on obo wią zu ją ce prze pi sy, nie wła ści wie go spo da -
ro wał fun du szem ope ra cyj nym, a – jak to eu fe mi stycz nie uję to – „nie pra wi dło wo ści
mogły [podkr. – A.Z.] ujem nie rzu to wać na po sta wy funk cjo na riu szy”43. Nie wy ja śnio -
no jed nak, że de fac to owe „nie pra wi dło wo ści” po le ga ły na zmu sza niu pra cow ni ków
do fał szo wa nia do ku men ta cji fun du szu, a od ma wia ją cych po mi ja no przy awan sach44. Nie
pró bo wa no wy ja śnić nad użyć zwią za nych z wy ko rzy sty wa niem przez Mo zga wę pie nię -
dzy służ bo wych na ce le pry wat ne (lub Wo je wódz kiej Ra dy Ło wiec kiej, któ rej był pre ze -
sem), a jed no cze śnie uspra wie dli wia no go bar dzo do bry mi wy ni ka mi ope ra cyj ny mi
na trud nym te re nie, choć osta tecz nie za pro po no wa no „moż li wie szyb kie wy pro wa dze -
nie” z re sor tu45.

Ten den cję do uni ka nia po głę bio nych ba dań po stę po wa nia funk cjo na riu szy wy so kich
ran gą do brze uka zu ją ma te ria ły z kon tro li KW MO w No wym Są czu. Po otrzy ma niu ano -
ni mów zba da no za rzu ty sta wia ne kie row nic twu, ale w efek cie w pi śmie do ko men dan ta
z 19 lu te go 1981 r. kie row nik GIM su ge ro wał je dy nie ewen tu al ną zmia nę na sta no wi sku
na czel ni ka Wy dzia łu Ru chu Dro go we go46. Gdy jed nak za rzu ty zo sta ły na gło śnio ne przez
miej sco wą or ga ni za cję par tyj ną, tra fi ły na ła my lo kal nej pra sy par tyj nej – In spek to rat po -
now nie wy ja śniał spra wę47.

War to zwró cić uwa gę na spe cy ficz ny nie kie dy ję zyk, ja kim opi sy wa no wyż szych ran -
gą funk cjo na riu szy. Tak więc o za stęp cy sze fa WUSW w Biel sku -Bia łej na pi sa no,
iż po spo ży ciu w ka sy nie al ko ho lu, „w dro dze po wrot nej do do mu oko ło godz. 23.00
stra cił dys po zy cyj ność [podkr. – A.Z.]. (W tym cza sie przyj mo wał an ty bio ty ki)”. No ta -
be ne mi li cjan ci wy sła ne go na miej sce ra dio wo zu MO nie ba wi li się w ta kie sub tel no ści
i od wieź li de li kwen ta do izby wy trzeź wień, a do pie ro stam tąd – po usta le niu toż sa mo ści
i sta no wi ska – do do mu4 8. Moż na do dać, iż wy ja śnie nia za rzu tów w tej spra wie do ko na -
no bar dzo po wierz chow nie, np. nie prze słu cha no funk cjo na riu szy ra dio wo zu, a przy naj -
mniej nie po zo sta wio no śla dów z tej czyn no ści.

Spe cy ficz ną ce chę te go ro dza ju kon tro li sta no wią wy ja śnie nia jej „bo ha te ra”, je go
prze ciw ni ków i obroń ców, nie rzad ko pi sa ne ręcz nie, po zwa la ją ce po znać po ziom ogól -
ny (np. zna jo mość gra ma ty ki, or to gra fii – bez po śred nic twa ma szy ni stek) i spo sób my -
śle nia pra cow ni ków SB, m.in. po strze ga nia przez nich me cha ni zmów spra wo wa nia
wła dzy. Rzu ca ją tak że du żo świa tła na nie któ re ele men ty dzia ła nia ad mi ni stra cji pań -
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43 AIPN, 0604/1921/CD, Ra port dot[yczą cy] oce ny ma te ria łów w spra wie płk. M. Mo zga wy w okre -
sie peł nie nia funk cji ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Ra do miu z 24 VIII 1981 r., k. 72.

44 AIPN, 1585/10842/CD, k. 44. O uza leż nie niu awan sów od po stę po wa nia nie zgod ne go z pra wem
mó wio no 16 V 1981 r. pod czas kon fe ren cji spra woz daw czo -wy bor czej KZ PZPR przy KW MO w Ra -
do miu.

45 AIPN, 0604/1921CD, k. 74.
46 AIPN, 1585/10838/CD, k. 23.
47 Ibi dem, No tat ka służ bo wa kie row ni ka GIM M. Krup skie go z 26 VI 1981 r., k. 5–7. Cho dzi o ty -

go dnik „Du na jec” 1981, nr. 8/19 i 19/30; AIPN, 1585/10838/CD, k. 8–10. 
48 AIPN, 032/248, Ma te ria ły do ty czą ce za stęp cy sze fa WUSW w Biel sku -Bia łej – płk. Fran cisz ka

Ze ma na, No tat ka kie row ni ka GIM M. Krup skie go dla mi ni stra C. Kisz cza ka z 25 III 1987 r., b.p. Z pi -
sma Krup skie go do dy rek to ra De par ta men tu Kadr z 30 III 1987 r. wy ni ka, że Kisz czak zmie nił kon klu -
zję prze pro wa dze nia roz mo wy ostrze gaw czej na uprze dze nie o nie peł nej przy dat no ści na zaj mo wa nym
sta no wi sku, a przy naj mniej ta ką in for ma cję po le cił prze ka zać w pi śmie do dy rek to ra Ga bi ne tu Prze wod -
ni czą ce go Ra dy Pań stwa. Tecz ka jest nie kom plet na – wspo mnia ne go po le ce nia Kisz cza ka nie za wie ra. 



stwo wej, po wią zań sze fa WUSW, I se kre ta rza KW PZPR, wo je wo dy, nie któ rych no ta bli
miej sco wych za kła dów prze my sło wych.

Moż na tu wska zać frag men ty oświad czeń sa me go Mo zga wy, któ ry pi sał np., iż je den
z pod wład nych „po pi ja ne mu w 1974 r. zgu bił tecz kę per so nal ną i ro bo czą TW. Po pew -
nym cza sie są siad zna lazł za pło tem, gdyż mu tam wy pa dła, opie ra jąc się o nie go”49 (rzecz
ja sna to funk cjo na riusz opie rał się o płot, a nie tecz ka o funk cjo na riu sza czy są sia da, jak -
by to wy ni ka ło z tek stu ma gi stra ad mi ni stra cji). K. Śledź, bro niąc by łe go prze ło żo ne go,
dzi wił się, dla cze go kry ty cy „wy włu czą” nie spraw dzo ne in for ma cje i do wo dził, iż Mo -
zga wa, któ ry „cha ro wał”, padł ofia rą po mó wień, gdyż „tem pił” nie uczci wość i pi jań -
stwo50. Znacz nie waż niej sze są je go uwa gi me ry to rycz ne. Bro niąc by łe go sze fa,
pod kre ślał, że Mo zga wa „dzię ki do bre mu ukła do wi sto sun ków za ła twił [podkr. – A.Z.]
po nad 600 miesz kań pra cow ni kom”, „wy ko rzy stu jąc swo je zna jo mo ści za ła twił
[podkr. – A.Z.] wie le ta lo nów na sa mo cho dy pry wat ne”51. W za sa dzie ta kie uwa gi Śle -
dzia nie dzi wią. Jak mógł my śleć funk cjo na riusz, któ ry wszyst ko w ży ciu, za pew ne rów -
nież dy plom ukoń cze nia stu diów, za ła twiał? Wy so ki ofi cer SB wie dział, że spra wy „się
za ła twia”, a w tym ce lu naj waż niej sze jest „doj ście” do od po wied nich de cy den tów. Uwa -
żał to za na tu ral ne, gdyż swojego prze ko na nia wca le nie ukry wał.

Kon tro le pro ble mo we

Ma te ria łów z kon tro li pro ble mo wych po zo sta ło sto sun ko wo nie wie le. Po cho dzą one
w za sa dzie z koń ca lat sie dem dzie sią tych. Za cho wa ne do ku men ty to w więk szo ści dal -
sze, nie pod pi sa ne eg zem pla rze spra woz dań lub in for ma cji spo rzą dzo nych w GIM, ale
da to wa ne i ozna czo ne nu me rem kan ce la ryj nym52. W obu wy pad kach pod sta wę spo rzą -
dze nia do ku men tu sta no wi ły czę ścio wo kon tro le wła sne In spek to ra tu – bra ku je wy ja -
śnie nia kry te riów do bo ru kon tro lo wa nych jed no stek, czę ścio wo ma te ria ły z kon tro li
do ko na nych przez lo kal ne wy dzia ły in spek cji. Au to rzy nie trzy ma li się wą sko te ma tu;
ba da jąc go spo dar kę fun du szem ope ra cyj nym, omó wi li sze rzej błę dy w pro wa dze niu taj -
nych współ pra cow ni ków lub do ku men ta cji lo ka li kon tak to wych, no ta be ne dzie sięć lat
po wpro wa dze niu in struk cji 006/70 zwa nych na dal miesz ka nia mi kon tak to wy mi. Za łącz -
ni ki za wie ra ją przy kła dy szcze gól nie ra żą cych błę dów. Oba do ku men ty koń czą się pro -
po zy cją po in for mo wa nia o wy ni kach kon tro li dy rek to rów za in te re so wa nych
de par ta men tów w cen tra li. Moż na od nieść wra że nie, że ist nia ło róż ne po dej ście do ba -
da nia po szcze gól nych za gad nień. I tak, o ile w spra woz da niu z go spo dar ki fun du szem
ope ra cyj nym trud no do szu kać się ści śle okre ślo ne go sche ma tu, to przy ba da niu pra cy
z TW pio nu IV wi dać trzy ma nie się kon kret nych za gad nień, jak by au to rzy mie li przed
sobą upo rząd ko wa ny wy kaz te ma tów, któ re ko lej no na le ży omó wić.
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49 AIPN, 1572/10841, Pi smo z 13 VIII 1981 r. M. Mo zga wy do mi ni stra C. Kisz cza ka, k. 13; ibi dem,
k. 14: tej funk cjo na riusz ce „ta lo nu nie da łem ze wzglę du na swą [po win no być: „jej” – A.Z.] za moż -
ność”.

50 AIPN, 1585/10842/CD, Wy ja śnie nie płk. K. Śle dzia z 27 V 1981 r., k. 81–83.
51 Ibi dem, k. 82–83.
52 AIPN, 1585/10785/CD, Spra woz da nie B -0070 z 27 I 1980 r. z kon tro li go spo dar ki fun du szem ope -

ra cyj nym, k. 19; ibi dem, In for ma cja B -0055 z 2 II 1980 r. dot[yczą ca] wy ni ków kon tro li sta nu pra cy
z taj ny mi współ pra cow ni ka mi w pio nie IV po zy ska ny mi w la tach 1976–1978, k. 34.



Do ku men ta cja z tych kon tro li wzbu dza sto sun ko wo naj więk sze za ufa nie; trud no wska -
zać przy czy nę, któ ra mia ła by skła niać pra cow ni ków GIM do fał szo wa nia wy ni ków. Trze -
ba jed nak pa mię tać, iż ma te ria ły miej sco wych wy dzia łów in spek cji nie mu sia ły być już
tak wia ry god ne. Stąd w spra woz da niu z ba da nia fun du szu ope ra cyj ne go pio nu II nie zna -
la zła się wzmian ka o nie pra wi dło wo ściach wy stę pu ją cych w Ra do miu. Wy ni ka ło to być
mo że z fak tu, że pro to ko ły miej sco we go Wy dzia łu In spek cji by ły z po le ce nia ko men dan -
ta wo je wódz kie go fał szo wa ne5 3. Na to miast zwra ca uwa gę pew na po wierz chow ność te go
ty pu kon tro li. Au to rzy za uwa ża ją błę dy po peł nia ne przez skon tro lo wa nych, na to miast po -
prze sta ją na ich opi sie. I tak np. nie do strze ga ją, iż czymś zu peł nie in nym, uchy bie niem
czy sto for mal nym, jest wpi sa nie nie wła ści we go pa ra gra fu przy za ku pie czę ści wy po sa że -
nia LK, niż po kry cie z fun du szu „O” kosz tów pre zen tu dla na czel ni ka za kła du kar ne go5 4.

Od ro ku 1984 kon tro li pro ble mo wych prak tycz nie za nie cha no. Wró co no do nich
po pię ciu la tach, być mo że wsku tek kry ty ki kon tro li kom plek so wych55. Cha rak te ry stycz -
na, zgod na z du chem cza su, by ła te ma ty ka jed nej z nich je sie nią 1989 r. – GIM zba dał
wów czas spo sób re ak cji SUSW i WUSW w Ka to wi cach na zgło sze nia prze stępstw przez
oby wa te li56.

Kon tro le kom plek so we

Naj wię cej ma te ria łów po zo sta ło po pro wa dzo nych w la tach 1984–1989 kon tro lach
kom plek so wych. Przy dat ność prak tycz na tych ostat nich od po cząt ku bu dzi ła wąt pli wo -
ści. Za nie znaj du ją ce uza sad nie nia uznał je dy rek tor Głów ne go In spek to ra tu M. Krup -
ski, re fe ru jąc 16 li sto pa da 1983 r. pod czas po sie dze nia kie row nic twa za gad nie nia kon tro li
re sor to wej. Wska zał wów czas, że roz pa tru ją one „głów nie mi nio ny stan rze czy, są sta -
tycz ne, nie ma ją więk sze go wpły wu na bie żą cy tok dzia ła nia kon tro lo wa nych jed no stek”.
Pro po no wał po sta wie nie na kon tro le pro ble mo we, se lek tyw ne, któ re po win ny da wać
lepsze efek ty. Uczest ni cy po sie dze nia nie za ję li jed no li te go sta no wi ska wo bec pro po zy -
cji, np. ge ne ra ło wie Sto chaj i Be im uzna li kon tro le kom plek so we raz na kil ka lat za przy -
dat ne57. Nie wni ka jąc w spra wy me ry to rycz ne, na le ży stwier dzić, iż ma te ria ły po wsta łe
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53 Ibi dem, Spra woz da nie z kon tro li go spo dar ki fun du szem ope ra cyj nym w jed nost kach ope ra cyj nych
re sor tu w la tach 1977–1978, 27 II 1980 r., k. 19–27. Bli żej na ten te mat w czę ści po świę co nej fał szo wa -
niu do ku men ta cji.

54 Ibi dem, k. 26–27. Te ostat nie uchy bie nia mia ły miej sce w Wy dzia le Kry mi nal nym.
55 AIPN, 1595/799, b.p. W nie pod pi sa nej no tat ce w spra wie pro po zy cji zmian w sys te mie kon tro li 

w re sor cie spraw we wnętrz nych opra co wa nej w Biu rze Or ga ni za cyj no -Praw nym MSW 24 X 1988 r.
wska zy wa no, iż nie któ re ro dza je kon tro li są ma ło przy dat ne: da ją kom plek so we spoj rze nie na kon tro lo -
wa ną jed nost kę, nie po zwa la ją jed nak na oce nę ne ga tyw ne go zja wi ska w ska li kra ju. Oczy wi ście do ty -
czy ło to kon tro li kom plek so wych. 

56 AIPN, 032/342, Pi smo z 6 XII 1989 r. dy rek to ra GIM R. Szu ste ra do wi ce mi ni stra H. Dan kow -
skie go, b.p.

57 AIPN, 1585/203/CD, k. 183. Pro blem ich sku tecz no ści dys ku to wa no dłu go przed ich wpro wa dze -
niem. Zob. Pro to kół ze bra nia eg ze ku ty wy POP przy GIM z 13 II 1968 r. AIPN, 01790/539, b.p.
Przed 1984 r. kon tro le kom plek so we swo ich od po wied ni ków te re no wych prze pro wa dza ły nie kie dy
departa men ty me ry to rycz ne; w 1983 r. po wy kry ciu nad użyć po peł nia nych przez funk cjo na riu szy
Wydzia łu V-1 KS MO przy wy da wa niu pasz por tów, kie row nik GIM pro po no wał zo bo wią za nie kie row -
nic twa De par ta men tu V do prze pro wa dze nia w nim kon tro li kom plek so wej. AIPN, 032/26, No tat ka służ -
bo wa M. Krup skie go nr B -00168/83 z 5 V 1983 r., k. 21.



przy oka zji kon tro li kom plek so wych – wła śnie ze wzglę du na ca ło ścio we uka za nie pro -
ble ma ty ki pra cy po szcze gól nych WUSW – sta no wią istot ne źró dło in for ma cji dla ba da -
cza. Dla te go przed bliż szym omó wie niem tej ską di nąd bar dziej niż w wy pad ku in nych
kon tro li sfor ma li zo wa nej do ku men ta cji na le ży przyj rzeć się do kład niej spo so bo wi jej
wy twa rza nia. 

Szcze gó ło we za sa dy i tryb pro wa dze nia kon tro li kom plek so wych okre śli ła in struk -
cja opra co wa na przez kie row ni ka GIM, któ ra we szła w ży cie w dniu za twier dze nia przez
mi ni stra Cze sła wa Kisz cza ka, tj. 27 stycz nia 1984 r.58 Pod kre ślo no w niej ko niecz ność
zba da nia, czy kon tro lo wa ni dzia ła ją zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi oraz „nor ma -
mi etycz no -mo ral ny mi” (§ 2 ust. 1). Na ka za no wy ko ny wa nie czyn no ści kon tro l nych
za wie dzą kon tro lo wa ne go (od stęp stwo od tej za sa dy wy ma ga ło zgo dy „za rzą dza ją ce go
kon tro lę” – § 2 ust. 2). Kie row ni cy jed no stek kon tro lo wa nych po win ni być „wcze śniej”
(te go po ję cia nie pre cy zo wa no) uprze dza ni o kon tro li (§ 2 ust. 4). Kon tro lom kom plek -
so wym pro wa dzo nym przez GIM by ły pod da ne w za sa dzie WUSW5 9. Trzon ze spo łu kon -
tro l ne go po win ni sta no wić funk cjo na riu sze In spek to ra tu i z ich gro na mu siał się
wy wo dzić je go szef. Na to miast w po szcze gól nych pod ze spo łach mo gli uczest ni czyć
pracow ni cy biur wła ści wych dla kon tro li swoich od po wied ni ków te re no wych, a tak że
funk cjo na riu sze in nych jed no stek (§ 17). W prak ty ce po cząt ko wo ogra ni cza no się do pra -
cow ni ków cen tra li, ale z cza sem wy ko rzy sty wa no funk cjo na riu szy róż nych WUSW60.
No ta be ne ta ka or ga ni za cja kon tro li ogrom nie wzmac nia ła po zy cję GIM – przed 1984 r.
jed nost ka ta nie kie dy pro wa dzi ła kon tro le na proś bę dy rek to rów de par ta men tów i biur
me ry to rycz nych, tak więc w ja kimś sen sie wy rę cza ła je w pra cy. Te raz sy tu acja ule gła
zmia nie, to jed nost ki me ry to rycz ne mia ły de le go wać funk cjo na riu szy do wy ko ny wa nia
pra cy le żą cej w kom pe ten cjach GIM. 

For mom do ku men to wa nia po świę co ny był roz dział VI in struk cji. Na ka zy wał spo rzą -
dza nie pro to ko łu kon tro li po szcze gól nych ko mó rek za wie ra ją ce go za rów no nie pra wi -
dłowo ści, jak też osią gnię cia (§ 21 ust. 2) oraz – co szcze gól nie istot ne dla oce ny
do ku men ta cji – obo wią zek pod pi sa nia go przez kon tro lu ją ce go i kon tro lo wa ne go.
Ten ostat ni miał moż li wość zgło sze nia uwag do pro to ko łu (§ 21 ust. 5–8). Na pod sta wie
pro to ko łów spra woz da nie z ca ło ści opra co wy wał kie row nik ze spo łu kon tro l ne go,
podpisy wał rów nież szef kon tro lo wa ne go WUSW (§ 22, 23). Ostat nim eta pem by ło
przed ło że nie mi ni stro wi spraw we wnętrz nych opra co wa nej na pod sta wie spra woz da nia
syn te zy i – po ak cep ta cji – wnio sków, a na stęp nie prze sła nie ich sze fo wi kon tro lo wa ne go
WUSW (§ 25). Waż ne dla oce ny dzia łań w kon tro lo wa nej jed no st ce by ło rów nież jedno
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58 AIPN, 657/36.
59 Wska zu ją na to sfor mu ło wa nia za war te w pa ra gra fie 11: „1. Kon tro le kom plek so we prze pro wa -

dza ne są przez: 1) Głów ny In spek to rat Mi ni stra Spraw We wnętrz nych w sto sun ku do wo je wódz kich
urzę dów spraw we wnętrz nych i jed no stek im pod le głych […]. 2. Głów ny In spek to rat Mi ni stra mo że
[podkr. – A.Z.] do ko ny wać tak że kon tro li kom plek so wej po szcze gól nych pio nów/de par ta men tów i biur
oraz ich od po wied ni ków w te re nie, w przy pad ku za ist nie nia ta kiej ko niecz no ści”. Ibidem. 

60 Nie kie dy ich do bór bu dzi zdzi wie nie; po wo ły wa no funk cjo na riu szy z mniej szych ośrod ków
do kon tro li więk szych (np. Wy dział V w Kra ko wie kon tro lo wał funk cjo na riusz z Tar no brze ga) lub miast
nie da rzą cych się sym pa tią (Wy dział III w Kiel cach kon tro lo wał funk cjo na riusz z Ra do mia); kon tro lę
Wy dzia łu II w pod wa wel skim gro dzie prze pro wa dzał na wet nie funk cjo na riusz któ re goś z wy dzia łów
in spek cji, lecz wy kła dow ca z Ośrod ka Do sko na le nia Kadr Kie row ni czych w Ło dzi. AIPN, 032/318, t. 4;
AIPN, 032/313, t. 2.



z po sta no wień koń co wych, stwier dza ją ce, iż jed nost ka, w któ rej do ko na no kon tro li
komplek so wej, w cią gu na stęp ne go ro ku nie mo że być pod da na kon tro li pro ble mo wej
lub spraw dza ją cej (§ 26).

Kon tro le kom plek so we z za ło że nia obej mo wa ły nie mal wszyst kie aspek ty dzia łal no -
ści kon tro lo wa nej jed nost ki61.

Przed prze pro wa dze niem kon tro li na le ża ło przed ło żyć jej plan. Frag men ty do ty czą -
ce po szcze gól nych od dzia łów spo rzą dza ły od po wied nie de par ta men ty lub biu ra cen tra li 
(MSW i KG MO)62. 

Prze bieg kon tro li wy glą dał na stę pu ją co. Z MSW i KG MO przy jeż dżał kil ku dzie się -
cio oso bo wy ze spół po dzie lo ny na sze reg pod ze spo łów, z któ rych każ dy kon tro lo wał inny
wy dział. Z tych czyn no ści po wsta wał wy ko ny wa ny w trzech eg zem pla rzach pro to kół
spi sa ny na kil ku, kil ku na stu, a naj czę ściej kil ku dzie się ciu stro nach. Je den z nich prze -
zna czo ny był dla GIM, dru gi dla dy rek to ra od po wied nie go de par ta men tu, trze ci dla na -
czel ni ka kon tro lo wa ne go wy dzia łu63. Spo rzą dza ny był we dług pew ne go sche ma tu,
obej mu ją ce go: da ne per so nal ne kon tro lu ją cych i kon tro lo wa ne go, stan ka dro wy i or ga -
ni za cyj ny wy dzia łu, spra wy dys cy pli nar ne je go funk cjo na riu szy, stan re ali za cji za dań za -
kre so wych, pla no wa nie pra cy, nad zór prze ło żo nych nad re ali za cją za dań, współ pra cę
z in ny mi ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi, za bez pie cze nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo -
wej, wy ko rzy sta nie sprzę tu biu ro we go, kwa te run ko we go i spe cja li stycz ne go, wnio ski
i za le ce nia64. Naj istot niej szy był frag ment po świę co ny dzia łal no ści me ry to rycz nej, oczy -
wi ście róż ny w od nie sie niu do po szcze gól nych wy dzia łów, ale tak że wy ka zu ją cy pew ne
po do bień stwa; np. dla jed no stek ope ra cyj nych by ły to ta kie za gad nie nia jak po zy ski wa -
nie taj nych współ pra cow ni ków, pra ca z ni mi, or ga ni za cja LK (lo ka li kon tak to wych) i MK
(miesz kań kon spi ra cyj nych), spo sób pro wa dze nia po szcze gól nych ka te go rii spraw ope -
ra cyj nych, go spo dar ka fun du szem „O”. Obo wiąz kiem kon tro lu ją ce go by ło rów nież po -
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61 Z re gu ły po mi ja no dzia łal ność In spek to ra tu Ochro ny Funk cjo na riu szy i Wy dzia łu Fi nan so we go
lub ko mó rek, któ re krót ko przed kom plek so wą kon tro lą by ły pod da ne ja kiejś kon tro li spe cja li stycz nej,
o czym in for mo wa no w spra woz da niu. Zob. np. AIPN, 032/179, Spra woz da nie B -00478/85 z kon tro li 
kom plek so wej WUSW w Gdań sku, sier pień 1985 r., k. 47. Teo re tycz nie kon tro lą (rów nież wo je wódz -
kich wy dzia łów in spek cji) po win ny być ob ję te wszyst kie wy dzia ły; tak przy naj mniej pi sał 16 II 1984 r. 
(B -0108/84) kie row nik GIM do sze fów WUSW; AIPN, 032/83, k. 22. Nie na tra fiono na ślad wska zu ją -
cy na kon tro lę przez GIM in spek to ra tów II (np. w Kra ko wie), jed nak w tym wy pad ku nie by ło żad nej
wzmian ki, iż tych ko mó rek kon tro la nie ob ję ła. Ską di nąd wia do mo, że Wy dział In spek cji w No wym
Sączu do ko nał w 1987 r. kon tro li miej sco we go In spek to ra tu II. Zob. F. Mu siał, Funk cjo no wa nie SB
w woje wódz twie no wo są dec kim w la tach 80. w świe tle kon tro li we wnętrz nych [w:] Straż ni cy so wiec kie -
go im pe rium. Urząd Bez pie czeń stwa i Służ ba Bez pie czeń stwa w Ma ło pol sce 1945–1990, red. F. Mu siał,
M. We nklar, Kra ków 2009, s. 552.

62 AIPN, 032/74, Pi smo z 28 II 1984 r. dy rek to ra Biu ra „C” do za stęp cy kie row ni ka GIM płk. D. Orze -
chow skie go z pla nem kon tro li Wy dzia łu „C” w WUSW w Byd gosz czy, k. 30; po dob ne pi smo dy rek to -
ra Biu ra „W” zob. ibi dem, k. 31. Punk ty do ra mo wych pla nów kon tro li zob. AIPN, 1585/10789/CD,
k. 3–5.

63 Pro to ko ły by ły prze pi sy wa ne przez funk cjo na riu szy kon tro lo wa nych wy dzia łów, po czym kie row -
nic two WUSW prze sy ła ło je den lub dwa eg zem pla rze – to zmie nia ło się w cza sie – do GIM, któ ry od -
sy łał je den eg zem plarz dy rek to rom od po wied nich de par ta men tów. Ko re spon den cja od no śnie do spraw
tech nicz nych zwią za nych z prze ka zy wa niem pro to ko łów w 1988 r. za cho wa ła się w ma te ria łach do ty -
czą cych kon tro li kom plek so wej w Skier nie wi cach. AIPN, 032/296, t. 2, b.p.

64 AIPN, 1585/10789/CD, Ra mo wy plan kon tro li, k. 10. Na do ku men cie brak da ty i ak cep ta cji,
ale moż na przy pusz czać, iż zo stał za twier dzo ny, na co wska zu je układ za cho wa nych spra woz dań.



da nie (w mia rę moż li wo ści) przy kła dów błę dów, nie do cią gnięć, ale tak że osią gnięć
w dzia ła niach oce nia ne go wy dzia łu.

Ko lej ny etap sta no wi ło spo rzą dze nie spra woz da nia, do ku men tu sta no wią ce go kom -
pi la cję in for ma cji za war tych w pro to ko łach, o po dob nej do nich bu do wie we wnętrz nej,
za zwy czaj opra co wa ne go na po nad stu stro nach. Pod pi sy wał je kie row nik ze spo łu kon -
tro l ne go – był nim któ ryś z za stęp ców kie row ni ka GIM lub na czel nik jed ne go z wy dzia -
łów – oraz szef WUSW. Je den eg zem plarz tra fiał do Głów ne go In spek to ra tu, dru gi
po zo sta wał w kon tro lo wa nej jed no st ce.

Na stęp nie kie row nik GIM przed kła dał mi ni stro wi: wy ciąg ze spra woz da nia, tj. kil ku,
nie kie dy kil ku na sto stro ni co wą in for ma cję, w któ rej przy oma wia niu po szcze gól nych za -
gad nień znaj do wa ły się od sy ła cze do kon kret nych stron spra woz da nia, sa mo spra woz -
da nie, wresz cie pro jekt pi sma mi ni stra Kisz cza ka do sze fa WUSW z krót kim
omó wie niem kon tro li oraz po le ce nia mi re ali za cji kon kret nych wnio sków – w nie któ rych
punk tach uzu peł nio nych ter mi nem wy ko na nia.

Po ja kimś cza sie, za zwy czaj po pa ru mie sią cach, wpły wa ła od po wiedź sze fa kon tro -
lo wa ne go WUSW. Na ogół chwa lił się on du żym za awan so wa niem re ali za cji wnio sków
po kon trol nych, uży wa jąc w tym ce lu m.in. sztu czek sta ty stycz nych. I tak np. szef w Płoc -
ku płk Ta de usz Dut kie wicz do no sił, iż od cza su kon tro li, tj. od 1 paź dzier ni ka 1985 r.
do 30 czerw ca 1986 r., SB po zy ska ła 180 taj nych współ pra cow ni ków. Je dy nie z za łącz -
ni ka moż na do wie dzieć się, że licz ba ta obej mu je re je stro wa nych nie tyl ko przez pod da -
ne kon tro li GIM wy dzia ły WUSW (te po zy ska ły 97 osób), ale też przez urzę dy
re jo no we65. Niewy klu czo ne, iż po dob nie po stą pi li sze fo wie w Biel sku-Bia łej. Puł kow -
nik Sta ni sław No wak po in for mo wał, iż od cza su kon tro li pod le gła mu SB po zy ska ła
290 TW, nie pre cy zu jąc, czy licz ba ta do ty czy je dy nie wy dzia łów WUSW, czy obej mu -
je rów nież „do ro bek” pod le głych RUSW66. 

Nie kie dy, za zwy czaj po dwóch la tach, na stę po wa ła kon tro la spraw dza ją ca (uży wa no
rów nież okre śle nia: „re kon tro la”), któ rej ma te ria ły two rzo ne by ły tak sa mo, jak przy kom -
plek so wej, ty le że w znacz nie mniej szym za kre sie6 7. 

Efek ty sied miu pierw szych kon tro li by ły te ma tem po sie dzeń kie row nic twa MSW
w 1985 r.68, po czym pi smo oma wia ją ce te efek ty wy sto so wał do kie row ni ków WUSW
mi ni ster Kisz czak69.
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65 AIPN, 032/190, Pi smo nr K -00288/86 z 14 V 1986 r. sze fa WUSW w Płoc ku płk. T. Dut kie wi cza
(Dud kie wi cza) do mi ni stra C. Kisz cza ka, b.p.

66 290 TW w cią gu 7 mie się cy da je prze cięt ną 41,4 na mie siąc. Dla ob ję tych kon tro lą uprzed nich
dwu na stu mie się cy licz ba ta wy no si ła 322 TW, co da je du żo niż szą prze cięt ną po zy skań, nie ca łe 27
na mie siąc. AIPN, 032/204, Pi smo nr B -00180/86 z 28 VIII 1986 r. sze fa WUSW w Biel sku -Bia łej płk.
S. No wa ka do mi ni stra C. Kisz cza ka oraz s. 20 Spra woz da nia z kon tro li kom plek so wej WUSW w Biel -
sku-Bia łej, b.p.

67 AIPN, 032/220 oraz AIPN, 032/236 – ma te ria ły kon tro li spraw dza ją cych w Ka li szu i Ka to wi cach. 
68 AIPN, 1585/205/CD, Pro to kół po sie dze nia kie row nic twa MSW w dniu 27 II 1985 r., k. 96–95.

Oma wia no wy ni ki ubie gło rocz nych kon tro li kom plek so wych w Byd gosz czy, Ło dzi, Ka li szu, Lu bli nie,
Kra ko wie, Je le niej Gó rze i Wro cła wiu. Ma te ria ły roz sy ła no człon kom te go gre mium suk ce syw nie od
maja 1984 r. AIPN, 1585/204, k. 49, 62, 76, 93, 109.

69 AIPN, 1585/205/CD, Pi smo nr B -00280/85 z 23 III 1985 r., k. 131–134. In ny eg zem plarz zob.
AIPN, 1585/10788/CD, k. 49–52.



Jest oczy wi ste, iż dla ba da cza naj bar dziej war to ścio wy jest ma te riał pier wot ny, czy li 
sa me pro to ko ły. Tych ostat nich po zo sta ło jed nak nie wie le – za cho wa ły się je dy nie z kon -
tro li z lat 1988 i 1989: obej mu ją 16 WUSW, każ de go z nich do ty czy 6 do 8 to mów. Tyl -
ko spo ra dycz nie dla kil ku in nych wo je wództw po zo sta ły pro to ko ły kon tro li nie któ rych
wy dzia łów z okre su wcze śniej sze go. Dys po nu je my na to miast spra woz da nia mi z kon tro li 
wszyst kich WUSW.

Wia ry god ność do ku men ta cji kon tro li kom plek so wych – uwa gi ogól ne

Na ile wia ry god ne są wspo mnia ne do ku men ty? Czy ich twór cy mo gli po wie dzieć
praw dę i czy po wie dzieć ją chcie li? Ła twiej sza, choć też nie do koń ca jed no znacz na, jest
od po wiedź na pierw sze py ta nie.

Kon tro lę pro wa dzi li funk cjo na riu sze GIM oraz od de le go wa ni przez jed nost ki me ry -
to rycz ne. W za sa dzie po win ni być pra cow ni ka mi o du żym do świad cze niu, na co wska -
zu je wy móg kie row ni ka GIM, by kon tro lu ją cy zaj mo wa li sta no wi sko nie niż sze niż
star szy in spek tor70. Wy da je się, że jed nost ki MSW do za dań kon tro l nych po de szły po -
waż nie. Ja ko przy kład mo że po słu żyć sta no wi sko dy rek to ra De par ta men tu Go spo dar ki
Ma te ria ło wo -Tech nicz nej płk. Mie czy sła wa Pa ter skie go, któ ry za pro po no wał zwięk sze -
nie do pię ciu licz by funk cjo na riu szy prze zna czo nych do udzia łu w kon tro li, mo ty wu jąc
to fak tem, iż kie ro wa na prze zeń jed nost ka ma tak róż no rod ny za kres dzia ła nia, że ba da -
nie pra cy wy dzia łu przez mniej szą licz bę pra cow ni ków (GIM pro po no wał dwóch) nie
przy nie sie po głę bio ne go ob ra zu je go pra cy71. De zy de rat zo stał speł nio ny – z wy ka zów
uczest ni ków kon tro li wy ni ka, iż nie któ re de par ta men ty de le go wa ły do niej po kil ka
osób72. Z dru giej stro ny moż na wska zać przy naj mniej jed no z biur, któ re go funk cjo na -
riusz w jed nym z pro to ko łów po zy tyw nie oce nił kon tro lo wa ną ko mór kę, nie za uwa ża jąc
wy stę pu ją cych w niej pod sta wo wych błę dów.

Biu ro „C” mia ło kło po ty z de le go wa niem pra cow ni ków do kon tro li. Zło ży ło się na to
kil ka przy czyn. Przed miot dzia łań jed nost ki był róż no rod ny, a z uwa gi na ochro nę in for -
ma cji nie jaw nych funk cjo na riu sze po szcze gól nych wy dzia łów z za ło że nia nie po win ni
znać szcze gó łów dzia łań ko mó rek rów no le głych, a zwłasz cza pro wa dzą ce go ewi den cję
za in te re so wań czyn nych – Wy dzia łu I. W tej sy tu acji wła śnie oso by w nim za trud nio ne,
któ re moż na by za po znać z pra cą kar to te ki ogól no in for ma cyj nej i ar chi wów, wy da wa ły
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70 AIPN, 032/74, Pi smo nr B -0645/83 z 28 XII 1983 r. gen. M. Krup skie go do dy rek to rów jed no stek
cen tral nych z proś bą o wy ty po wa nie „2 funk cjo na riu szy w ran dze star szych in spek to rów, orien tu ją cych
się w za gad nie niach i me to dach pra cy nad zo ro wa nych przez was wy dzia łów, w ce lu uczest ni cze nia
w reali zo wa niu za mie rzo nych kon tro li kom plek so wych”, k. 8. Z cza sem licz ba funk cjo na riu szy de le go -
wa nych do kon tro li przez nie któ re de par ta men ty wzro sła, np. w 1988 r., na któ ry przy pa dło trzy na ście
kon tro li, dy rek tor De par ta men tu IV do każ dej z nich wy zna czył in ne go pra cow ni ka. AIPN, 032/277,
Termi ny oraz udział w kon tro lach kom plek so wych, k. 13.

71 AIPN, 032/74, Pi smo nr POG 029/84 z 5 I 1984 r., k. 38.
72 AIPN, 1585/10835, Wy ka zy człon ków ze spo łów do ko nu ją cych kon tro li w WUSW w Czę sto cho -

wie i Ka to wi cach, b.p.; AIPN, 1585/10786, Wy ka zy człon ków ze spo łów do ko nu ją cych kon tro li 
w WUSW w Po zna niu, b.p. – tu uwa ga, iż „pra cow ni cy DGMT, In we sty cji i Łącz no ści są w więk szej
licz bie, ale każ dy z nich bę dzie prze by wał kró cej niż funk cjo na riu sze in nych jed no stek”; AIPN, 032/97,
t. 6, Spra woz da nie z kon tro li kom plek so wej WUSW w Go rzo wie Wiel ko pol skim, Wy kaz kon tro lu ją -
cych z po dzia łem na ze spo ły B -pf -165/88 z 12 V 1988 r., b.p. 



się na tu ral ny mi kan dy da ta mi do wy jaz dów kon tro l nych. Jed nak z uwa gi na sfe mi ni zo -
wa nie je go za ło gi dy rek tor zde cy do wał się wy zna czyć pra cow ni ków spo za te go wy dzia -
łu73, któ rych za pew ne nie wpro wa dzo no w naj głęb sze taj ni ki ewi den cji. W efek cie,
w ra por cie z kon tro li mo że my prze czy tać o do brej, wy ko ny wa nej zgod nie z prze pi sa mi,
pra cy Sek cji „C” Wy dzia łu Za bez pie cze nia Ope ra cyj ne go WUSW w Sie dl cach74.
W rzeczy wi sto ści jed nost ka ta na ru sza ła pod sta wo wą za sa dę pro wa dze nia jed ne go
z najistot niej szych do ku men tów ewi den cji, a mia no wi cie dzien ni ka re je stra cji za in te re -
so wań czyn nych, wpi su jąc w nim na zwi ska osób re je stro wa nych75, co zna ko mi cie uła -
twia pra cę ba da czo wi, ale z punk tu wi dze nia ochro ny in for ma cji nie jaw nych by ło
ka ry god nym błę dem76.

Fakt, że po kon tro li spo sób pro wa dze nia do ku men ta cji nie uległ zmia nie, wy klu cza
przy pusz cze nie za ist nie nia po za me ry to rycz nych przy czyn nie opi sa nia w pro to ko le ist -
nie ją cej sy tu acji. Do ko nu ją cy kon tro li funk cjo na riusz Biu ra „C”, za trud nio ny w je go Wy -
dzia le III, na co dzień miał do czy nie nia z od mien ną do ku men ta cją, a mia no wi cie
z dzien ni ka mi ar chi wal ny mi, w któ rych na zwi ska po da wa no. Pod czas kon tro li nie zwró -
cił więc uwa gi na nie zgod ne z prze pi sa mi wpi sy wa nie per so na liów do dzien ni ka re je -
stra cyj ne go – być mo że na wet nie wie dział, że tak po stę po wać nie wol no.

Znacz nie trud niej jest od po wie dzieć na py ta nie, czy kon tro lu ją cy chcie li przed sta wić
praw dę. Na opis od bie ga ją cy od rze czy wi sto ści mo gło wpły wać wie le czyn ni ków. Przede
wszyst kim nie jest ja sne, czy szef ze spo łu kon tro l ne go przed przy stą pie niem do czyn no -
ści nie otrzy my wał ja kie goś ust ne go po le ce nia lub ra czej su ge stii usta la ją cej kie ru nek
kon tro li (np. zna leźć ar gu men ty do zmia ny sze fa WUSW lub wprost prze ciw nie, wie -
dział, iż kon tro lo wa ny cie szy się za ufa niem mi ni stra i nie by ło by bez piecz nie prze sa dzić
w kry ty ce kie ro wa nej prze zeń jed nost ki)77. Od po wied nie na sta wie nie szef gru py mógł

Materiały kontroli resortowych jako przedmiot badań historyka
A

R
C

H
I
W

U
M

27

73 Dłu gi i czę sty (oko ło pięć ra zy w ro ku) po byt po za do mem ko biet, któ re – zwa żyw szy wy so kie
sta no wi ska wy ma ga ne od uczest ni ków kon tro li – by ły już naj czę ściej mat ka mi, za pew ne po wo do wał, iż
bro ni ły się one przed wy jaz da mi. Świad czą o tym m.in. wy ka zy człon ków ze spo łów do ko nu ją cych kon -
tro li w WUSW w Czę sto cho wie i Ka to wi cach, w któ rych na 68 (od po wied nio 82) osób znaj do wa ły się
tyl ko 2 ko bie ty. AIPN, 1585/10835, b.p. O pro ble mach Biu ra „C” z wy ty po wa niem kon tro le rów zob. też
AIPN, 032/74, Pi smo nr OM -1192 z 31 XII 1984 r. dy rek to ra K. Pio trow skie go, k. 29. Zgła sza w nim
do kon tro li m.in. ppłk. Ja na Żu be ra z Wy dzia łu II (kar to te ka ogól no in for ma cyj na) oraz mjr. Ja nu sza
Szyn kie lew skie go z Wy dzia łu III (ar chi wum ope ra cyj ne) – tyl ko in spek to ra; póź niej do gru py tej do da -
no kpt. Je rze go Pie niąż ka, rów nież in spek to ra z Wy dzia łu III; tak więc ża den z nich nie był pra cow ni -
kiem Wy dzia łu I.

74 AIPN, 032/249, Spra woz da nie z kon tro li WUSW w Sie dl cach w kwiet niu 1987 r., b.p.: „Sek cja
«C» pra wi dło wo re ali zu je za da nia wy ni ka ją ce z za rzą dzeń […] 079/72 […] w za kre sie ewi den cji, re je -
stra cji”.

75 AIPN, Dzien ni ki re je stra cyj ne WUSW w Sie dl cach (po mo ce ewi den cyj ne).
76 Wspo mnia ne wpi sy wa nie zwięk szy ło licz bę pra cow ni ków ewi den cji ma ją cych peł ną wie dzę o za -

in te re so wa niach czyn nych SB, w tym o agen tu rze. Każ dy z nich, ma ją cy choć by jed no ra zo wy kon takt
z dzien ni kiem (np. pod czas za stęp stwa cho rej ko le żan ki) mógł po znać na zwi ska wszyst kich osób współ -
pra cu ją cych z miej sco wą SB lub przez nią roz pra co wy wa nych. Trze ba jed nak pa mię tać, iż w du żych wy -
dzia łach „C” ta ki błąd w pro wa dze niu dzien ni ka skut ko wał by nie uza sad nio nym do stę pem do in for ma cji
kil ku funk cjo na riu szek, w ma łych Sie dl cach – praw do po dob nie do ty czy ło to jed nej lub dwóch osób. 

77 AIPN, 1595/786, b.p. Ze spra woz da nia dy rek to ra Je rze go Kar pa cza z kon sul ta cji z sze fem WUSW
w Cie cha no wie Sta ni sła wem Ko ebc ke z 27 III 1985 r. wy ni ka, że ten ostat ni za pro po no wał zmia nę struk -
tur urzę dów wo je wódz kich (m.in. ogra ni cze nie licz by sta no wisk kie row ni czych) i ak tyw nie uczest ni czył
w eks pe ry men cie wpro wa dze nia pro po zy cji w ży cie. Bliż sza współ pra ca z cen tra lą mo gła po zy tyw nie 



za su ge ro wać człon kom ze spo łu, miał też moż li wość za ak cen to wa nia – w za leż no ści
od po trzeb – ele men tów ne ga tyw nych lub po zy tyw nych z pro to ko łów w trak cie opra co -
wa nia spra woz da nia78. Zu peł nie in ne po wo dy mo gły kie ro wać „upięk sza niem” rze czy -
wi sto ści przez kon kret nych człon ków ze spo łu kon tro l ne go. Zna jo mość z kon tro lo wa nym
(ko le ga ze szko ły w Le gio no wie) lub je go tro ska o uprzy jem nie nie cza su wol ne go kon -
tro le ra (trzy ty go dnio wy po byt po za do mem ro dził róż ne po ku sy) mo gły być czyn ni kiem
istot nie wpły wa ją cym na ob raz pra cy wy dzia łu przed sta wio ny w pro to ko le. Cza sa mi kon -
tro lu ją cy wsku tek swoje go za cho wa nia był wręcz uza leż nio ny od kon tro lo wa ne go79. Nie -
kie dy ob ła ska wia nie uczest ni ków kon tro li przy bie ra ło cha rak ter zor ga ni zo wa ny. W Opo lu
pod czas ich po by tu, w miej scu za kwa te ro wa nia więk szo ści człon ków eki py kon tro l -
nej – w OW w Tu ra wie, zor ga ni zo wa no kier masz ar ty ku łów „trud no do stęp nych na ryn -
ku”, m.in. po cho dzą cych z Pe we xu80. 

Trze ba pa mię tać, że kon tro lu ją cy miał du że moż li wo ści roz ło że nia bla sków i cie ni bez
ścią gnię cia na sie bie po dej rzeń ze stro ny sze fa ze spo łu kon tro l ne go – stwa rza ła je me to -
da pra cy. Do rzad ko ści na le ża ły sy tu acje, gdy ba da no do ku men ta cję wszyst kich spraw ja -
kiejś ka te go rii81. Za zwy czaj jest to kil ka na ście do 40 proc. te czek82, co ozna cza ło
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rzu to wać na oce nę pra cy te go WUSW. Ko ebc ke był je dy nym sze fem WUSW, któ ry wszedł w skład po -
wo ła nej w 1983 r. ko mi sji zaj mu ją cej się uspraw nie niem struk tu ry or ga ni za cyj nej w re sor cie. AIPN,
1585/203/CD, k. 173–176.

78 Ten ele ment trze ba uwzględ niać zwłasz cza w sy tu acji, gdy sa me pro to ko ły nie za cho wa ły się,
a więc bra ku je ma te ria łu po rów naw cze go.

79 AIPN, 032/169, t. 3, Ma te ria ły do ty czą ce wy ni ków spraw dze nia za rzu tów w sto sun ku do kie row -
nic twa WUSW w Cheł mie z 1984 r., b.p. Ofi cer z Biu ra Ru chu Dro go we go KG MO w re stau ra cji „na -
pa sto wał” (in for ma cje o wy da rze niu są sprzecz ne, a usta le nie, jak da le ko po su nę ło się „na pa sto wa nie”,
nie jest istot ne dla ni niej szych wy wo dów) dwie mło de dziew czy ny. Po in ter wen cji pa tro lu MO ro dzi ce
jed nej z nich zło ży li za wia do mie nie do pro ku ra tu ry (być mo że skar gę do WUSW). W tej sy tu acji wła -
śnie kon tro lo wa ny przez wy mie nio ne go ofi ce ra – za stęp ca na czel ni ka miej sco we go Wy dzia łu Ru chu
Dro go we go – zwró cił się do ro dzi ców „o wy co fa nie spra wy”, ktoś z WUSW pró bo wał in ter we nio wać
przez ku ra to rium (dziew czy ny by ły przed szko lan ka mi). Na mar gi ne sie war to do dać, iż urząd obie cał ro -
dzi nie swe go ro dza ju ła pów kę: wcze śniej szy zwrot ku zy no wi pra wa jaz dy, ode bra ne go przez ko le gium
za pro wa dze nie sa mo cho du po spo ży ciu al ko ho lu. Ibidem, Oświad cze nie za stęp cy na czel ni ka WRD
w Cheł mie z 23 V 1984 r., b.p.

80 AIPN, 032/232, No tat ka służ bo wa z 12 II 1987 r. funk cjo na riu sza Za rzą du Po li tycz no -Wy cho -
waw cze go mjr. J. Ja ro sza, człon ka ze spo łu kon tro l ne go po wo ła ne go w ce lu zba da nia praw dzi wo ści za -
rzu tów ano ni mu pod pi sa ne go „pra cow ni cy WUSW w Opo lu” na kie row nic two miej sco we go urzę du,
b.p. Au tor no tat ki nie był zbyt do cie kli wy. Nie wni kał, czy for mal nie prze zna czo ny dla wszyst kich funk -
cjo na riu szy kier masz prak tycz nie był dla nich do stęp ny, nie pró bo wał skon tak to wać się z szerego wy mi
pra cow ni ka mi, na to miast prze pro wa dził roz mo wę z za stęp cą sze fa ds. ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych,
prze ciw któ re mu przede wszyst kim był skie ro wa ny ano nim. Stwier dzał m.in.: „W oce nie kie row nic twa
PGH «Kon su my» fre kwen cja na kier ma szu nie do pi sa ła…”, uzu peł nia jąc uwa gą, iż „w oce nie kie row -
nic twa WUSW w Opo lu, OW w Tu ra wie i PGH «Kon su my» za cho wa nie się człon ków eki py kon tro l nej
GIM na te re nie OW by ło wzo ro we”. Kon klu do wał, iż ce lo wość zor ga ni zo wa nia kier ma szu bu dzi za -
strze że nia. Ano ni mo wych za rzu tów pod ad re sem eki py kon tro l nej de fac to nie ba da no, ogra ni cza jąc się
do po bra nia oświad czeń od nie któ rych jej uczest ni ków. AIPN, 032/266, b.p.

81 AIPN, 032/334, t. 1, Pro to ko ły kon tro li kom plek so wej wy dzia łów ope ra cyj nych SB WUSW w Bia -
łej Pod la skiej w 1989 r.: Pro to kół kon tro li Wy dzia łu II – zba da no wszyst kie spra wy (16); AIPN, 032/308,
t. 5, Pro to ko ły kon tro li kom plek so wej WUSW w Pi le, Wy dzia ły II–VI oraz Śled czy [do ty czą ce dzia łal -
no ści w 1987 r. i I poł. 1988 r.], 1989 r.: Pro to kół kon tro li Wy dzia łu VI, k. 144. Skon tro lo wa no wszyst -
kie 3 spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia (SOR) pro wa dzo ne przez tę ko mór kę. Wy ni ka stąd, że te go
ro dza ju moż li wo ści ist nia ły je dy nie przy kon tro li nie wiel kich WUSW.



ko niecz ność do ko na nia wy bo ru. W pro to ko łach po ja wia ją się in for ma cje o za sto so wa niu
me to dy lo so wej lub re pre zen ta tyw nej. Na le ży za zna czyć, iż pierw sze go z tych okre śleń
uży wa no błęd nie, cze go do wo dzą ta kie sfor mu ło wa nia, jak: „tecz ki TW wy bra no lo so -
wo”, „kon cen tru jąc się na jed nost kach po zy ska nych od 1984 r.” i „prze glą da jąc od 1
do 3 te czek pro wa dzo nych przez każ de go pra cow ni ka”83. Me to da re pre zen ta tyw na, acz -
kol wiek cał ko wi cie uza sad nio na, po zwa la ła do ko nać nie za wsze obiek tyw ne go wy bo ru.

Wia ry god ność do ku men ta cji kon tro li kom plek so wych – tech ni ki „na cią ga nia”
wy ni ków kon tro lo wa nych

Zarówno szef ze spo łu, jak i je go człon ko wie mie li du żą moż li wość kształ to wa nia ob -
ra zu od po wied nio WUSW lub kon kret ne go wy dzia łu po przez ak cen to wa nie lub po mi ja -
nie nie któ rych zja wisk. I – jak się wy da je – je śli nie by ło szcze gól nych za le ceń (su ge stii?),
sta ra li się być „wy ro zu mia li” wo bec kon tro lo wa nych i upięk szać ich osią gnię cia. Po szlak
wska zu ją cych ta ką po sta wę jest wie le, po ni żej kil ka przy kła dów.

Je że li w okre sie pod le ga ją cym kon tro li pra co wał funk cjo na riusz, któ ry przed jej roz -
po czę ciem od szedł już z wy dzia łu, błę dy przy pi sy wa no je mu. Kpt. Bo gu sław Ła gun
po ukoń cze niu kur su KGB w Mo skwie zo stał za stęp cą na czel ni ka Wy dzia łu II WUSW
w Pi le. Gdy je go sio stra nie wró ci ła do kra ju z Ber li na Za chod nie go, w czerw cu 1988 r.
prze nie sio no go na in ne sta no wi sko. W tym sta nie rze czy trud no bez za strze żeń uwie -
rzyć za war tej w pro to ko le in for ma cji, że to wła śnie w sek cjach, za któ re on od po wia dał
bez po śred nio – i tyl ko w nich – nad zór był nie wy star cza ją cy84. Po dob nie w spra woz da -
niu z kon tro li w Biel sku -Bia łej, w któ rym naj bar dziej su ro wo oce nio no Wy dział III,
zarzuca jąc mu po sia da nie po nad 120 TW tzw. sta ty stycz nych (czy li w za sa dzie nie prze -
ka zu ją cych in for ma cji o war to ści ope ra cyj nej), kil ka na ście fak tycz nie niewy ko rzy sty wa -
nych LK, licz ne błę dy w pro wa dze niu agen tu ry i spraw. Za zna czo no jed nak, iż z ob ję ciem
sta no wi ska przez obec ne go na czel ni ka sy tu acja zmie nia się na lep sze85. 

Jed ną z me tod sta no wi ło do pi sy wa nie ko men ta rza nie zgod ne go z da ny mi licz bo wy mi.
W Wy dzia le II WUSW w Cie cha no wie w okre sie pod le ga ją cym kon tro li (rok 1987

i pierw sza po ło wa na stęp ne go) sta le spa da ła licz ba agen tu ry: 1 stycz nia 1987 r. by ło 134
TW, 31 grud nia 1987 r. – 118, 30 czerw ca 1988 r. – 107. Na do da tek ani ra zu w tym cza -
sie nie wy ko na no pla nu po zy skań. Pro to kół za wie ra te da ne, ale uzu peł nia je kon klu zja:
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82 Np. w Kra ko wie w Wy dzia le II – 75 z 425 te czek TW; w Kiel cach w Wy dzia le VI – 30 ze 155,
Wy dzia le IV – 38 ze 180; w Pi le w Wy dzia le IV – 42 z 77, Wy dzia le VI – 26 z 67; w Ra do miu w Wy -
dzia le III – 55 ze 153. Je śli cho dzi o spra wy: w Kra ko wie w Wy dzia le II – 7 z 39 SO, 6 z 13 SOR, w Wy -
dzia le III – 7 z 39 SO, 5 z 22 SOR; w Kiel cach w Wy dzia le II – 10 z 17 SO, Wy dzia le III – 6 z 16 SO;
w Pi le w Wy dzia le II – 3 z 10 SO, 8 z 14 SOS, w Wy dzia le IV – 14 z 14 SO. AIPN: 032/313, t. 2 (Kiel -
ce), 032/318, t. 4 (Kra ków), 032/308, t. 5 (Pi ła), 032/336, t. 1 (Ra dom). 

83 AIPN, 032/318, t. 4, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu II w Kra ko wie. Zob. też: AIPN, 032/308 k. 93, 107.
W pro to ko le kon tro li Wy dzia łu V w Pi le uży to sfor mu ło wa nia „re pre zen ta tyw na kon tro la wy bra nych
loso wo” dwóch, trzech te czek każ de go pra cow ni ka.

84 AIPN, 032/308, t. 5, k. 27.
85 AIPN, 032/204, k. 21–36. W spra woz da niu wy raź nie stwier dzo no: „Nad mie nić na le ży, że no we

kie row nic two Wy dzia łu III zo bli go wa ło pra cow ni ków do usu nię cia tych uchy bień” (s. 24). Po da no rów -
nież, iż 133 spo śród 248, tj. po nad 61 proc. agen tu ry, sta no wi li TW „sta ty stycz ni” (s. 29) oraz że 13 LK
utrzy my wa no w ce lach sta ty stycz nych (s. 32).



„Uznać moż na, że w ak tu al nej sy tu acji ka dro wej (brak za stęp cy na czel ni ka, 3 funk cjo -
na riu szy jest w służ bie przy go to waw czej, w tym 2 bez prze szko le nia za wo do we go) roz -
ło że nie agen tu ry wśród pra cow ni ków kształ tu je się wła ści wie, uwzględ nia jąc ich staż
pra cy i do świad cze nie”86. Po dob nie by ło w spra woz da niu z kon tro li WUSW w Ra do miu:
1 stycz nia 1984 r. wy dzia ły ope ra cyj ne SB dys po no wa ły 629 TW, dzie więć mie się cy póź -
niej – 596, co sko men to wa no uwa gą: „Pra ca na od cin ku po zy skań no wych TW pro wa -
dzo na by ła ak tyw nie i efek tyw nie, zwłasz cza w 1984 r.”87.

Ta ką tech ni kę sto so wa no nie tyl ko przy spra wach agen tu ry. W pro to ko le kon tro li Wy -
dzia łu III w Kiel cach (sty czeń 1989 r.) w in for ma cjach o spra wach ka dro wych i dys cy -
pli nar nych moż na prze czy tać, iż spo śród 26 funk cjo na riu szy tej jed nost ki, 3 ma
skłon no ści do na ru sza nia dys cy pli ny, 1 wy ma ga nad zo ru „z po wo du do ten den cji nie -
wła ści we go re ali zo wa nia za dań i do ku men to wa nia prze bie gu i efek tów pra cy ope ra cyj -
nej”, 1 zo stał wy da lo ny, wo bec 3 stwier dzo no nie peł ną przy dat ność do służ by, 1 zo stał
uka ra ny upo mnie niem, a z 9 prze pro wa dzo no roz mo wy pro fi lak tycz no -ostrze gaw cze.
Da lej jed nak znaj du je się kon klu zja, że od li sto pa da 1985 r., tj. od ob ję cia sta no wi ska
przez (peł nią ce go funk cję w cza sie kon tro li) na czel ni ka Ma ria na Adam czy ka, na stą pi ła
wy raź na po pra wa88. Je śli ostat nie zda nie by ło by praw dzi we, to wprost trud no so bie wy -
obra zić stan wy dzia łu przed ro kiem 1985! 

In na z me tod to ma ni pu lo wa nie sta ty sty ką. Jed nym ze wskaź ni ków obo wiąz ko wo po -
da wa nym w ra por tach by ło wska za nie, ilu TW przy pa da na jed ne go... I tu za czy na ją się
pro ble my. Nie wia do mo bo wiem, czy cho dzi ło o pra cow ni ka wy dzia łu, czy tyl ko tych je -
go funk cjo na riu szy, któ rzy pra co wa li ope ra cyj nie. Oczy wi ście moż na by ło po da wać każ dą
z tych wer sji, ale wy raź nie wska zu jąc, któ rą się wy bie ra. Tym cza sem w pro to ko le kon tro li 
Wy dzia łu II WUSW w Kra ko wie – ską di nąd jed nym z naj bar dziej kry tycz nych spo śród
wszyst kich, z ja ki mi się ze tkną łem – po da no 12 TW na funk cjo na riu sza. Z po rów na nia
ogól nej licz by TW znaj du ją cych się na sta nie wy dzia łu (427) z licz bą za trud nio nych tam
funk cjo na riu szy (fak tycz nie 42, eta tów 48) wy ni ka, iż na jed ne go z nich przy pa da 10,2 TW.
Tak więc uwzględ nio no za pew ne je dy nie pra cu ją cych ope ra cyj nie, ale te go już nie po da -
no89. W pro to ko le kon tro li Wy dzia łu VI WUSW w Pi le wy li czo no śred nią na jed ne go „ob -
słu gu ją ce go” TW, co po zwa la ło po mi nąć pra cow ni ków ope ra cyj nych, któ rzy agen tu ry nie
pro wa dzi li90. Naj czę ściej pod no szo no śred nią, od li cza jąc źró dła pro wa dzo ne przez ma ją ce
za zwy czaj na swoim kon cie mniej TW kie row nic two wy dzia łów i ana li ty ków91. W sy tu -
acji, gdy sta ty sty ka jest nie ko rzyst na, czę sto te go fak tu nie ko men to wa no92, za do wa la jąc
się umiesz cze niem w za le ce niach punk tu na ka zu ją ce go zwięk sze nie licz by TW.
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86 AIPN, 032/305, t. 6, k. 25. Na le ży przy pusz czać, że od bior ca kart ku ją cy in for ma cję, ra czej prze -
czy tał uwa gi, a nie za głę biał się w da ne licz bo we.

87 AIPN, 032/235, b.p. (s. 18 mps.).
88 AIPN, 032/313, t. 2.
89 AIPN, 032/318, t. 4.
90 AIPN, 032/308, t. 5, k. 137.
91 Na przy kład: pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Kiel cach – tu od li czo no rów nież funk cjo na riu sza

cho re go i dwóch, któ rzy ode szli do szkół re sor to wych (AIPN, 032/313, t. 2); pro to kół kon tro li Wy dzia -
łu III w Kra ko wie (AIPN, 032/318, t. 4); pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Pi le (AIPN, 032/308, t. 5).

92 AIPN, 032/101, Spra woz da nie z kon tro li kom plek so wej w Ka li szu w 1984 r., b.p.; AIPN, 032/220,
Spra woz da nie z kon tro li spraw dza ją cej w Ka li szu w 1986 r., b.p.; AIPN, 032/235, Spra woz da nie z kon -
tro li kom plek so wej w Ra do miu w 1986 r., b.p. 



Swoje go ro dza ju re kord usta no wił L. Wi cher kie wicz w pro to ko le kon tro li Wy dzia -
łu III w Je le niej Gó rze w 1989 r. Po uwa gach pod kre śla ją cych dy na mi kę wzro stu agen -
tu ry w ro ku 1987, po par tych ze sta wie niem na 31 grud nia lat 1988 i 1983 – od po wied -
nio 195 do 96 TW – po in for mo wał o pod da niu kon tro li 53 ze 163 TW znaj du ją cych się
na sta nie wy dzia łu w dniu roz po czę cia kon tro li, tj. 8 ma ja 1989 r.93 Tak więc po mi nął
mil cze niem fakt, iż w cią gu czte rech mie się cy po prze dza ją cych kon tro lę licz ba TW spa -
dła o 32, tj. 16,4 proc.

Na wy raź ną chęć sta ty stycz nej „po pra wy” wy ni ków wska zu je za miesz czo na po ni żej
ta be la, ob ra zu ją ca licz bę źró deł i spo tkań funk cjo na riu szy Wy dzia łu V w Pi le. Jej ko lum -
ny 1–4 sta no wią frag ment więk sze go ory gi nal ne go ze sta wie nia, za miesz czo ne go w pro -
to ko le kon tro li wy dzia łu94. Na to miast ko lum na 5 to ob li czo ny przez au to ra ar ty ku łu
au ten tycz ny wskaź nik spo tkań. Uzy sku je się go, dzie ląc licz bę spo tkań (ko lum na 3) przez
licz bę źró deł (ko lum na 2) po mno żo ną przez 12 (mie sią ce). Da ne z wier szy 3, 5, 17 i 18
wska zu ją, iż au to rzy ta be li wie dzie li, jak wy li cza się oma wia ny przez nich mie sięcz ny
wskaź nik spo tkań. Jed nak w po zo sta łych wier szach po da no go błęd nie; trud no jed no -
znacz nie po wie dzieć, czy by ła to kwe stia tech nicz na (błąd ra chun ko wy lub ma szy nist ki),
czy też za bieg świa do my, na co wska zy wał by fakt, że wskaź nik ten jest za wsze za wy żo -
ny. Szcze gól nie istot na róż ni ca wy stę pu je w wier szach 7, 11, 14, 15 oraz w po zy cji: „Ra -
zem”. Dla sto so wa nych wów czas ocen istot ne by ło bo wiem, czy licz ba spo tkań oscy lu je
wo kół jed ne go w mie sią cu, jest w spo sób istot ny mniej sza lub więk sza. W przy wo ła nych
wy żej przy pad kach licz ba ta jest mniej sza, pod czas gdy z ob li czeń za miesz czo nych w pro -
to ko le wy ni ka, iż funk cjo na riu sze spo ty ka li się z TW czę ściej niż raz w mie sią cu. 

Roz wa ża jąc moż li wość świa do me go sfał szo wa nia da nych, na le ży wziąć pod uwa gę
fakt, iż ory gi nal na ta be la za wie ra ła 10 ko lumn, więc dość praw do po dob ne by ło za ło że -
nie au to ra, że zwierzch ni cy nie bę dą prze mę czać się śle dze niem liczb, a tym bar dziej
spraw dza niem po praw no ści ob li czeń, za do wa la jąc się naj wy żej ogól nym wskaź ni kiem
(1,24 za miast fak tycz ne go 0,96)95.

Za bar dziej wy ra fi no wa ny spo sób po pra wia nia sta tyst ki na le ży uznać do bór te czek
TW. I tak np. w trak cie prze pro wa dzo nej w 1989 r. kon tro li Wy dzia łu II WUSW w Kra -
ko wie skon cen tro wa no się „na jed nost kach po zy ska nych od 1984 r.”, a więc pra cu ją cych
sto sun ko wo le piej96. W tym sa mym ro ku w Wy dzia le III -1 w Szcze ci nie dys po nu ją -
cym 400 TW, wy bie ra jąc tecz ki do kon tro li po mi nię to 72 (tj. 18 proc.) do ty czą ce źró deł
prze wi dy wa nych do prze ka za nia in nym jed nost kom (17) lub eli mi na cji (55)97. W stycz -
niu 1988 r. kon tro lu ją cy Wy dział IV w Kro śnie spo śród 95 znaj du ją cych się na je go stanie
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93 AIPN, 032/327, t. 2, Spra woz da nie z kon tro li Wy dzia łu III w Je le niej Gó rze, k. 11–13.
94 AIPN, 032/308, t. 5, k. 106.
95 Na le ży pa mię tać, iż po da wa ny wskaź nik w ogó le jest dość wąt pli wy. Nie uwzględ nia źró deł w da -

nym ro ku wy eli mi no wa nych, co dzia ła ło na ko rzyść funk cjo na riu szy, gdyż w ostat nim okre sie przed eli -
mi na cją spo tkań na ogół nie od by wa no. Z ko lei na ich nie ko rzyść wpły wa ło uwzględ nia nie TW
po zy ska nych w koń cu ro ku, z któ ry mi si łą rze czy od by to mniej spo tkań.

96 AIPN, 032/318, t. 4. Bar dzo wie lu TW wbrew ofi cjal nym da nym SB zo sta ło zwer bo wa nych wsku -
tek stra chu przed tą służ bą bądź dla osią gnię cia kon kret nej, czę sto jed no ra zo wej (np. otrzy ma nie pasz -
por tu) ko rzy ści. Po pew nym cza sie pod róż nym pre tek stem uni ka li spo tkań lub od ma wia li współ pra cy.
Stąd ba da nie nie daw no po zy ska nych da wa ło wyż szą od prze cięt nej czę sto tli wość spo tkań.

97 AIPN, 032/330, t. 2, Pro to kół nr B -00195/85 kom plek so wej kon tro li Wy dzia łu III -1 WUSW
w Szcze ci nie, 30 VI 1989 r., k. 77. 
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Funkcjonariusz
Liczba 
źródeł

Liczba
spotkań

Wskaźnik
miesięczny
w sprawo -

zdaniu

Wskaźnik
miesięczny
faktyczny

1 2 3 4 5

1) kpt. R. Bartnicki 2 30 1,25 1,25

2) kpt. H. Juszczak 3 20 0,80 0,55

3) por. J. Skrzypiec 2 33 1,37 1,37

4) por. P. Spychalski 10 152 1,54 1,27

5) kpt. R. Borysionek 2 29 1,81 1,21

6) ppor. M. Skonieczny 3 40 1, 47 1,09

7) ppor. S. Cierpiszewski 13 145 1,16 0,93

8) st. szer. M. Pochylski 7 86 1,53 1.03

9) ppor. Z. Serafin 12 97 0,67 0,66

10) plut. J. Nakielski 5 61 1,47 1,02

11) st. szer. J. Gaweł 9 81 1,24 0,75

12) kpr. J. Ciołek 6 76 1,25 1,06

13) st. szer. S. Bajerski 9 86 0,95 0,79

14) ppor. T. Pacanowski 14 148 1,27 0,88

15) st. kpr. P. Michalak 14 133 1,18 0,79

16) chor. Z. Serwacki 13 170 1,20 1,09

17) kpt. J. Misztal 11 179 1,35 1,36

18) por. J. Czerniak [9] 93 0,85 0,86

Razem 144 1659 1,24 0,96

Liczba źródeł i spotkań funkcjonariuszy Wydziału V WUSW w Pile w 1987 r.



TW wy bra li „me to dą re pre zen ta cyj ną” tecz ki per so nal ne i pra cy 43. Tak się jed nak zło ży -
ło, że w tej gru pie zna la zły się ma te ria ły wszyst kich ośmiu naj bar dziej ak tyw nych źró deł98.

Ko lej ny spo sób po pra wia nia wi ze run ku jed nost ki kon tro lo wa nej to wy biór cze oma -
wia nie spo strze żeń. I tak np. w spra woz da niu z kon tro li WUSW w Ka li szu w 1984 r.
moż na prze czy tać, że we wszyst kich spra wach obiek to wych pro wa dzo nych przez Wy -
dział IV znaj du ją się pla ny pra cy opar te na ana li zie za gro żeń z ro ku 1983; przy oma wia -
niu in nych wy dzia łów ta ka in for ma cja się nie po ja wia99.

Jesz cze do bit niej uwi dacz nia się to przy oka zji uwag o taj nych współ pra cow ni kach
pozyska nych na pod sta wie ma te ria łów ob cią ża ją cych. Ta in for ma cja to je den z nie zbęd nych
ele men tów ze sta wu da nych o TW wy ma ga nych w każ dym pro to ko le i spra woz da niu. Cha -
rak te ry stycz na jest jed nak otocz ka, w ja kiej ją za miesz cza no. Ustęp 4 § 10 in struk cji nr 006/70
sta no wił, że przy te go ro dza ju po zy ska niu ak cep ta cja mu si być do ko na na przez dy rek to ra de -
par ta men tu lub za stęp cę sze fa KW MO ds. SB1 00. Otóż w nie któ rych do ku men tach znaj du je
się wy ja śnie nie, czy za stęp ca sze fa po zy ska nie za twier dził101, w in nych – spra wę po mi ja się
mil cze niem102. Oczy wi ście mo że to być spo wo do wa ne bra kiem pre cy zji spo rzą dza ją ce go pro -
to kół, ale rów nież chę cią za osz czę dze nia kon tro lo wa ne mu kry tycz nej uwa gi10 3. 

Na stęp nym ele men tem, na któ ry na le ży zwró cić uwa gę, jest po wierz chow ność kontro -
li, nie umie jęt ność lub nie chęć po wią za nia nie któ rych spo strze żeń. Przy kła do wo w punk -
cie po świę co nym ochro nie in for ma cji nie jaw nych w WUSW w Ka li szu znaj du je się
oce na, iż pro wa dzo na jest ona pra wi dło wo, na to miast z ba da nia tzw. po parć ope ra cyj -
nych w spra wie wy da nia pasz por tu wy ni ka, iż 37,5 proc. pism w tej spra wie nie by ło
reje stro wa nych104. W spra woz da niu z kon tro li we Wro cła wiu uży to sfor mu ło wa nia,
iż „w więk szo ści ogniw [podkr. – A.Z.] (…) prze strze ga ne są w peł ni za sa dy ochro ny
tajem ni cy pań stwo wej i służ bo wej”105, być mo że dla te go, że z pro wa dzo ne go w tym
czasie od ręb ne go po stę po wa nia wy ni ka, że w Wy dzia le Pasz por tów je na ru sza no106.
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98 AIPN, 032/282, t. 1, Pro to kół kon tro li kom plek so wej Wy dzia łu IV WUSW w Kro śnie UG -0082/88
z 21 I 1988 r., k. 72, 85, 232–235. Po dob ny wy bór miał miej sce w trak cie kon tro li tam tej szej Sa mo dziel -
nej Sek cji 6, choć w tym wy pad ku nie po da no kry te rium wy bo ru te czek. Ibi dem, k. 150–151, 242–243.

99 AIPN, 032/101, b.p. (s. 20 mps.).
100 In struk cje pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń stwa (1945–1989), oprac. T. Ru zi kow ski, War -

sza wa 2004, s. 128.
101 In for ma cje o zgo dzie za stęp cy sze fa WUSW ds. SB na wer bu nek po zy ska nych na tej pod sta wie

TW: w wy dzia łach V i VI w Kiel cach – AIPN, 032/313, t. 2; w wy dzia łach II i III/1 w Kra ko -
wie – AIPN 032/318 t. 4; w wy dzia łach IV i V w Pi le – AIPN, 032/308, t. 5; w wy dzia łach Ochro ny
Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku Pań stwa i Ochro ny Go spo dar ki w Ra do miu – AIPN, 032/336, t. 1. In for ma -
cje o bra ku ta kiej zgo dy w Wy dzia le III WUSW w Ra do miu – AIPN, 032/336, t. 1. 

102 Ta ka sy tu acja mia ła miej sce na przy kład w wy pad ku kon tro li Wy dzia łu II w Cie cha no wie
(AIPN, 032/305, t. 6) oraz wy dzia łów II i IV w Kiel cach (AIPN, 032/313, t. 2).

103 Kon tro la Wy dzia łu V w Lu bli nie w 1989 r. wśród 9 po zy ska nych na pod sta wie ma te ria łów ob cią -
ża ją cych w la tach 1982–1985 wy ka za ła 5 przy pad ków za twier dze nia nie przez za stęp cę sze fa, lecz na -
czel ni ka. W spra woz da niu z kon tro li w 1984 r. brak wzmian ki na ten te mat. AIPN, 032/115, Spra woz da nie
z kon tro li WUSW w Lu bli nie w 1984 r., b.p.; AIPN, 032/325, t. 3, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu V w Lu -
bli nie w 1989 r., k. 120.

104 AIPN, 032/101, k. 83, 89.
105 AIPN, 032/137, Spra woz da nie B -00723 z kon tro li kom plek so wej WUSW we Wro cła wiu prze -

pro wa dzo nej w dniach 3 IX – 22 IX 1984 r., b.p. (s. 121 mps.).
106 AIPN, 032/145, In for ma cja nr KI -31/85 za stęp cy kie row ni ka gru py ope ra cyj no -śled czej mjr. J. Ja -

ni ka do ty czą ca nie pra wi dło wo ści w pra cy Wy dzia łu Pasz por tów z 15 I 1985 r., b.p.



Nie kie dy w jed nym do ku men cie znaj du ją się nie spój ne in for ma cje. W pro to ko le
kontro li Wy dzia łu VI w Za mo ściu, pa rę stron po kry tycz nym omó wie niu wy ko rzy sta nia
16 (spo śród 69, któ rych tecz ki przej rza no) TW – za koń czo nym su ge stią roz wa że nia
celowo ści dal szej współ pra cy z uwa gi na ich nie chęć i/lub do star cza nie in for ma cji o zni -
ko mej war to ści107 – znaj du je się pas sus: „W li kwi da cji za gro żeń ak tyw nie wy ko rzy sty -
wa no oso bo we źró dła in for ma cji, tj. 193 TW i 92 KO”108. Moż na od nieść wra że nie, iż
au tor przy to czo nych słów zdą żył za po mnieć, że znacz na licz ba tych OZI nie po sia da żad -
nej war to ści ope ra cyj nej.

Po dob nie wy glą da po da wa na we wszyst kich do ku men tach pre zen ta cja ob cią że nia funk -
cjo na riu szy taj ny mi współ pra cow ni ka mi. Z pro to ko łów wy ni ka, że nie któ rzy z pra cow ni -
ków pro wa dzi li ich po nad dwu dzie stu. Kon tro lu ją cy zwra ca ją na to uwa gę nie mal wy łącz nie
w sy tu acji, gdy ta ki stan do ty czy kie row ni ków sek cji, wska zu jąc, iż ob słu ga tak du żej licz -
by źró deł utrud nia im skon cen tro wa nie się na nad zo rze nad pra cą pod wład nych10 9.

Nie za uwa żo no, iż na wet nie peł nią cy funk cji kie row ni czej funk cjo na riusz nie jest
w sta nie pra wi dło wo pro wa dzić po nad dwu dzie stu TW. Brak tu re flek sji, jak przy ta kiej
licz bie moż na by ło speł niać in ny – uzna wa ny za waż ny – wy móg pra cy ope ra cyj nej,
tj. przy naj mniej jed no spo tka nie z TW w cią gu mie sią ca. Nie po wią za no też wy so kiej
licz by źró deł z ja ko ścią ich pro wa dze nia, na wet wów czas, gdy da ne o tej złej ja ko ści
w pro to ko łach się zna la zły110.

Do po wyż szych roz wa żań na le ży do dać jesz cze jed ną oczy wi stą uwa gę: przed sta wio -
ny w pro to ko le ob raz pra cy wy dzia łu za le żał od wie dzy, prze ni kli wo ści i rze tel no ści kon -
tro lu ją ce go.

Do tych cza so we wy wo dy skła nia ją do wy su nię cia kil ku wnio sków na tu ry bar dziej
ogól nej. Ma te ria ły z kon tro li kom plek so wej sa me z sie bie nie wy da ją się do brym,
a na pew no nie są wy star cza ją cym źró dłem do oce ny pra cy kon kret ne go WUSW. Wię -
cej, sa mo po rów na nie pro to ko łów czy spra woz dań z kon tro li w kil ku WUSW nie mo że
sta no wić wy star cza ją cej pod sta wy do te zy, że wy żej oce nio ny fak tycz nie wy ko ny wał
swoje za da nia le piej od przed sta wio ne go w gor szym świe tle.

War to jed nak zwró cić uwa gę na trzy ty py in for ma cji, któ re na le ży uznać za wia ry -
god ne.

Pod sta wę wszel kich ma te ria łów z kon tro li sta no wił pro to kół pod pi sy wa ny rów nież
przez na czel ni ka kon tro lo wa ne go wy dzia łu. Trud no so bie wy obra zić – choć oczy wi ście
nie moż na wy klu czyć ja kiejś for my na ci sku (szan ta żu), by ten ostat ni, któ ry mi ał upraw -
nie nia do zgła sza nia za strze żeń na tu ry me ry to rycz nej111, pod pi sy wał się pod zarzuta mi
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107 AIPN, 032/312, t. 1, Spra woz da nie z kon tro li Wy dzia łu VI w Za mo ściu, b.p. (s. 10, 21 mps.).
108 Ibi dem, s. 13 mps.
109 AIPN, 032/313, t. 2, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu V w Kiel cach w 1989 r., b.p.; AIPN, 032/318,

t. 4, Pro to ko ły kon tro li wy dzia łów II, III i III/1 w Kra ko wie w 1989 r. 
110 AIPN, 032/313, t. 2, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu IV w Kiel cach, b.p. (ni ski po ziom pra cy ope ra -

cyj nej i za nie dba nia w pro wa dze niu do ku men ta cji przez kpt. An drze ja Stęp nia, ma ją ce go na kon cie
22 TW, naj wię cej w Wy dzia le); AIPN, 032/308, t. 5, k. 139–141. W pro to ko le kon tro li Wy dzia łu VI w Pile
jako przy kła dy ni skie go po zio mu pra cy ope ra cyj nej po da je się Bu cza ka i Krzysz to fa Ja nic kie go, któ rzy
ską di nąd mie li naj wię cej TW w Wy dzia le.

111 Ru ty no wo w ostat nim zda niu pro to ko łów kon tro li pa da ło stwier dze nie, iż na czel nik kon tro lo wa -
ne go wy dzia łu zo stał po in for mo wa ny o przy słu gu ją cych mu upraw nie niach wy ni ka ją cych z § 21 ust. 5
In struk cji z 27 I 1984 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad i try bu prze pro wa dza nia kon tro li w jed nost kach 



nie znaj du ją cy mi po twier dze nia w fak tach. Tak więc do ku men ta cja z kon tro li sta no wi
dobre źró dło in for ma cji o ma ją cych miej sce w prak ty ce dzia ła niach nie zgod nych z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi (m.in. z teo rią pra cy ope ra cyj nej), mo że też po słu żyć ja ko pod -
sta wa stwo rze nia ich ka ta lo gu. Po dob nie ma się rzecz w od nie sie niu do dzia łań przez
cen tra lę nie ure gu lo wa nych. Na to miast trze ba być bar dziej ostroż nym przy ana li zie da -
nych ilo ścio wych do ty czą cych ta kich sy tu acji.

Po zy tyw ne uwa gi o cha rak te rze ogól nym w ro dza ju „do ku men ta cja LK nie bu dzi za -
strze żeń”, „ochro na ta jem ni cy pra wi dło wa”, „czę sto tli wość spo tkań z TW kształ to wa ła
się róż nie i wy ni ka ła z upla so wa nia źró deł, ich moż li wo ści ope ra cyj nych oraz za kre su
wy ko rzy sty wa nia” itp. – nie ma ją żad nej war to ści po znaw czej. Na to miast po sia da ją ją
wy ra że nia ty pu: „Pod kre ślić na le ży, że…”, „Na wy róż nie nie za słu gu je fakt, że…”. W tym
wy pad ku, na wet je śli od nie sie nie tej in for ma cji do kon kret ne go wy dzia łu od bie ga
od praw dy (nie obiek tyw nie wy bra no kon tro lo wa ne tecz ki TW, stąd wy so ki pro cent spo -
tkań w LK, pod czas gdy w rze czy wi sto ści był on niż szy), zwró ce nie uwa gi na to zja wi -
sko wska zu je, iż zda niem kon tro lu ją ce go „prze cięt na kra jo wa” by ła znacz nie niż sza.

Dru gi typ in for ma cji uka zu je sam spo sób po strze ga nia re sor tu i je go kon kret nych
struk tur przez kon tro lu ją cych oraz do ko nu ją ce się w nim – zwłasz cza w 1989 r. – zmia -
ny. Rzu ca też świa tło nie tyl ko na fak tycz ną ro lę SB w lo kal nym apa ra cie wła dzy, lecz
tak że po sta wę osób zaj mu ją cych wy so kie sta no wi ska w ad mi ni stra cji lub go spo dar ce.

Trze ci typ in for ma cji to da ne o cha rak te rze wtór nym, któ re jed nak na bie ra ją du że go
zna cze nia wsku tek ma so we go nisz cze nia (wy pro wa dza nia po za re sort) akt w la tach
1989–1990. Obo wią zek po da wa nia m.in. osią gnięć kon tro lo wa ne go wy dzia łu pro wa dził
do umiesz cza nia w pro to ko łach krót kich wzmia nek o cen niej szej agen tu rze, spo so bie jej
wy ko rzy sta nia, miej scu pra cy itd., spo so bie pro wa dze nia wy bra nych spraw ope ra cyj -
nych, co mo że przy czy nić się do usta le nia nie któ rych TW, ich ro li w po szcze gól nych
spra wach, wy ja śnie nia nie któ rych wy da rzeń. Z ko lei in for ma cje o agen tu rze uni ka ją cej
współ pra cy mo gą oka zać się po moc ne dla osób fi gu ru ją cych ja ko TW w re sor to wej
ewiden cji.

Z uwa gi na bo gac two pro ble mów te ma ty kę pre zen ta cji ogra ni czo no do jed ne go za -
gad nie nia, a mia no wi cie do ku men to wa nia dzia łań SB. Kry te rium wy bo ru sta no wił fakt,
iż za cho wa ne ak ta sta no wią pod sta wę pra cy ba da czy. War to więc wie dzieć, jak ma ją się
do opi sy wa nej rze czy wi sto ści. Trze ba jed nak pa mię tać, iż z punk tu wi dze nia kon tro lu ją -
cych nie by ła to spra wa za sad ni cza. Sta no wią ca pod sta wę ich dzia ła nia in struk cja do za -
rzą dze nia nr 094 z 16 grud nia 1983 r. wska zy wa ła, że głów nym ce lem kon tro li
kom plek so wych mia ło być spraw dze nie „pod sta wo wych [podkr. – A.Z.] dzie dzin dzia -
łal no ści kon tro lo wa nej jed nost ki”112, a więc np. pra cy ope ra cyj nej, a nie spo so bu jej do -
ku men to wa nia, któ ry trak tu je się ja ko jed ną z ubocz nych czyn no ści wy ko ny wa nych
w ra mach tej że pra cy. 
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or ga ni za cyj nych re sor tu spraw we wnętrz nych bę dą cej za łącz ni kiem do Za rzą dze nia nr 094/83
z 16 XII 1983 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych. AIPN, 657/36, k. 16.

112 Ibi dem, In struk cja z 27 I 1984 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad i try bu prze pro wa dza nia kon -
tro li w jed nost kach or ga ni za cyj nych re sor tu spraw we wnętrz nych bę dą ca za łącz ni kiem do Za rzą dze nia
nr 094/83 z 16 XII 1983 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych (§ 7 ust. 2), k. 4. 



Fał szo wa nie do ku men ta cji

Śla dów wy raź ne go fał szo wa nia ma te ria łów, czy li po da wa nia in for ma cji nie praw dzi -
wych w ce lu oszu ka nia prze ło żo nych dla ko rzy ści (w tym unik nię cia ka ry) jed ne go funk -
cjo na riu sza lub ich gru py, jest sto sun ko wo nie wie le. Pierw szy z omó wio nych przy pad ków
po cho dzi ze spra wy z ga tun ku tych, ja kich służ by się oba wia ją, tzn. z udzia łem po li ty ka.

W stycz niu 1984 r. do funk cjo na riu sza Biu ra do Wal ki z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą
KG MO ppłk. We chte ro wi cza zgło sił się je go by ły in for ma tor – przed się bior ca, no ta be ne
uwa ża ny za nie zbyt szcze re go, wy ko rzy stu ją ce go kon tak ty z MO dla utrą ca nia kon ku ren -
cji. Po in for mo wał roz mów cę, iż ma po waż ne kło po ty z kie lec ką Izbą Skar bo wą. Obie cał
je po myśl nie roz wią zać je den z po słów z tam tej sze go wo je wódz twa, żą da jąc za to jed no -
mi lio no wej ła pów ki, któ rej pierw sza tran sza w wy so ko ści 600 tys. zł ma zo stać prze ka za -
na te go sa me go dnia wie czo rem. Funk cjo na riusz z miej sca zwró cił się z py ta niem o spo sób
po stę po wa nia do na czel ni ka wy dzia łu, a ten do dy rek to ra. Dal szy prze bieg wy pad ków nie
jest ja sny. Zwierzch nik ja ko by ka te go rycz nie za bro nił wrę cze nia ła pów ki, ale jed no cześ -
nie na ka zał za zna cze nie bank no tów, któ re miał ze so bą zgła sza ją cy się do ko men dy in for -
ma tor. W efek cie przed się bior ca pie nią dze te prze ka zał po sło wi, na to miast sa mą spra wę
w ra mach re sor tu ode sła no De par ta men to wi III (do ty czy ła po li ty ka), któ ry ogra ni czył się
do wy ko na nia ru ty no wych czyn no ści (za ło że nie pod słu chu in for ma to ro wi). Dal szych kro -
ków nie pod ję to, a od po wie dzial ność za nie zre ali zo wa nie spra wy obie jed nost ki prze rzu -
ca ły wza jem nie na sie bie113. Dla ni niej sze go ar ty ku łu nie jest istot ne, czy rze czy wi ście
by ło to skut kiem błę du, czy też ktoś w re sor cie – na ja kim szcze blu i dla cze go – chciał
spra wę wy ci szyć114. War to na to miast zwró cić uwa gę na je den z ele men tów ujaw nio ny
w trak cie dzia łań pro wa dzo nych przez GIM.

W pew nym mo men cie ppłk We chte ro wicz spo rzą dził no tat kę z pro po zy cja mi dal sze -
go po stę po wa nia w spra wie. Na wyż szym szcze blu zo sta ły one zmie nio ne i ja ko za łącz -
nik (rów nież w for mie no tat ki) prze sła ne po za Biu ro; pod pis au to ra zo stał sfał szo wa ny.
Roz py ty wa ny na ten te mat na czel nik wy dzia łu utrzy my wał, że zmia ny by ły nie istot ne,
więc nie wi dział po wo du, by nie pod pi sać pod wy sła ną no tat ką We chte ro wi cza115. War -
to zwró cić uwa gę, iż te go ro dza ju po stę po wa nie nie wy wo ła ło wnio sku GIM o wy ciąg -
nię cie ja kich kol wiek kon se kwen cji wo bec na czel ni ka.

Trud no okre ślić, jak czę sto ma my do czy nie nia z sy tu acją po dob ną do omó wio nej
wy żej. Zmian pro po zy cji pod wład nych – co zro zu mia łe – prze ło że ni do ko ny wa li sta le,
na to miast nie pod pi sy wa no no ta tek ich na zwi ska mi. Praw do po dob nie dla te go bar dzo
wie le do ku men tów jest od per so ni fi ko wa nych – znaj du je się pod ni mi in for ma cja: „Opra -
co wa no w wy dzia le…”.

Brak ma te ria łów nie po zwa la w spo sób jed no znacz ny oce nić, czy w opi sy wa nym wy -
żej wy da rze niu ma my do czy nie nia je dy nie z for mal nym, czy rów nież me ry to rycz nym
fał szo wa niem do ku men tu. Nie bu dzi ta kich wąt pli wo ści przy kład na stęp ny.
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113 AIPN, 032/99, pas sim.
114 Ibi dem, k. 28. W spra woz da niu pod pi sa nym przez M. Krup skie go, obar cza ją cym wi ną Biu ro

do Wal ki z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą, jest błęd ny wnio sek, ja ko by po wrę cze niu ła pów ki nie moż na
by ło już nic zro bić (pie nią dze by ły zna czo ne, po zo sta ła jesz cze kwo ta 400 tys. zł), co su ge ro wa ło by bądź
chęć uspra wie dli wie nia De par ta men tu III, bądź nie chęć do re ali za cji spra wy.

115 Ibi dem, k. 49–50. Sam We chte ro wicz utrzy my wał, iż pod pi sał dru gi eg zem plarz prze ro bio nej
notat ki.



Płk Ma rian Mo zga wa w la tach 1975–1981 rzą dził Ko men dą Wo je wódz ką MO
w Ra do miu w spo sób dyk ta tor ski, przy czym – jak to uję to w ra por cie po wo ła nej przez
Kisz cza ka ko mi sji – „nie prze strze gał, a na wet na ru szał obo wią zu ją ce prze pi sy”116.
Doty czy ło to m.in. go spo dar ki fun du szem ope ra cyj nym, któ rym dys po no wał, ła miąc
pod sta wo we za sa dy In struk cji nr 001 dy rek to ra De par ta men tu Fi nan so we go z 2 stycz -
nia 1970 r. I tak z po zy cji 2 – „zwro ty kosz tów ope ra cyj nych po nie sio nych przez funk -
cjo na riu szy” – po le cił roz li czać kwo ty na ce le kon sump cyj ne w ka sy nie MO, posiłki
w cza sie na rad służ bo wych itp. Na wszel kie upo min ki wrę cza ne przez nie go po bie ra no
z ko lei pie nią dze w ra mach po zy cji 1 – „wy na gro dze nie taj nych współ pra cow ni ków”.
Oczy wi ście wbrew eu fe mi stycz ne mu sfor mu ło wa niu ko mi sji o „nie pra wi dło wo ściach”
Mo zga wa mu siał mieć świa do mość na ru sza nia pra wa, w związ ku z czym po le cił roz -
li cza nie środ ków finan so wych ja ko na gród rze czo wych TW, któ rzy ich de fac to ni gdy
nie otrzy ma li117.

Z punk tu wi dze nia fał szo wa nia do ku men ta cji ozna cza ło to przede wszyst kim wy pi -
sy wa nie fik cyj nych ra por tów, do cze go na kła nia no sze re go wych funk cjo na riu szy. 28 tego
ro dza ju wy pad ków wy kry ła kon tro la GIM, któ re go pra cow ni cy po dej rze wa li jed nak, iż
by ło ich wię cej, ale część funk cjo na riu szy nie chcia ła się przy znać do udzia łu w ta kim
pro ce de rze. Nie kie dy prze ło że ni nie zgod nie z praw dą po twier dza li swoją obec ność
przy wrę cza niu upo min ków (przy naj mniej raz zro bił to za stęp ca ko men dan ta wo je wódz -
kie go ds. SB ppłk Śledź)118. Przy roz li cza niu wy dat ków sa me go Mo zga wy oka za ło się,
że na skon tro lo wa nych 97 je go ra por tów „tyl ko w 7 przy pad kach po da no ini cja ły rze ko -
mych źró deł”, któ rych wpi sa nie by ło wy ma ga ne na te go ty pu do ku men tach119.

Oczy wi ście ro dzi to py ta nie o war tość do ku men ta cji fi nan so wej – z po kwi to wa nia mi
włącz nie. Czy „pro ce du ra” ra dom ska lat 1975–1981 by ła zja wi skiem wy jąt ko wym, czy
też ty po wym, wy stę pu ją cym na róż nym te re nie i w róż nym cza sie? Rze tel na od po wiedź
wy ma ga po głę bio nych ba dań, jed nak wiele ele men tów wska zu je, iż bar dziej praw do -
podob na wy da je się hi po te za dru ga.

Przede wszyst kim – na wet ma jąc świa do mość, iż wzmian ko wa na ko mi sja oce nia ją -
ca ma te ria ły w spra wie Mo zga wy by ła wo bec nie go bar dzo wy ro zu mia ła – war to zwró -
cić uwa gę na jed no ze sfor mu ło wań za war te w jej ra por cie. W zda niu: „Ce chy
cha rak te ro lo gicz ne i styl pra cy b. ko men dan ta wo je wódz kie go w Ra do miu po wo do wał,
że chcąc uzy skać jak naj lep sze wy ni ki ope ra cyj ne (…) nie prze strze gał, a na wet na ru -
szał obo wią zu ją ce prze pi sy” po sło wie „styl” do da no przy pis: „Styl ten nie był w tym
cza sie od osob nio ny”120. Wa gę te go stwier dze nia po twier dza je den z wnio sków M. Krup -
skie go za war tych w no tat ce służ bo wej z 21 lip ca 1981 r. Kie row nik GIM pro po no wał,
by ma te riał usta le nio wy z ba da nia za rzu tów wo bec M. Mo zga wy wy ko rzy stać na naj -
bliż szej od pra wie ko men dan tów wo je wódz kich i ich za stęp ców ds. SB „dla uprze dze nia
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116 AIPN, 0604/1921/CD, Ra port z 24 VIII 1981 r., k. 73.
117 Ibi dem, In struk cja nr 001 dy rek to ra De par ta men tu Fi nan so we go z 2 I 1970 r., k. 77–78;

AIPN, 01254/366/CD, k. 6.
118 AIPN, 1585/10842/CD, No tat ka służ bo wa GIM z 21 VII 1981 r., k. 108.
119 AIPN, 0604/1921/CD, k. 77. Po wyż szą in for ma cję uzu peł nia ła wzmian ka, iż we dług no we go ko -

men dan ta wo je wódz kie go po przed nik nie prze ka zał mu żad nych źró deł ani ma te ria łów wska zu ją cych
ich ist nie nie.

120 Ibi dem, k. 73. Na ogól ne kry tycz ne od nie sie nie do przy wo ła nych lat moż na by ło so bie po zwo lić,
gdyż no wy mi ni ster (C. Kisz czak) ob jął re sort nie ca ły mie siąc przed przy go to wa niem ra por tu.



ich o nie do pusz czal no ści prak tyk sto so wa nych w Ra do miu”121. Gdy by po stę po wa nie
komen dan ta z Ra do mia by ło czymś wy jąt ko wym, ta ki wnio sek nie był by po trzeb ny.

Nie ma pew no ści, czy po wyż sza uwa ga do ty czy ła rów nież spo so bu go spo da ro wa nia
fun du szem ope ra cyj nym. Fak tem jest jed nak, iż wy ko rzy sty wa nie go np. dla ce lów re -
pre zen ta cyj nych by ło w re sor cie zja wi skiem po wszech nym122. Oczy wi ście nie za wsze
ozna cza ło to fał szo wa nie do ku men tów.

Nad użyć do pusz cza li się rów nież prze ło że ni śred nie go szcze bla. Za wpi sy wa nie na po -
kwi to wa niach su my wyż szej niż fak tycz nie wy pła ca nej TW w 1985 r. zo stał zwol nio ny
dys cy pli nar nie ze służ by za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III w Biel sku -Bia łej123. Na czel nik
Wy dzia łu III (po raz ko lej ny wła śnie III) w Ra do miu Ta de usz Ża biń ski zda niem GIM
zdefrau do wał ok. 121 tys. zł, sys te ma tycz nie fał szu jąc po kwi to wa nia wy dat ków ope ra -
cyj nych od 1982 r.124 Zwra ca uwa gę fakt, iż kon ty nu ował ten pro ce der bez po śred nio po do -
ko na nej w Ra do miu kon tro li do ty czą cej m.in. nie pra wi dło wo ści w go spo dar ce fun du szem
ope ra cyj nym przez Mo zga wę. Nie moż na wy klu czyć, iż za chę tę dla Ża biń skie go sta no -
wi ło ła god ne po trak to wa nie by łe go ko men dan ta przez kie row nic two re sor tu12 5.

Fał szo wa nia do ku men tów fi nan so wych mo gli do ko ny wać rów nież sze re go wi pra -
cow ni cy ope ra cyj ni. O jed nym z ta kich przy pad ków wspo mniał C. Kisz czak pod czas na -
ra dy tzw. ak ty wu kie row ni cze go re sor tu w lip cu 1984 r.126

La tem 1992 r. jed na z osób, któ re zna la zły się na tzw. li ście Ma cie re wi cza, w mo jej
obec no ści za po zna wa ła się z ma te ria ła mi do ty czą cy mi swojej współ pra cy z SB. Po cząt -
ko we ty po we za cho wa nie, to zna czy uda wa nie cał ko wi te go spo ko ju i pod wa ża nie pół -
słów ka mi da nych z tek stu, zmie ni ło się cał ko wi cie przy lek tu rze za koń cze nia ra por tu
ofi ce ra z in for ma cją o kosz tach spo tka nia w re stau ra cji. Czy ta ją cy zu peł nie spon ta nicz -
nie wy krzyk nął: „A to sk…! On pła cił! To ja pła ci łem!”. 

Po śred nią po szla kę, rów nież su ge ru ją cą moż li wo ści fał szo wa nia roz li czeń, sta no wią
pro to ko ły kon tro li kom plek so wych prze pro wa dzo nych w koń co wym okre sie ist nie nia
SB. W trzech z prze ba da nych (cha rak te ry stycz ne, że wszyst kie do ty czą wy dzia łów III)
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121 AIPN, 1585/10842/CD, k. 112.
122 AIPN, 1585/203/CD, Ma te ria ły z po sie dzeń kie row nic twa MSW, 1982–1983, k. 34–35. W trak -

cie oma wia nia pro ble mów fun du szu re pre zen ta cyj ne go pod czas po sie dze nia kie row nic twa 11 I 1982 r.
dy rek tor De par ta men tu Fi nan sów płk A. Du sza po in for mo wał o wy ko rzy sty wa niu fun du szu ope ra cyj -
ne go na ce le re pre zen ta cyj ne. Kisz czak za po wie dział, że z fun du szu ope ra cyj ne go bę dzie moż na po kry -
wać wy dat ki na spo tka nia w lo ka lach, ale do ty czy ło to tyl ko pra cow ni ków zaj mu ją cych sta no wi ska
od dy rek to ra ge ne ral ne go wzwyż. Sto sow ne ra chun ki mia ły prze cho dzić przez Ga bi net Mi ni stra. Zob.
ibi dem, k. 49. No tat ka bez da ty z in for ma cją, iż w re sor cie wy stę pu je tzw. fun dusz dys po zy cyj ny wy -
dzie lo ny z ope ra cyj ne go, z któ re go ko rzy sta li kie row ni cy jed no stek w cen tra li oraz ko men dan ci wo je -
wódz cy, KD PZPR itd. Nie ist niał obo wią zek szcze gó ło we go roz li cza nia wy dat ków z te go fun du szu.

123 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. III: 1975–1990, red. P. Pio trow ski, War -
sza wa 2008, s. 84, przyp. 4.

124 AIPN, 032/235, Spra woz da nie B -00883/86 ze stycz nia 1986 r. z kon tro li WUSW w Ra do miu,
k. 141–142.

125 AIPN Ra, 038/251, t. 1, Ak ta oso bo we; t. 2, Ak ta po stę po wa nia dys cy pli nar ne go prze ciwko
Tadeuszo wi Ża biń skie mu. Obiek tyw ność po stę po wa nia bu dzi wąt pli wo ści. Moż na od nieść wra że nie, 
iż pro wa dzą cym je za le ża ło na po mi nię ciu wąt ków do ty czą cych fał szo wa nia do ku men ta cji na po le ce nie
prze ło żo nych, w tym za trud nio ne go w tym cza sie w De par ta men cie III MSW by łe go za stęp cy ko men -
dan ta wo je wódz kie go MO w Ra do miu ds. SB K. Śle dzia.

126 AIPN, 0811/42/CD, k. 40. Funk cjo na riusz SB RUSW w Kra śni ku, fał szu jąc do ku men ty, przy -
własz czył so bie 65 tys. zł.



znaj du je się in for ma cja, iż w kosz tach spo tkań z TW po da je się kwo ty do 300 zł (ty le
mógł ak cep to wać na czel nik wy dzia łu, wyż szą su mę – już za stęp ca sze fa ds. SB), co
przy ce nach z lat 1988–1989 uzna no – słusz nie – za nie wy star cza ją ce. Wąt pli wo ści bu -
dzi jed nak kon sta ta cja, że „róż ni ca po mię dzy tą kwo tą a fak tycz ny mi kosz ta mi spo tkań
po kry wa na jest z wła snych środ ków pra cow ni ków”127. Po wta rza ją ce się wie lo krot nie
przy oma wia niu spraw ka dro wych uwa gi, iż wy stę pu ją ce w la tach osiem dzie sią tych trud -
no ści z na bo rem są m.in. wy ni kiem zbyt ni skich w po rów na niu z nie któ ry mi pra co daw -
ca mi cy wil ny mi wy na gro dzeń, ja kie mo że za pro po no wać SB, wska zu ją, że adep ci służ by
by li czu li na aspekt fi nan so wy pra cy. Za tem ra czej trud no po dej rze wać, by ma so wo chcie li 
do niej do pła cać.

Fał szo wa nie do ku men tów fi nan so wych uła twiał fakt, iż prze ło że ni nie wy ka zy wa li 
szcze gól nej sta ran no ści przy ich ak cep ta cji. W pro to ko le kon tro li ską di nąd do brze oce -
nio ne go Wy dzia łu V WUSW w Pi le, moż na zna leźć uwa gi wska zu ją ce brak na no tat kach
ad no ta cji o wy na gro dze niu ze spo tkań, jed no znacz nej in for ma cji, kto i za co kon kret nie
otrzy my wał pie nią dze, a tak że o roz li cza niu nie zgod nie z po zy cja mi wy mie nio ny mi w § 1
In struk cji nr 001/70 oraz ogól nie o ma łej sta ran no ści w ra por tach fi nan so wych128.

Przed sta wio ne po wy żej przy pad ki wska zu ją na fał szo wa nie do ku men ta cji od zwier -
cie dla ją cej fi nan so wa nie oso bo wych źró deł in for ma cji, co jed nak w żad nym wy pad ku
nie ozna cza, iż wy ka zy wa ni w ma te ria łach ja ko otrzy mu ją cy pie nią dze lub na gro dy rze -
czo we taj ni współ pra cow ni cy de fac to ni mi nie by li129.

Ina czej przed sta wia się spra wa (rze ko me go?) po zy ska nia TW „Eu ge niusz” przez
funk cjo na riu sza Wy dzia łu IV w Kiel cach. Z uwa gi na ran gę pro ble mu war to przy to czyć
dłuż szy cy tat z pro to ko łu kon tro li, w któ rym po in for ma cji, iż za po zna no się z tecz ka mi
per so nal ny mi i pra cy 38 TW, stwier dzo no: „Fakt przed wcze snej re je stra cji przez kpt.
A[ndrze ja] Stęp nia w dniu 12 XII 1988 r. TW ps. «Eu ge niusz», nr rej. 29041. W to ku
opra co wa nia prze pro wa dzo no 2 roz mo wy, w tym po zy ska nio wą dnia 14 XII 1988 r.
W roz mo wie tej w ogó le nie po ru szo no pro ble mu współ pra cy, kan dy dat je dy nie wy ra ził
zgo dę na nie spre cy zo wa ną w cza sie na stęp ną wi zy tę kpt. Stęp nia. Po nad to kpt. Stę pień
spo rzą dził nie zgod ną z praw dą le gen dę z dnia 14 XII 1988 r. dot[yczą cą] na wią za nia kon -
tak tu z TW, stwier dza jąc: «TW »Eu ge niusz« przy je dzie do Kielc i za dzwo ni na nr służ -
bo wy tel. 29852 i po pro si do te le fo nu p. An drze ja» – żad nych uzgod nień na ten te mat
nie by ło. Roz mo wy pro wa dzo no bez pod sta wo wej wie dzy o kan dy da cie”130.

We wspo mnia nym frag men cie zwra ca ją uwa gę dwa ele men ty. Gru dnio wa da ta po zy -
ska nia wy wo łu je py ta nie, czy re je stra cja nie jest co naj mniej przed wcze sna, do ko na na
w ce lu po pra wy sta ty sty ki przed spra woz da niem rocz nym. Wąt pli wo ści bu dzi rów nież
fakt re je stra cji dwa dni przed roz mo wą po zy ska nio wą.
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127 AIPN, 032/318, t. 4, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III WUSW w Kra ko wie; ta kie sa me uwa gi w pro -
to ko łach kon tro li wy dzia łów III w Kiel cach (AIPN, 032/313, t. 2) i Pi le (AIPN, 032/308, t. 5, k. 56). 

128 AIPN, 032/308, t. 5, k. 127.
129 Do ta kie go sa me go wnio sku do szedł Pa weł Sku bisz na pod sta wie ana li zy ma te ria łów WUBP

w Szcze ci nie, Ko sza li nie i Olsz ty nie oraz KW MO w Szcze ci nie. Zob. P. Sku bisz, Fał szer stwa do ku -
men ta cji ope ra cyj nej po peł nio ne przez funk cjo na riu szy Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa,
„Dzie je Naj now sze” 2010, nr 4, s. 50. 

130 AIPN, 032/313, t. 2, Pro to kół nr G -0064/89 kon tro li kom plek so wej Wy dzia łu IV WUSW w Kiel -
cach z 20 I 1989 r., s. 8–9 (ży wa pa gi na).



Istot ny jest rów nież ję zyk, ja kim spe cja li sta GIM opi su je wy da rze nie. Stęp nio wi sta -
wia wpraw dzie istot ny dla oce ny je go pro fe sjo na li zmu za rzut pro wa dze nia roz mo wy bez
pod sta wo wej wie dzy o kan dy da cie, a we wnio skach na ka zu je ob jąć je go pra cę szcze gó -
ło wą kon tro lą, jed nak przed sta wia jąc fakt ewi dent ne go fał szer stwa (w naj lep szym ra zie
kon fa bu la cji) funk cjo na riu sza – ogra ni cza się do opi su i nie do ma ga wy cią gnię cia sank -
cji dys cy pli nar nych131.

Kon se kwen cje dla Stęp nia nie wy da ją się ade kwat ne w sto sun ku do prze wi nie nia. Parę
dni po za koń cze niu kon tro li, 23 stycz nia, za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV w obec no ści
kie row ni ka sek cji, ofi ce ra po li tycz no -wy cho waw cze go oraz pra cow ni ka Wy dzia łu Kadr
prze pro wa dził z nim „roz mo wę mo bi li zu ją co -ostrze gaw czą” w związ ku z ujaw nio ny mi
„ra żą cy mi uchy bie nia mi” w wy ko ny wa niu czyn no ści służ bo wych, po le ga ją cy mi na ni -
skim po zio mie pra cy oraz „po waż nych za nie dba niach” w pro wa dze niu do ku men ta cji pra -
cy z TW. Trud no oprzeć się wra że niu, iż sfał szo wa nie in for ma cji o po zy ska niu ukry to
w no tat ce (nie wy klu czo ne, że i w roz mo wie) wśród za rzu tów wpraw dzie wie lu, ale cał -
kiem in ne go ka li bru. W kon se kwen cji zle co no Stęp nio wi „usu nię cie wy mie nio nych bra -
ków i uchy bień”132. Tak więc funk cjo na riusz nie po niósł żad nej ka ry; nie ob ni żo no mu
na wet do dat ku spe cjal ne go133. Moż na do dać, iż „szcze gól na kon tro la” nad spra wa mi pro -
wa dzo ny mi przez kpt. Stęp nia nie wy da je się zbyt wni kli wa. Do pie ro 6 lu te go 1989 r.
z tecz ką per so nal ną TW „Eu ge niusz” za po znał się kie row nik sek cji kpt. J. Stra dom ski,
skła da jąc pod pis i da tę na nie któ rych do ku men tach. Brak ja kich kol wiek śla dów pod ję -
cia – po uwa gach kon tro li – de cy zji w spra wie utrzy ma nia ka te go rii re je stra cji. War to za -
uwa żyć, iż w tecz ce bra ku je sfor ma li zo wa nych dru ków (po za kwe stio na riu szem),
za twier dze nia pla nu po zy ska nia. Śla dy za po zna nia się przez na czel ni ka wy dzia łu z no tat -
ka mi pro wa dzą ce go ogra ni czy ły się do for muł ki „za po zna łem się” i dat – nie wia do mo,
czy te ostat nie nie zo sta ły sfał szo wa ne. Cha rak te ry stycz ne, że brak ak cep ta cji prze ło żo -
ne go na pla nie po zy ska nia kan dy da ta, choć jest na kie run ko wym pla nie wy ko rzy sta nia
TW. Na „Le gen dzie do ty czą cej dwu stron ne go na wią za nia kon tak tu”, któ rej praw dzi wość
zo sta ła za kwe stio no wa na w pro to ko le kon tro li, znaj du je się la ko nicz na, nie da to wa na i nie
pod pi sa na uwa ga: „Le gen dę pro szę uzu peł nić o wa riant na wią za nia kon tak tu przez oso by
trze cie”. Tak więc fakt, iż do ku ment za wie ra nie praw dę i tu nie zo stał uwi docz nio ny13 4.

Trze ba tu do dać, iż jest to je dy ny zna ny au to ro wi ar ty ku łu dla lat osiem dzie sią tych
przy pa dek ta kie go sfał szo wa nia do ku men ta cji ope ra cyj nej.

Na mar gi ne sie po wyż szych roz wa żań na le ży jesz cze zwró cić uwa gę, iż w ma te ria -
łach we wnątrz re sor to wych po ja wia ją się świa do mie tam umiesz czo ne da ne nie praw dzi -
we, któ rych ce lem nie jest jed nak oszu ka nie zwierzch ni ków, lecz ochro na in for ma cji
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131 Ibi dem, k. 3, 18. W ra mach oce ny po zio mu pra cy ope ra cyj nej wy mie nio no Stęp nia ja ko jed ne go
z dwóch źle pra cu ją cych funk cjo na riu szy, pi sząc o nim: „Wy so ka oce na je go pra cy w kar cie z prze glą -
du ka dro we go po zo sta je w sprzecz no ści m.in. z ni skim po zio mem pra cy ope ra cyj nej, za nie dba nia mi
w pro wa dze niu do ku men ta cji pra cy z TW i opra co wy wa nia kan dy da tów na TW”. Tak więc i tu uży to
wielu ostrych sfor mu ło wań, ale za rzut fał szer stwa nie padł.

132 AIPN Ki, 103/3282/CD, No tat ka służ bo wa nr G -0111/89, k. 132. Przed kon tro lą Stę pień otrzy -
my wał sa me po zy tyw ne oce ny. Zob. ibi dem, k. 123, 125–126, 128 i nn.

133 Na wspo mnia nej no tat ce znaj du je się od ręcz na ad no ta cja: „Co z do dat kiem spe cjal nym?”. Z prze -
bie gu służ by wy ni ka, iż do da tek po zo sta wio no bez zmian. Ibi dem, k. 87 (prze bieg służ by), 132.

134 AIPN Ki, 004/4824, k. 20–35 (le gen da – k. 34). Czy tel nik tecz ki TW „Eu ge niusz” nie zna ją cy
pro to ko łu kon tro li nie ma pod staw, by do my ślić się, iż za pis le gen dy nie od po wia da rze czy wi sto ści.



nie jaw nych. Ta ka sy tu acja ma wie lo krot nie miej sce na wy stę pu ją cych w tecz kach kar -
tach E -15 z za pi sem „nie fi gu ru je”, pod czas gdy da na oso ba po zo sta wa ła w za in te re so -
wa niu ja kiejś jed nost ki, któ ra jed nak nie chcia ła ujaw nić te go fak tu py ta ją ce mu135. In ny
ty po wy przy kład sta no wi no tat ka służ bo wa spo rzą dzo na 8 sierp nia 1978 r. przez funk -
cjo na riu sza Wy dzia łu III -2 KS MO. W miesz ka niu je go cen ne go TW Apo li na re go Wil ka
od by wa ły się spo tka nia dzia ła czy ROPCiO; pod słuch po ko jo wy stwo rzył by szan sę po -
zna nia ich prze bie gu do kład niej, niż po zwa la ły na to ską di nąd sąż ni ste do nie sie nia źró -
dła. W związ ku z tym zwró co no się do De par ta men tu Tech ni ki o za ło że nie PP. Dla
za cho wa nia kon spi ra cji w no tat ce przed sta wio no jed nak Wil ka ja ko nie bez piecz ne go
dzia ła cza opo zy cji136.

Wy ja śnia nie za rzu tów sta wia nych Mo zga wie wska zu je na jesz cze jed ną gru pę do ku -
men tów, któ re mo gły być „prze ra bia ne” na po le ce nie prze ło żo nych, a mia no wi cie pro to -
ko ły kon tro li pro wa dzo nych przez wy dzia ły in spek cji. W no tat ce służ bo wej „ko mi sji
ge ne ra łów” z 3 wrze śnia 1981 r. moż na prze czy tać: „O nie któ rych pro ble mach do ty czą -
cych nie pra wi dło wo ści w dys po no wa niu fun du szem ope ra cyj nym sy gna li zo wał na czel -
nik Wy dzia łu In spek cji w ra por tach z czerw ca 1976 r. i paź dzier ni ka 1979 r. Oba te
do ku men ty płk M. Mo zga wa po le cił prze re da go wać tak, by usta le nia spro wa dzić do nie -
wie le zna czą cych uchy bień for mal nych”137.

Osob ny roz dział to fał szer stwa do ku men ta cji do ko ny wa ne dla ko rzy ści ma te rial nej przez
funk cjo na riu szy jed no stek go spo dar czych re sor tu (np. za kład re mon to wo -bu dow la ny) oraz
pio nu pasz por tów. Dla ba da cza szcze gól nie istot na jest in for ma cja o tych ostat nich, z uwa -
gi na fakt sto sun ko wo do bre go sta nu za cho wa nia akt pasz por to wych. Za rów no wi docz ne
w nich za kre śle nia czy za ma za nia, jak i – moż li we – bra ki nie za wsze sta no wią sku tek służ -
bo wych czyn no ści funk cjo na riu szy. „Wy co fy wa nie z akt nie któ rych do ku men tów, wy ma -
zy wa nie i za kre śla nie od no śnych ad no ta cji, fał szo wa nie list skła da nych wnio sków itp.” to
nad uży cia pra cow ni ków wro cław skie go Wy dzia łu Pasz por tów w la tach 1982–1983 usta lo -
ne przez gru pę ope ra cyj no -śled czą po wo ła ną przez sze fa miej sco we go WUSW138.

W pio nach go spo dar czych spo rzą dza no fak tu ry na nie wy ko na ne pra ce139, za wy ża no
ich war tość140, a w koń ców ce lat osiem dzie sią tych, gdy ce ny gwał tow nie ro sły, an ty da -
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135 AIPN, 0544/4, 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 (§ 147 ust. 4). Zob. też:
A. Zie liń ski, Przy kła dy do ku men ta cji wy two rzo nej przez pion ewi den cji ope ra cyj nej SB w la tach
1972–1990 i jej wy ko rzy sta nie do ba dań na uko wych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2010, t. 3, s. 153–154, 166 (przyp. 92).

136 AIPN, 00328/1601/CD, t. 1, k. 183. Wilk od lu te go 1978 r., kie dy pod jął współ pra cę z SB, do sier -
pnia te goż ro ku zdą żył od być kil ka dzie siąt spo tkań z ofi ce rem pro wa dzą cym; pod czas 27 z nich za in ka -
so wał łącz nie 32 300 zł. Ibi dem, k. 202–204 (ar kusz wy płat i świad czeń).

137 AIPN, 0604/1921/CD, k. 78. No tat kę na pod sta wie ma te ria łów GIM przy go to wa ła po wo ła na przez
mi ni stra pię cio oso bo wa ko mi sja, w któ rej skład we szli ge ne ra ło wie A. Krzysz to por ski, B. Je dy nak, 
K. Stra szew ski i M. Krup ski. Je dy nym człon kiem te go gro na po ni żej stop nia ge ne ral skie go był I se kre -
tarz KD PZPR.

138 AIPN, 032/145, No tat ki kie row ni ka gru py mjr. W. Fi li paj ti sa oraz je go za stęp cy mjr. J. Ja ni ka
z 15 I 1985 r., b.p.

139 AIPN, 1585/10843/CD, k. 5. Pi smo nr B -079/83 z 19 VI 1983 r. M. Krup skie go do C. Kisz cza ka
opi su je ta ki wy pa dek w KW MO w To ru niu.

140 AIPN, 032/276, Spra woz da nie nr B -459/87/88/104/88 z 1987 r. z wy ja śnie nia za rzu tów zgło szo -
nych przez st[ar sze go] insp[ek to ra] Wy dzia łu In spek cji WUSW w Zie lo nej Gó rze, b.p. Uzna no w nim, 



to wa no do ku men ty sprze da ży w ce lu umoż li wie nia nie któ rym funk cjo na riu szom na by -
cia pro duk tów we dług sta wek obo wią zu ją cych przed pod wyż ką141.

Za jed ną z form fał szo wa nia do ku men ta cji na le ży uznać jej an ty da to wa nie. Cha rak -
te ry stycz na sy tu acja, wska zu ją ca na do ra bia nie ma te ria łów spo rzą dzo nych rze ko mo
przed pla no wa ną czyn no ścią, a fak tycz nie wy ko na nych po jej wy ko na niu, mia ła miej sce
w SOR „Bru tus” pro wa dzo nej przez KW MO w Ra do miu na by łe go funk cjo na riu sza Wy -
dzia łu III tej jed nost ki, któ ry we wrze śniu 1981 r. nie le gal nie wy je chał do Au strii i tam
po zo stał. W ra mach tej spra wy prze pro wa dzo no kom bi na cję ope ra cyj ną, któ rej ce lem
było wy ko na nie od ci sków klu czy do miesz ka nia żo ny ucie ki nie ra. Jej dwu wa rian to wy
plan zo stał opa trzo ny da tą spo rzą dze nia i za twier dze nia 7 grud nia 1981 r.; prze ło żo ny
nie wska zał, któ ry z dwu wa rian tów na le ży re ali zo wać. W oma wia nym do ku men cie
zwraca uwa gę zda nie, któ re nie mo gło zo stać na pi sa ne przed 13 grud nia – w roz mo wie
z we zwa ną do KW MO roz mów czy nią za kła da no zde ner wo wa nie jej in for ma cja mi, iż
SB wie, że w pra cy kry ty ku je WRON, a tak że nie wła ści wie roz dzie la kart ki żyw no ścio -
we. Źró dłem tej ostat niej in for ma cji mia ła być oso ba in ter no wa na142.

Tu war to zwró cić uwa gę na jesz cze je den ele ment, a mia no wi cie uzu peł nia nie ma te -
ria łów pod wpły wem kon tro li. Wie le te go ro dza ju przy pad ków stwier dzo no pod czas wy -
ja śnia nia za rzu tów wo bec M. Mo zga wy: funk cjo na riusz Wy dzia łu „B” w czerw cu 1981 r.
spo rzą dził in for ma cję o wrę cze niu kon tak to wi ope ra cyj ne mu bu tel ki szam pa na 31 grud -
nia 1980 r.; z ko lei ppłk Jan Tur czy now ski – na czel nik Wy dzia łu IV w Ra do miu, za mie -
rzał w obec no ści kon tro lu ją ce go spo rzą dzić no tat ki ze spo tkań od by tych na wet
przed po nad trze ma la ty143.

Nie świa do my te go ba dacz sta je przed pro ble mem, po rów nu jąc róż ne go ro dza ju źró -
dła. Na przy kład Fi lip Mu siał po wąt pie wa w rze tel ność in for ma cji funk cjo na riu sza
Wydzia łu In spek cji w No wym Są czu, któ ry za rzu cił jed ne mu z pra cow ni ków Wy dzia -
łu IV brak wie lu do ku men tów w tecz ce oso bo wej po zy ska ne go TW. Kra kow ski hi sto ryk
utrzy mu je – na pod sta wie dat „Pla nu opra co wa nia…” i no ta tek ze spo tkań – iż w dniu
kon tro li by ły one już spo rzą dzo ne144. W świe tle wspo mnia nej wy żej sy tu acji z Ra do mia
co naj mniej rów no praw ne jest do mnie ma nie, iż w dniu kon tro li oma wia nych do ku -
mentów rze czy wi ście nie by ło, a zo sta ły spo rzą dzo ne wła śnie w jej na stęp stwie i an ty -
da to wa ne.
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iż rze mieśl ni cy pry wat ni wy ko nu ją cy re mon ty aresz tów otrzy ma li zbyt wy so kie staw ki. In ną jest rze -
czą, czy zna le zio no by chęt nych do wy ko na nia pra cy za staw ki prze wi dy wa ne w prze pi sach.

141 AIPN, 1585/10790, Za wia do mie nie do pro ku ra to ra wo je wódz kie go zło żo ne 23 III 1990 r. przez
sze fa WUSW w Je le niej Gó rze płk. A. Mar cin kow skie go o nie pra wi dło wo ściach no szą cych zna mio na
czy nów prze stęp czych, b.p. 

142 AIPN Ra, 05/698, SOR „Bru tus”, t. 2, k. 66. Kom bi na cję prze pro wa dzo no 18 grud nia. Jest bar -
dzo ma ło praw do po dob ne, by mia ła tu miej sce po mył ka tech nicz na (7 za miast 17), na co wska zu je spra -
woz da nie z prze bie gu re ali za cji. Wy ja śnia no w nim ko niecz ność re zy gna cji z wa rian tu zwią za ne go
z uda niem się do miej sca pra cy żo ny ucie ki nie ra z uwa gi na prze dłu ża ją cą się cho ro bę za trud nio ne go
tam kon tak tu ope ra cyj ne go, któ re go współ dzia ła nie by ło nie zbęd ne do prze pro wa dze nia kom bi na cji.
17 grud nia wie dzia no by, czy cho ru ją cy od ja kie goś cza su KO, bę dzie na stęp ne go dnia w pra cy. Ibi dem,
k. 70. 

143 AIPN, 1585/10842/CD, Spra woz da nia z kon tro li GIM w lip cu 1981 r. ra dom skich wy dzia łów „B”
i IV, k. 141, 154.

144 F. Mu siał, Funk cjo no wa nie SB w wo je wódz twie no wo są dec kim… [w:] Straż ni cy so wiec kie go im -
pe rium…, s. 552.



Spe cy ficz ny – lu bia ny przez ba da czy – typ fał szo wa nia do ku men tów za sy gna li zo wa -
ło wy ja śnia nie nie pra wi dło wo ści w pro wa dzo nej przez Wy dział V -1 KS MO spra wie ope -
ra cyj ne go spraw dze nia „Do mi no”. W jej tecz ce zna la zły się m.in. pro to ko ły znisz czeń
ko mu ni ka tów z pod słu chu te le fo nicz ne go, ale przy naj mniej pew na część tych że ko mu -
ni ka tów po zo sta ła w sza fie na czel ni ka145. Naj praw do po dob niej by ła to swoje go ro dza ju
„po li sa ubez pie cze nio wa” – w SOS „Do mi no” po ja wia ły się in for ma cje o kon tak tach
towa rzy skich nie któ rych człon ków kie row nic twa KS MO z fi gu ran ta mi, m.in. za stęp cą
dy rek to ra Pe we xu, rad cą praw nym jed nej z cen tral han dlu za gra nicz ne go itd.146

Brak do ku men to wa nia czyn no ści

Ma te ria ły z kon tro li wska zu ją nie kie dy na zja wi sko, o któ rym hi sto ryk ogól nie wie,
lecz nie za wsze pa mię ta, ba da jąc kon kret ną spra wę – tj. do ko ny wa nie waż nych czyn no -
ści bez po zo sta wie nia po nich śla du na pi śmie. Przy czy ny ta kie go dzia ła nia mo gą być
róż ne.

Brak na wy ków urzęd ni czych po wo do wał, że po dział za kre sów obo wiąz ków mię dzy
człon ków kie row nic twa jed nost ki do ko ny wał się ust nie. Tą dro gą w la tach 1984 i 1985
szef WUSW w Ra do miu przy dzie lał swo im za stęp com nad zór nad no wo two rzo ny mi ko -
mór ka mi147. Po dob nie po odej ściu jed ne go ze swo ich za stęp ców na czel nik Wy dzia -
łu II w Kra ko wie po dzie lił obo wiąz ki mię dzy sie bie i dru gie go za stęp cę148. Nie
spo rzą dza no za kre sów obo wiąz ków rów nież dla po szcze gól nych ko mó rek or ga ni za cyj -
nych, np. w Ko sza li nie do grud nia 1985 r. nie po sia da ły ich wy dzia ły IV, VI, a na wet
Śled czy149. Zda rza ły się sy tu acje, iż sto sow ny do ku ment był spo rzą dzo ny, ale w pew nym
mo men cie zo stał za gu bio ny, a ko lej ni na czel ni cy wy dzia łu nie od czu wa li po trze by za -
po zna nia się z nim15 0.

Nie przej mo wa no się rów nież bie żą cym do ku men to wa niem zmian w re je stra cji TW
i spraw. Tak np. prze pro wa dzo na w 1988 r. kon tro la w Skier nie wi cach wy ka za ła, że
na sta nie star sze go in spek to ra przy za stęp cy sze fa ds. SB (pra cow nik wy wia du w WUSW)
za re je stro wa ne są źró dła, któ re wcze śniej – w róż nym cza sie – sam prze ka zał do De par -
ta men tu I1 51.

Czę sto jed nak brak pi sem nej do ku men ta cji był za bie giem świa do mym, ma ją cym
na ce lu unik nię cie po zo sta wia nia śla dów dzia łań, zwłasz cza w spra wach mo gą cych
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145 AIPN, 032/26, No tat ka służ bo wa L. Ha ra si miu ka z 18 V 1982 r., k. 23. Dzień póź niej kie row nik
GIM po in for mo wał o tym ko men dan ta sto łecz ne go „w ce lu wy ja śnie nia oko licz no ści” nie zgod ne go
z prze pi sa mi prze cho wy wa nia tych do ku men tów.

146 AIPN, 032/26, k. 9.
147 AIPN, 032/235, Spra woz da nie B -00883/85 z kon tro li kom plek so wej WUSW w Ra do miu, sty -

czeń 1985 r., k. 3. Po dob nie by ło w Ko sza li nie do 30 IV 1986 r. Zob. AIPN, 032/217, Do ku men ta cja
kon tro li kom plek so wej WUSW w Ko sza li nie z 1986 r., b.p. (s. 3 mps.).

148 AIPN, 032/318, t. 4.
149 AIPN, 032/217, Spra woz da nie z 1986 r., b.p. (s. 2 mps.).
150 AIPN, 032/235, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Lu bli nie, k. 66–67. Na brak te go do ku men tu

nie zwró ci li uwa gi przej mu ją cy kie row nic two wy dzia łem w stycz niu 1985 r. za stęp ca na czel ni ka R. Sza -
dy, a trzy mie sią ce póź niej – L. Fi giel. To do brze po ka zu je, jak ni kłą war tość wo bec wy da wa nych ust nie
po le ceń mia ły do ku men ty o teo re tycz nie bar dzo wy so kiej ran dze.

151 AIPN, 032/296, t. 4, Pro to kół nr OA -001323/88 z 8 VI 1988 r. kon tro li pra cy star sze go in spek to -
ra przy za stęp cy sze fa WUSW ds. SB w Skier nie wi cach, b.p. (s. 1 mps.).



wywo łać nie przy jem ne re per ku sje152. I tak np. po wpły nię ciu ano ni mów o nad uży ciach
jedne go z funk cjo na riu szy KW MO w Ra do miu, jej ko men dant płk Ka zi mierz Otłow ski
ust nie po le cił na czel ni ko wi miej sco we go Wy dzia łu In spek cji do ko na nie ana li zy wszyst -
kich „znaj du ją cych się w wy dzia łach” ma te ria łów do ty czą cych po ma wia ne go153. Na le ży
przy pusz czać, że wy ko nu ją cy zle co ne za da nie rów nież ust nie zwra cał się do zwierzch -
ni ków po szcze gól nych ko mó rek o udo stęp nie nie in te re su ją cych go do ku men tów – wia -
do mo, że je otrzy my wał15 4.

W ra mach ba da nia kon tak tów cu dzo ziem ca m.in. z oso ba mi za trud nio ny mi w re sor -
cie spraw we wnętrz nych, pra cow ni cy GIM za po zna li się z tecz ką oso bo wą jed ne go
z funk cjo na riu szy wy wia du. W sta no wią cej efekt jej ana li zy no tat ce czy ta my, że po po -
wro cie z So fii przez 15 mie się cy po zo sta wał w dys po zy cji dy rek to ra, nie ak cep tu jąc pro -
po no wa nych mu sta no wisk. I da lej: „W lu tym 1978 r., wy ko rzy stu jąc pry wat ny kon takt
z b. kie row ni kiem Wy dzia łu Ad mi ni stra cyj ne go KC PZPR tow. Pa li mą ką, oraz ko rzy sta -
jąc z je go pro tek cji, ob jął sta no wi sko dy rek to ra DHA «M. Czar nec ki». Oba przy to czo -
ne po wy żej sta ny fak tycz ne nie znaj du ją żad ne go od bi cia w tecz ce pra cow ni ka
ze wnętrz ne go, jak rów nież w ak tach oso bo wych, w któ rych prak tycz nie wszel ka do -
ku men ta cja koń czy się na 1976 ro ku [podkr. – A.Z.]”155. O ile moż na zro zu mieć brak
w tecz ce oso bo wej in for ma cji o kon tak tach funk cjo na riu sza z wy so kiej ran gi urzęd ni -
kiem KC, trud niej wy tłu ma czyć, dla cze go nie zna la zły w niej od bi cia wcze śniej sze pro -
po zy cje ob ję cia in nych sta no wisk. Nie wy klu czo ne, że prze ło że ni zda wa li so bie spra wę
z po za re sor to wych kon tak tów pod wład ne go.

Uni ka nie po zo sta wia nia śla du dzia łań mia ło miej sce rów nież na naj wyż szym szcze -
blu. Po 26 ma ja 1981 r. Głów ny In spek to rat otrzy mał te le fo nicz ne po le ce nie zba da nia
za rzu tów po sta wio nych na kon fe ren cji spra woz daw czo -wy bor czej KZ PZPR przy KW
MO w Ra do miu daw ne mu kie row nic twu tej jed nost ki (w tym zaj mu ją ce mu w tym cza -
sie sta no wi sko dy rek to ra ge ne ral ne go MSW M. Mo zga wie)156. Naj praw do po dob niej po -
le ce nie wy dał sam mi ni ster Mi lew ski.
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152 Fran ci szek Szlach cic wspo mi na, że gdy w 1962 r. przy je chał do War sza wy, by ob jąć sta no wi sko
wi ce mi ni stra spraw we wnętrz nych, dy rek tor ge ne ral ny Wa cław Ko mar ra dził mu, by ma ło pi sał i uni kał
pod pi sów, wska zu jąc ja ko mi strza ta kie go po stę po wa nia wi ce mi ni stra BP Mie czy sła wa Miet kow skie go,
któ ry z tej ra cji nie miał spe cjal nych kło po tów w la tach 1953–1956. Zob. F. Szlach cic, Gorz ki smak
władzy, War sza wa 1990, s. 38.

153 AIPN, 032/171, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu In spek cji w Ra do miu ppłk. J. Świąt ka z 28 III 1983 r.,
b.p. O tym, że spra wa by ła de li kat na, świad czy ka rie ra za wo do wa obiek tu ano ni mów – gdy ro dzi na żony
po zo sta ła w Szwe cji, KW MO chcia ła go „wy pro wa dzić” z re sor tu; cen tra la nie wyraziła na to zgody,
a po ja kimś cza sie awansował on na sta no wi sko na czel ni ka wy dzia łu. Oczy wi ście zle ca ją cy spra wę ko -
men dant mu siał so bie za da wać py ta nie, czy funk cjo na riusz, wo bec któ re go za rzu ty po le cił zba dać, ma
moż nych pro tek to rów w sto li cy lub czy po zo sta nie ro dzi ny za gra ni cą nie by ło zwią za ne z dzia łal no ścią
wy wia du.

154 Ibi dem. Efek tem pra cy był ela bo rat sta no wią cy zbiór in for ma cji bez ich ana li zy, któ ry tra fił do akt
oso bo wych funk cjo na riu sza. No ta be ne je go au tor uwa żał, iż – zwa żyw szy, że nie do ko nał we ry fi ka cji
da nych – przy go to wa ny prze zeń ma te riał nie po wi nien tam się zna leźć.

155 AIPN, 032/12, t. 1, k. 109. Tecz ka pra cow ni ka ze wnętrz ne go – je den z ty po wych do ku men tów
ka dro wych wy wia du. Oczy wi ście nie moż na wy klu czyć, iż uwa gi o kon tak tach z Pa li mą ką mia ły ukryć
in ną przy czy nę no mi na cji w DHA „M. Czar nec ki”. 

156 AIPN, 1585/10842/CD, No tat ka służ bo wa nr B -00383 z 21 VII 1981 r., k. 106.



Nie kie dy w do ku men ta cji dzia łań po mi ja no nie któ re czyn no ści. We wspo mnia nej już
spra wie ewen tu al nej płat nej pro tek cji po sła, prze ka za nej przez BdWzPG KG MO do De -
par ta men tu III, ten ostat ni za sto so wał pod słuch te le fo nicz ny oso bie, któ ra mia ła wrę czyć
ła pów kę (czy tyl ko jej?), po pro sił Biu ro Śled cze o oce nę ma te ria łów, ale nie do ku men -
to wał tych dzia łań na pi śmie. Udzie lo ne go póź niej In spek to ra to wi wy ja śnie nia, że „wy -
mie nio ne przed się wzię cia trak to wa no ja ko ru ty no we i nie udo ku men to wa no w pla nie”,
nie spo sób uznać za po waż ne, choć tak przy jął je GIM1 57.

Brak do ku men ta cji nie któ rych dzia łań pro wa dzo nych wo bec sa mych funk cjo na riu -
szy uwa ża no za na tu ral ny. Te go ro dza ju sy tu acja mia ła miej sce w Kra ko wie przy oka -
zji ba da nia źró deł wy cie ku in for ma cji z miej sco we go WUSW do Za rzą du Re gio nu
Ma ło pol ska NSZZ „So li dar ność”, któ re w li sto pa dzie 1981 r. pod jął Wy dział III -1 w ra -
mach nie re je stro wa nej tecz ki za gad nie nio wej. Kon tro la GIM za uwa ży ła ten fakt, lecz
nie kła dła nań więk sze go na ci sku, bar dziej in te re su jąc się nie zgod nym z prze pi sa mi (bez
ko mi sji i pro to ko łu) nisz cze niem do ku men tów, co prak tycz nie unie moż li wia ło usta le -
nie au to ra prze cie ku158. W od po wie dzi na uwa gi z War sza wy szef WUSW pi sał do kie -
row ni ka GIM, że w spra wie do ty czą cej prze cie ku pro wa dzą cym „zwró ci łem uwa gę
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157 AIPN, 032/99, k. 26.
158 AIPN, 032/135, t. 1, k. 46.

Załącznik do protokołu przeprowadzonej we wrześniu 1988 r. przez GIM kontroli
Wydziału III WUSW w Pile, k. 214. Być może brudnopis. Zwraca uwagę brak spełnienia

jakichkolwiek wymagań formalnych stawianych dokumentom oznaczonym klauzulą 
„tajne specjalnego znaczenia” (AIPN, 032/308, t. 5)

A
IP

N



na ko niecz ność peł niej sze go do ku men to wa nia czyn no ści i przed się wzięć, acz kol wiek
z uwa gi na do bro służ by, zwłasz cza w od nie sie niu do funk cjo na riu szy, to do ku men to -
wa nie nie mo że być peł ne”159. 

Przed sta wio ne wy żej przy kła dy do ty czą kwe stii draż li wych. Jed nak oba wy przed po -
zo sta wia niem śla du na pi śmie wi docz ne są tak że w wie lu spra wach ty po wych. Przy prze -
glą da niu te czek czę sto rzu ca się w oczy po wierz chow ność uwag wy pi sy wa nych przez
prze ło żo nych na pla nach dzia ła nia, cha rak te ry sty kach TW, ich do nie sie niach itd. Nie
musi to jed nak ozna czać, iż nad zór nad pod wład ny mi był czy sto for mal ny. W nie któ rych
pro to ko łach kon tro li za zna czo no, iż z roz mów z na czel ni ka mi i kie row ni ka mi sek cji wy -
ni ka, że ich wie dza o źró dłach i spra wach pro wa dzo nych przez pod le ga ją cych im funk -
cjo na riu szy, a tak że udział w ukie run ko wy wa niu pra cy ope ra cyj nej są więk sze, niż by to
wy ni ka ło z la ko nicz nych wpi sów na do ku men tach160. Nie moż na jed no znacz nie okre ślić,
czy wy ni ka ło to je dy nie z nie chę ci do pi sa nia, czy też by ło wy ni kiem ase ku ra cji na wy -
pa dek ja kichś zmian w kie run ku dzia ła nia re sor tu lub tyl ko lo kal nych prze ło żo nych.

Nie ty po wy obieg do ku men ta cji, ma te ria ły nie re je stro wa ne

Obieg do ku men tów w re sor cie spraw we wnętrz nych re gu lo wa ło wiele prze pi sów
doty czą cych pra cy ope ra cyj nej, kan ce la ryj nej, po stę po wa nia z ak ta mi oraz o ochro nie
infor ma cji nie jaw nych. Na ka zy wa ły one pro wa dze nie za rów no tak ty po wych po mo cy
ewi den cyj nych jak dzien ni ki ko re spon den cyj ne, jak też spe cy ficz nych dla re so rtu dzien -
ni ków re je stra cyj nych itd.161

Rze czy wi stość znacz nie od bie ga ła od na rzu co nych tam za sad. Przy kła dem ich igno -
ro wa nia jest spo sób pro wa dze nia do ku men ta cji przez sa mych funk cjo na riu szy In spek to -
ra tu. Wie lo krot nie ich no tat ki po zba wio ne są ja kich kol wiek zna ków kan ce la ryj nych,
in for ma cji o wy ko naw cy ma szy no pi su, roz dziel ni ka itd., cza sem na wet od ręcz nie wpi -
sa nej klau zu li taj no ści16 2. Obieg ma te ria łów na naj wyż szych szcze blach ilu stru ją jed no -
zda nio we po le ce nia („prze ka zu ję spra wę”), wy pi sy wa ne na imien nych blan kie tach przez
wi ce mi ni strów czy kie row ni ka GIM, jak to mia ło miej sce przy kon tro li przez In spek to -
rat kon tak tów za chod nio nie miec kie go przed się bior cy z funk cjo na riu sza mi re sor tu16 3. Do -
łą czo ne do nich ma te ria ły by ły za pew ne prze ka zy wa ne oso bi ście, stąd brak śla dów ru chu
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159 Ibi dem, Pi smo nr W -001559/84 z 14 XI 1984 r. sze fa WUSW w Krakowie A. Trzy biń skie go,
podpi sa ne przez zastęp cę ds. SB Wie sła wa Dzia łow skie go, k. 100. 

160 AIPN, 032/325, t. 3, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Lu bli nie w kwiet niu 1989 r.: „Spa dła też
do kład ność do ku men to wa nia prze bie gu współ pra cy [z TW – A.Z.], o czym świad czy m.in. znacz nie wyż -
sza wie dza funk cjo na riu szy o re al nej sy tu acji w spra wach, niż wie dza w nich udo ku men to wa na” (k. 86).
Nie wy klu czo ne, iż by ło to zja wi sko na si la ją ce się w koń co wym okre sie dzia ła nia SB. Nie pew ność, w ja -
kim kie run ku roz wi nie się sy tu acja po li tycz na, mo gła skła niać do więk szej ostroż no ści w do ku men to -
wa niu dzia łań.

161 Po stę po wa nie z ak ta mi: za rzą dze nia MSW nr 034/74 z 10 V 1974 r. i nr 049/85 z 8 VII 1985 r.
Za cho wa ło się wie le eg zem pla rzy, wyko rzy stano tu prze cho wy wa ne pod sy gna tu ra mi AIPN: 01290/4
i 0549/10/CD. Zob. też: M. Ko ma niec ka, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne, re je stra cyj ne, ar chi wal ne i ko or -
dy na cyj ne apa ra tu bez pie czeń stwa Pol ski Lu do wej ja ko źró dło hi sto rycz ne, „Apa rat Re pre sji w Pol sce
Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 2, s. 9–26.

162 Por. np. ta be le o pra cy z taj ny mi współ pra cow ni ka mi wy dzia łów II, III, IV w Pi le (AIPN, 032/308,
t. 5, k. 203, 214, 219) i wy dzia łów ope ra cyj nych SB w Prze my ślu (AIPN, 032/292, t. 8, k. 331–380).

163 Zob. AIPN, 032/12, t. 1, k. 74–76.



pism w dzien ni kach ko re spon den cyj nych (choć od bior ca po wi nien zgło sić se kre tar ce
otrzy ma nie pi sma). Te go ro dza ju po stę po wa nie teo re tycz nie słu ży ło zmniej sze niu licz by
osób ma ją cych do stęp do in for ma cji. Fak tycz nie jed nak by ło po pu lar ne rów nież na niż -
szych szcze blach i nie rzad ko pro wa dzi ło do nad użyć, np. po zwa la ło po za wszel ką re je -
stra cją prze ka zać pi smo z po par ciem ope ra cyj nym dla wnio sku pasz por to we go
i po uzy ska niu re zul ta tu znisz czyć je. Tak by ło np. w Wy dzia le Pasz por tów w Ka li szu,
kie dy w trak cie kon tro li spraw dza ją cej w 1986 r. oka za ło się, że 21 pism „taj nych spe -
cjal ne go zna cze nia” i „taj nych” do ty czą cych tzw. po parć ope ra cyj nych prze cho wy wał
w swojej sza fie na czel nik164.

Za pi sy z dzien ni ków ko re spon den cyj nych nie kie dy mo gą się oka zać dez in for ma cją.
W trak cie wspo mnia nej wy żej „de li kat nej” SOS „Do mi no” na czel nik Wy dzia łu „B”
KS MO zdo by tą przez pod wład nych in for ma cję prze ka zał swoje mu od po wied ni ko wi
z Wydzia łu V -1 ust nie 26 stycz nia 1983 r. Sto sow ne pi smo wy szło z Wy dzia łu „B” do -
pie ro 28 lu te go, a w dzien ni ku ko re spon den cyj nym Wy dzia łu V -1 je go wpływ od no to -
wa no pod datą 12 kwiet nia16 5. 

W ustę pie 1 §10 za rzą dze nia nr 079/72 wska za no, że w za sa dzie nie pod le ga re je stra -
cji jed na z ka te go rii oso bo wych źró deł in for ma cji, a mia no wi cie kon tak ty ope ra cyj ne
(KO), choć do pusz cza no moż li wość wpro wa dze nia in for ma cji o nich do kar to te ki ogól -
no in for ma cyj nej w for mie za bez pie cze nia166. Z po sta no wie nia te go ko rzy sta no w dwo ja -
kim ce lu: au ten tycz nie służ bo wym, jak też dla osią ga nia ko rzy ści oso bi stych.

Wzmian ki o nie re je stro wa nych KO wy stę pu ją nie zwy kle rzad ko. Spra woz da nie
z kon tro li kom plek so wej w To ru niu za wie ra in for ma cję, że za stęp ca sze fa WUSW ds.
SB płk Zyg munt Gro chol ski pra cu je ope ra cyj nie z trze ma TW oraz czte re ma KO. Pseu -
do ni my i nu me ry re je stra cyj ne sze ściu osób wy mie nio no, na to miast przy KO „Sta ni sław”
znaj du je się wzmian ka: „(p.n.e.)”167. Praw do po dob nie uży ty tu skrót na le ży od czy -
tać – „po za nor mal ną ewi den cją”. Ran ga pro wa dzą ce go KO po zwa la do mnie my wać, 
iż cho dzi o oso bę wy so ko po sta wio ną w lo kal nej spo łecz no ści, choć nie wia do mo, czy
w hie rar chii ofi cjal nej, czy też w struk tu rach pod zie mia. Oczy wi ście tak ską pe da ne nie
po zwa la ją na usta le nie, kto kry je się pod pseu do ni mem „Sta ni sław”. 

Cza sa mi ma te ria ły z kon tro li po zwa la ją roz po znać te go ro dza ju kon takt, choć przy -
to czo ny ni żej przy kład jest zu peł nie in ne go ka li bru. Wy dział Pasz por tów w Ka to wi cach
po zy skał w cha rak te rze KO – lub za mar ko wał po zy ska nie – nie ja kie go Dziub dzie la
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164 AIPN, 032/220, Spra woz da nie z kon tro li kom plek so wej w Ka li szu, b.p. (s. 26 i 35 mps.). Nie któ -
re z nich nie by ły re je stro wa ne rów nież przez nadaw ców.

165 AIPN, 032/26, No tat ka służ bo wa B -00168/83 z 9 V 1983 r. kie row ni ka GIM M. Krup skie go,
k. 17. Oczy wi ście in for ma cja o ust nym prze ka za niu in for ma cji przez na czel ni ka Wy dzia łu „B” wy ma -
ga ła by we ry fi ka cji. Sa mo pi smo łącz nie z da ta mi wy sła nia i wpły wu zob.: AIPN, 0968/88, t. 2, Ak ta oso -
bo we Hen ry ka Tra pi ka, k. 36. W tej ostat niej tecz ce znaj du ją się rów nież ma te ria ły wska zu ją ce
na pod ję cie wielu fak tycz nych dzia łań (wszczę cie po stę po wa nia dys cy pli nar ne go: k. 38–43) przed re je -
stra cją pi sma. Na le ży do dać, że te po su nię cia rów nież nie zo sta ły opa trzo ne ja ki mi kol wiek nu me ra mi
kan ce la ryj ny mi, tak więc moż na je by ło znisz czyć bez kon se kwen cji i śla du.

166 AIPN, 01258/34.
167 AIPN, 032/201, Spra woz da nie nr B -0036/86 z kon tro li kom plek so wej WUSW w To ru niu, b.p.

(s. 3 mps.). Z nie re je stro wa nej no tat ki służ bo wej z kon tro li go spo dar ki fun du szem ope ra cyj nym
z 23 II 1982 r. wy ni ka, że „Sta ni sław” był za trud nio ny na eta cie nie jaw nym. Zob. AIPN, 1585/10844/CD,
k. 11.



po naru sze niu prze zeń prze pi sów cel nych. Nie za re je stro wa no go w Biu rze „C”, ja ko by
dla te go, że je go in for ma cje nie mia ły war to ści ope ra cyj nej. Fak tycz nie Dziub dziel był
trak to wa ny ja ko nie ofi cjal ny za opa trze nio wiec pra cow ni ków wy dzia łu w trud no do stęp -
ne to wa ry168.

W rze czy wi sto ści, bez re je stra cji pro wa dzo no nie tyl ko do pusz czo ne przez za rzą dze -
nie nr 079/72 nie któ re kon tak ty ope ra cyj ne.

Wy dział II w Kiel cach nie zgło sił do Wy dzia łu „C” oso by po dej rza nej o kon takt ze
służ ba mi spe cjal ny mi USA, roz pra co wy wa nej we współ pra cy z De par ta men tem I; do -
ku men ta cja znaj do wa ła się w sza fie na czel ni ka. We wnio skach za war tych w pro to ko le
kon tro li pra cow nik GIM po le cił jej za re je stro wa nie169.

Ina czej za re ago wa li funk cjo na riu sze In spek to ra tu w dwóch przed sta wio nych ni żej
wy pad kach. Ba da jąc kon tak ty przed się bior cy za chod nio nie miec kie go z pra cow ni ka mi
re sor tu spraw we wnętrz nych, jak by mi mo cho dem za uwa ży li, że w Wy dzia le II KS MO
przej rze li m.in. „ak ta oso bo we cu dzo ziem ca […] (po za ewi den cją)”170. Na to miast w ra -
mach wy ja śnia nia SOS krypt. „Do mi no” (za wie ra ją cej m.in. in for ma cje o kon tak tach to -
wa rzy skich osób z kie row nic twa KS MO z fi gu ran ta mi) na czel nik Wy dzia łu I GIM
od sy łał na czel ni ko wi Wy dzia łu V -1 KS MO wy po ży czo ne stam tąd do ku men ty, w tym
„Ma te ria ły luź ne dot[yczą ce] T. Hel l wi ga”171, ale brak śla dów za in te re so wa nia się przez
In spek to rat przy czy ną nie pra wi dło we go spo so bu gro ma dze nia do ku men ta cji.

Od mien ność re ak cji kon tro lu ją cych mo że wy ni kać z przy czyn for mal nych i/lub me -
ry to rycz nych. Nie pra wi dło wość w Kiel cach wy chwy ci ła kon tro la kom plek so wa, na sta -
wio na na oce nę ca ło ści pra cy wy dzia łu, pod czas gdy w po zo sta łych przy pad kach ce lem
pra cow ni ków GIM by ło je dy nie wy ja śnie nie kon kret nych spraw. Nie moż na jed nak wy -
klu czyć, że po mi nię cie wąt ku nie zgod ne go z in struk cja mi gro ma dze nia do ku men ta cji to
efekt prze ko na nia, iż w sy tu acji, gdy w spra wę choć by po śred nio za mie sza ne są oso by
za trud nio ne w re sor cie, do ku men ta cja po win na być gro ma dzo na bez zo sta wia nia śla dów
w nor mal nej ewi den cji172.

Oma wia jąc ten wą tek war to zwró cić jesz cze uwa gę na frag ment pro to ko łu kon tro li 
kom plek so wej Wy dzia łu III/1 w Kra ko wie. Pi sząc o po zy ska niach na pod sta wie ma te -
ria łów ob cią ża ją cych, funk cjo na riusz GIM za zna czył, że w ta kim przy pad ku „każ do ra -
zo wo zgo dę wy ra żał z[astęp]ca sze fa WUSW ds. SB, za rów no na po zy ska nie, jak
i na za re je stro wa nie w czyn nej sie ci TW [podkr. – A.Z.]”173. Po wyż sze sfor mu ło wa nie
za wie ra su ge stię, iż na wet nie któ re oso bo we źró dła in for ma cji pro wa dzo ne przez sze re -
go wych pra cow ni ków nie mu sia ły być re je stro wa ne.
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168 AIPN, 1585/10832, No tat ka służ bo wa spo rzą dzo na w In spek to ra cie, 1982 r., brud no pis, brak pod -
pi su, b.p.

169 AIPN, 032/313, t. 2.
170 AIPN, 032/12, k. 80.
171 AIPN, 032/26, Pi smo z 6 VI 1983 r., k. 6. Przy tej po zy cji na mar gi ne sie po sta wio no zna czek. Nie

moż na jed no znacz nie po wie dzieć, czy ozna czał on za in te re so wa nie oso bą, czy też sam fakt ist nie nia
mate ria łów luź nych.

172 Po wo ła ne nie ba wem (15 XII 1984 r.) – Za rząd Ochro ny Funk cjo na riu szy i wo je wódz kie in spek -
to ra ty ochro ny funk cjo na riu szy, bę dą pro wa dzi ły od ręb ną ewi den cję. AIPN, 0044/26, Za rzą dze nie nr 072
z 27 XII 1984 r., b.p.

173 AIPN, 032/318, t. 4, Pro to kół nr HI -00655/89 kon tro li Wy dzia łu III -1 z 1 III 1989 r., b.p.



Nie moż na wy klu czyć, iż sze re go wi funk cjo na riu sze nie re je stro wa li rów nież osób,
od któ rych uzy ska li zo bo wią za nia do współ pra cy, ale z ja kichś wzglę dów nie by li pew -
ni, że do niej fak tycz nie doj dzie. 

W trak cie wy ja śnia nia nad użyć, ja kie mia ły miej sce w Wy dzia le V -1 KS MO, pra -
cow ni cy GIM ba da li m.in. wy pad ki wy stą pień o wy da nie nie któ rym oso bom pasz por tu
„ze wzglę dów ope ra cyj nych” (prak tycz nie by ła to jed na z form wy na gro dze nia za współ -
pra cę). Do ko ny wa no te go po przez spraw dze nie, czy oso by, wo bec któ rych z ta kim po -
par ciem wy stą pio no, by ły rze czy wi ście re je stro wa ne w pio nie „C” ja ko TW lub KTW.
Kpt. Ta de usz Wiesz czyk wy sto so wa nie przez sie bie pi sma o przy spie sze nie wy da nia pasz -
por tu oby wa tel ce X tłu ma czył wła śnie fak tem po zy ska nia jej w cza sie, gdy sta ra ła się
o za trud nie nie w za bez pie cza nym przez nie go Zjed no cze niu Sprzę tu Elek tro in sta la cyj -
ne go „Po lam”. Osta tecz nie X wy je cha ła za gra ni cę, ale po po wro cie, ja ko by ze wzglę du
na kom pli ka cje ro dzin ne, pra cy w tej in sty tu cji nie pod ję ła. Da lej funk cjo na riusz wy jaś -
niał, że nie re je stro wał X, nie usta lał jej dal szych lo sów, a no tat ka z roz mo wy z nią i zo -
bo wią za nie znaj du ją się w je go ma te ria łach174. Oczy wi ście oświad cze nie Wiesz czy ka
wy glą da bar dzo nie prze ko nu ją co, ale fak tem jest, że pra cow ni cy GIM nie pod ję li żad -
nych sta rań w ce lu usta le nia je go praw dzi wo ści – w do ku men ta cji spra wy brak np. in -
for ma cji o za po zna niu się ze wska za ny mi przez au to ra oświad cze nia do ku men ta mi. Nie
wy stą pi li rów nież z wnio skiem o wy cią gnię cie wo bec nie go kon se kwen cji za dzia ła nia
nie zgod ne z pro ce du ra mi17 5. Być mo że więc opi sa ny w wy ja śnie niu spo sób dzia ła nia nie
był czymś wy jąt ko wym.

Nisz cze nie do ku men ta cji

Garść istot nych in for ma cji do ty czą cych nisz cze nia akt od je sie ni 1989 r. przy no szą ma -
te ria ły kon tro li kom plek so wej w Cheł mie, na wia sem mó wiąc szcze gól nie in te re su ją cej z ra -
cji okre su, w ja kim ją prze pro wa dzo no – li sto pad 1989 r. Stąd wart jest za cy to wa nia dłuż szy
frag ment pro to ko łu do ty czą cy sy tu acji w Wy dzia le Ochro ny Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku
Pań stwa. Po in for ma cjach, iż skła da się on wy łącz nie z funk cjo na riu szy daw ne go Wy dzia -
łu III, kon tro lu ją cy na pi sał: „W wy ni ku kon tro li te czek per so nal nych i pra cy 25 TW
(21,4 proc. za re je stro wa nych) stwier dzi łem, że w 19 wy pad kach ma te ria ły z te czek pra cy
cał ko wi cie lub w prze wa ża ją cej czę ści zo sta ły wy łą czo ne i ja ko nie przy dat ne do dal szej
pra cy znisz czo ne. Przy dat ność i war tość tych TW mo głem oce nić je dy nie na pod sta wie
czę sto tli wo ści spo tkań (w tecz kach za cho wa no na ogół wy ka zy spo tkań) oraz cha rak te ry -
styk i in nych ma te ria łów znaj du ją cych się w tecz kach per so nal nych, zresz tą rów nież w istot -
nej czę ści po zba wio nych nie któ rych in for ma cji, z ana lo gicz ne go po wo du”. W dal szym
frag men cie jest mo wa, że nie przy dat nych do współ pra cy jest 5 źró deł17 6, naj praw do po dob -
niej tych, któ rych akt nie znisz czo no. Po wyż szy cy tat – abs tra hu jąc od oce ny, czy do ku -
men ta cję rze czy wi ście znisz czo no, czy „spry wa ty zo wa no” – po zwa la zro zu mieć, dla cze go
w za cho wa nych ma te ria łach tak wie le jest sy tu acji, w któ rych ja ko do wód nie rzad ko
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174 AIPN, 032/26, Oświad cze nie T. Wiesz czy ka z 26 IV198 3 r., k. 60–61.
175 AIPN, 1756/116, Ak ta oso bo we T. Wiesz czy ka. W tecz ce brak wzmian ki nie tyl ko o ka rze, ale

na wet ja kiej kol wiek roz mo wie dys cy pli nu ją cej z funk cjo na riu szem.
176 AIPN, 032/338, t. 2, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Cheł mie z 28 XI 1989 r., b.p.



wielolet niej współ pra cy zo sta ła za cho wa na tyl ko tecz ka per so nal na TW, względ nie naj wy -
żej jed na tecz ka pra cy z bła hy mi do no sa mi. No ta be ne po dob nie czysz czo no rów nież spra -
wy. We wspo mnia nym wy żej pro to ko le kon tro lu ją cy za pi sał: „W SO «Ju dym», w któ rej
ra mach or ga ni zo wa no ope ra cyj ną ochro nę służ by zdro wia, oraz «Pe da go dzy» (na szkol -
nic two), zgod nie z za le ce niem kie row nic twa MSW [podkr. – A.Z.] usu nię te zo sta ły wszyst -
kie ma te ria ły nie przy dat ne do dal sze go wy ko rzy sta nia ope ra cyj ne go”177. Zwra ca uwa gę
jesz cze je den ele ment pro to ko łu. O ile mó wiąc o spra wach or ga ni za cyj nych czy po trze bie
no wych ocen za gro żeń, kon tro lu ją cy od wo łał się do kon kret nych do ku men tów – okre śla -
jąc ich au to ra, nu mer i da tę – w tym wy pad ku wszyst kie te ele men ty po mi nął, po zo sta wia -
jąc ma ło pre cy zyj ne „kie row nic two MSW”178.

Trze ba pa mię tać, że jed nost ki ope ra cyj ne nisz czy ły ak ta we wła snym za kre sie – choć
oczy wi ście nie na ta ką ska lę – rów nież w okre sach, kie dy nie skła nia ły ich do te go bodź -
ce ze wnętrz ne w po sta ci nie sta bil nej sy tu acji po li tycz nej179.

Do ku men ta cja ope ra cyj na „dnia co dzien ne go”

Do tych cza so we roz wa ża nia kon cen tro wa ły się w znacz nej mie rze na za gad nie niach
spe cy ficz nych, do ty czą cych spraw draż li wych: nad użyć funk cjo na riu szy, ich po dej -
rzanych kon tak tów, wy da rzeń, w któ re za mie sza ni by li po li ty cy. War to przyj rzeć się
również do ku men to wa niu spraw zu peł nie ty po wych, pro wa dzo nych na co dzień przez
sze re go wych pra cow ni ków. Przed tem jed nak na le ży po sta wić py ta nie, ja ki wpływ na
ocenę pra cy bądź kon kret nych funk cjo na riu szy, bądź ca łych jed no stek, mia ła opi nia
o (nie)po praw nym pro wa dze niu do ku men ta cji. I choć zna ny jest przy pa dek wy mie rze -
nia ka ry dys cy pli nar nej funk cjo na riu szo wi np. za nie zgod ne z wy mo ga mi in struk cyj ny -
mi opra co wa nie do ku men tów18 0, to wy da je się, że wpływ ten był nie wiel ki. Prze ma wia ją
za tym dwa ar gu men ty.

Pierw szy z nich to sfor mu ło wa nia po ja wia ją ce się w pro to ko łach kon tro li. Du ża dowol -
ność w spo rzą dza niu do ku men ta cji, czę sty brak omó wień i uzu peł nień za war tych w do -
nie sie niach in for ma cji, brak wpi sa nych za dań dla TW itd., wy stę pu ją ce w Wy dzia le II
w Pi le, nie prze szko dzi ły po zy tyw nej oce nie tej ko mór ki przez GIM w 1988 r.181 Na po -
cząt ku na stęp ne go ro ku jesz cze lep sze świa dec two otrzy mał Wy dział III w Kiel cach. Kon -
tro lu ją cy nie mie li za strze żeń „za rów no od stro ny me ry to rycz nej, jak i for mal nej
[podkr. – A.Z.] pra cy w spra wach”, mi mo wska za nia – uzna nych za nie istot ne – pew nych
wła śnie uchy bień „na tu ry for mal nej”182.

Dru gi ar gu ment świad czą cy o tym, że kon tro lo wa ni nie oba wia li się uwag o nie pra wi -
dło wo ściach w do ku men to wa niu pra cy ope ra cyj nej, czy wręcz nie do strze ga li błę dów po -
peł nia nych w jej pro wa dze niu, to fakt, że nie pró bo wa li ich po pra wić przed przy jaz dem
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177 Ibi dem, s. 4 mps.
178 Ibi dem, s. 1–2 mps.
179 AIPN, 032/137, Spra woz da nie nr B -00723/84 z kon tro li kom plek so wej WUSW we Wro cła wiu,

b.p. (s. 17 mps.). W Wy dzia le V znisz czo no ma te ria ły kan dy da ta nr 46413, nie wy re je stro wu jąc go z ewi -
den cji Wy dzia łu „C”.

180 AIPN, 032/308, t. 5, k. 96. Ta sy tu acja mia ła miej sce w Wy dzia le V w Pi le, gdy po otrzy ma niu
ka ry funk cjo na riusz od szedł ze służ by.

181 Ibi dem, k. 37–38.
182 AIPN, 032/313, t. 2, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III, b.p. (s. 12–13, 25 mps.). 



eki py z cen tra li. Trze ba przy po mnieć, iż kon tro le kom plek so we za po wia da no z pew nym
wy prze dze niem, tak więc moż na by ło się do nich przy go to wać183. Oczy wi ście do ko ny wa -
nie na si łę no wych po zy skań na le ży uznać za ma ło re al ne, na pew no jed nak ist nia ła moż -
li wość nad ro bie nia za nie dbań w pra cy biu ro kra tycz nej, z cze go zresz tą ko rzy sta no, ale
na in nym po lu. Po szla ką wska zu ją cą na przy go to wa nie się do przy jaz du eki py z cen tra li,
po przez prze gląd wa lo rów ope ra cyj nych, jest przy spie szo na eli mi na cja TW. Tak na
przykład w WUSW w Kiel cach, w po prze dza ją cym kon tro lę pierw szym kwar ta le 1985 r.,
wy re je stro wa no 68 TW, pod czas gdy w cią gu ca łe go ro ku wcze śniej sze go tyl ko 53184. Po -
dob nie w Wy dzia le VI w Pi le od 1 stycz nia 1987 r. do 30 czerw ca 1988 r., a więc w cią gu
pół to ra ro ku, zło żo no do ar chi wum ak ta 11 TW, a pod czas dwóch mie się cy po prze dza ją -
cych kon tro lę, w okre sie wa ka cyj nym, aż 5185. Na to miast nie uzna wa no za po trzeb ne prze -
szy cia akt, po nu me ro wa nia kart, uzu peł nie nia spi sów za war to ści te czek.

Świa do mość lek ce wa że nia za sad pro wa dze nia do ku men ta cji mu sia ła być po wszech -
na, na co wska zu je pas sus z pro to ko łu kon tro li Wy dzia łu IV w Pi le, w któ rym – przy oma -
wia niu pro wa dze nia spraw obiek to wych – na pi sa no m.in.: „Na pod kre śle nie za słu gu je
for ma do ku men to wa nia (zgod nie z wy tycz ny mi) po dej mo wa nych dzia łań i przy ję ty
sposób (od po wia da ją cy spe cy fi ce) tej ka te go rii spraw”186. Funk cjo na riusz GIM wy różniał
więc coś, co teo re tycz nie po win no być rze czą na tu ral ną. Wła ści we pro wa dze nie do ku -
men ta cji od no to wy wa no nie tyl ko w pro to ko łach, ale pod kre śla no rów nież si łą rze czy
w bar dziej la ko nicz nych spra woz da niach z kon tro li1 87.

Co uzna wa no za „w za sa dzie drob ne uchy bie nia na tu ry for mal nej”?188. By ło to za -
rów no nie wy peł nie nie sze re gu ty pów for mu la rzy, jak też po wierz chow ność opra co wa -
nia nie któ rych do ku men tów. Z punk tu wi dze nia ba da cza naj istot niej sza jest in for ma cja
o nie pro wa dze niu na bie żą co spi sów tre ści w tecz kach1 89. Fak tycz nie ozna cza to, iż do ar -
chi wum mógł tra fić ma te riał znacz nie od bie ga ją cy od gro ma dzo ne go przez jed nost kę
ope ra cyj ną. Spo rzą dza jąc spis tre ści przed prze ka za niem do Wy dzia łu „C”, moż na by ło
bez po zo sta wie nia śla du nie któ re do ku men ty znisz czyć (że by by ło mniej pra cy z ich
opisem), prze ło żyć do in nej spra wy (po co spo rzą dzać od pis?) lub za cho wać w swo jej
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183 AIPN, 032/74, k. 4. Pi smem nr B -073 kie row nik GIM M. Krup ski uprze dzał sze fów ośmiu
WUSW, iż w tym ro ku zo sta nie u nich prze pro wa dzo na kon tro la kom plek so wa. Trze ba do dać, iż zda -
rza ły się zmia ny pla nu, np. w 1984 r. za miast pla no wa nej kon tro li w Ko ni nie prze pro wa dzo no ją we
Wro cła wiu, co by ło skut kiem do nie sień o sy tu acji w tam tej szym WUSW, zwłasz cza o żą da niu ko rzy ści
ma jąt ko wych przez funk cjo na riu szy Wy dzia łu Pasz por tów. AIPN, 032/137, Pi smo nr B -00723/84
z 27 XI 1984 r. M. Krup skie go do C. Kisz cza ka, b.p. 

184 AIPN, 032/175, t. 2, Spra woz da nie nr B -00375/85 z kon tro li kom plek so wej WUSW w Kiel cach
prze pro wa dzo nej w kwiet niu 1985 r., k. 12–13.

185 AIPN, 032/308, t. 5, k. 131.
186 Ibi dem, k. 84.
187 AIPN, 032/229, Spra woz da nie z kon tro li WUSW w Opo lu w 1986 r.: „Na uwa gę w więk szo ści

przy pad ków za słu gi wa ło wzo ro we, a w Wy dzia le III nie mal pe dan tycz ne, pro wa dze nie te czek per so nal -
nych i ro bo czych TW oraz do ku men to wa nie współ pra cy ze źró dła mi” (k. 21).

188 AIPN, 032/313, t. 2; AIPN, 032/308, t. 5, k. 54. Te go ty pu sfor mu ło wań uży to w pro to ko łach kon -
tro li wy dzia łów III w Kiel cach i Pi le. Bar dziej kry tycz nie w pro to ko le kon tro li Wy dzia łu IV w Kra ko -
wie. AIPN, 032/318, t. 4.

189 AIPN, 032/313, t. 2, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Kiel cach, b.p.; AIPN, 032/318, t. 4, Pro -
tokół kon tro li Wy dzia łu II w Kra ko wie, k. 24; AIPN, 032/236, Spra woz da nie nr B -001/87 z kon tro li 
spraw dza ją cej WUSW w Ka to wi cach z 1987 r., k. 15; AIPN, 032/325, t. 3, Pro to kół kon tro li 
Wydziału III w Lu bli nie w 1989 r., k. 77.



szafie (bo mo gą się przy dać, a po co póź niej tra cić czas na wy po ży cza nie pro wa dzo nej
przez sie bie tecz ki).

Na le ży rów nież uwzględ niać fakt, iż do tecz ki pra cy świa do mie nie włą cza no nie któ -
rych ma te ria łów, trzy ma jąc je po za wszel ką ewi den cją ze wzglę du na bez pie czeń stwo
pro wa dzą ce go. Do ty czy to przede wszyst kim do nie sień, w któ rych mo wa o na ru sza niu
pra wa przez zwierzch ni ków, czy sze rzej – o ich po wią za niach ze śro do wi skiem pry wat -
nej ini cja ty wy, pro wa dzą cym nie zgod ną z prze pi sa mi dzia łal ność go spo dar czą190. 

In ne zna cze nie ma ją in for ma cje o po zo sta łych uchy bie niach w pro wa dze niu do ku -
men ta cji. Przy ana li zie kon kret nej spra wy po zwa la ją po rów nać, czy wy stę pu ją ce w niej
nie pra wi dło wo ści są czymś wy jąt ko wym (co zmu sza ło by do za sta no wie nia się nad au -
ten tycz no ścią ba da nej tecz ki), czy zja wi skiem w mia rę po wszech nym (lub wy stę pu ją -
cym w da nym wo je wódz twie bądź w pio nie). War to więc przy kła do wo wy li czyć
wy mie nia ne w pro to ko łach błę dy w po sta ci po zo sta wie nia nie wy peł nio nych for mu la rzy
lub bra ku ta kich do ku men tów, jak:

– wy ka zy ak tu al nych i wy eli mi no wa nych TW – Wy dział III w Kiel cach;
– wy ka zy wy ko rzy sty wa nych oso bo wych źró deł in for ma cji po zo sta ją cych na kon -

tak cie in nych jed no stek – Wy dział V w Kiel cach;
– roz miesz cze nie TW w new ral gicz nych punk tach obiek tu, oce na ich moż li wo ści

i sys tem łącz no ści na wy pa dek P[od wyż szo ne go] Z[agro że nia] – Wy dział V w Kiel cach;
– wy ka zy osób do pusz czo nych do prac MOB (zwią za nych z do stę pem do in for ma cji

nie jaw nych) – Wy dział III w Kiel cach;
– ar ku sze wy płat i świad czeń – Wy dział II w Kra ko wie; 
– wy ka zy spo tkań z TW – Wy dział II w Kra ko wie;
– zo bo wią za nia do współ pra cy lub ra por ty wy ja śnia ją ce przy czy nę od stą pie nia od ich

po bra nia – Wy dział II w Kra ko wie;
– wnio ski o za ło że nie spra wy – Wy dział II w Kra ko wie.
Do dat ko wy ele ment wspo mnia ny w pro to ko łach to wy stę pu ją ca nie kie dy du ża do -

wol ność w ukła dzie ma te ria łów, np. nie kon se kwent ny po dział do ku men tów mię dzy tecz -
kę per so nal ną i tecz kę pra cy TW1 91. 

Osob nym za gad nie niem, ale miesz czą cym się ra czej w ra mach ja ko ści pra cy ope ra -
cyj nej, są bra ki roz dziel ni ków na do ku men tach, po wierz chow ność opra co wy wa nych pla -
nów wy ko rzy sta nia TW, ich cha rak te ry styk itd.

Za cho wa na do ku men ta cja wska zu je, iż czę sto w prak ty ce nie prze strze ga no ko lej no ści
dzia łań na rzu ca nej przez prze pi sy, a usi łu jąc po tem wy peł nić bra ki w pa pie rach, nie dba no
o chro no lo gię. I tak np. funk cjo na riusz Wy dzia łu II w Pi le pro wa dzą cy kwe stio na riusz ewi -
den cyj ny (KE) „Stu dent” opra co wał plan przed się wzięć do pie ro ja kiś czas po do ko na niu
re je stra cji192; być mo że plan był de fac to re ali zo wa ny przed prze la niem go na pa pier.
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190 AIPN, 032/10834, Oświad cze nie funk cjo na riu sza Wy dzia łu Pasz por to we go w Ka to wi cach 
mjr. Z. Dęb kow skie go z 29 IV 1982 r. w spra wie ukry wa nia przez pra cow ni ków in for ma cji o kon tak tach
na czel ni ka te goż wy dzia łu Cier pia ła, k. 3–5.

191 AIPN, 032/308, t. 5, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu II w Pi le, k. 18, 38. Po twier dze niem ta kie go sta nu
rze czy jest układ ma te ria łów w tecz kach kon kret nych TW – por. np. AIPN Po, 0042/3013, Teczka pra cy,
k. 4–7 (kie run ko wy plan wy ko rzy sta nia, któ ry po wi nien znaj do wać się w tecz ce per so nal nej); AIPN
Po, 0042/3649, Teczka per so nal na, k. 40 (re la cja z po by tu w RFN, któ ra po win na znaj do wać się w tecz ce
pra cy).

192 AIPN, 032/308, t. 5, k. 24.



Nie kie dy zba da nie chro no lo gii po zwa la wy kryć dzia ła nia nie for mal ne. Pro ce du rę
w spra wie wy da nia pasz por tu roz po czy nał wnio sek oby wa te la. Tym cza sem w jed nej ze
spraw pro wa dzo nych przez Wy dział Pasz por to wy w Ka to wi cach da ta ru ty no wych
w takim wy pad ku spraw dzeń w miej sco wej kar to te ce jest o dzień wcze śniej sza od je go
zło że nia193. 

Du żo świa tła na fak tycz ne gro ma dze nie, prze ka zy wa nie i ochro nę do ku men tów
rzucają dzia ła nia GIM ma ją ce na ce lu wy kry cie źró dła wy cie ku in for ma cji po za re -
sort – obie spra wy do ty czą KW MO/WUSW w Gdań sku.

Je sie nią 1983 r. De par ta ment I za wia do mił In spek to rat o uzy ska niu „z wia ry god ne go
źró dła” zwią za ne go z Bog da nem Li sem in for ma cji, że gdań skie pod zie mie dys po nu je
taj ny mi ma te ria ła mi do ty czą cy mi wy da rzeń z grud nia 1970 r.194 Śle dze nie pod ję tej przez
In spek to rat pró by wy ja śnie nia lo sów do ku men ta cji dzia łań re sor tu w ra mach spra wy 
nr rej. Gd 12573 „Je sień ’70” (nr arch. IV -15) pro wa dzi do na stę pu ją cych kon sta ta cji:

– Nie prze strze ga no prze pi sów za rzą dze nia nr 034 z 1974 r. na ka zu ją cych prze ka zy -
wa nie akt ope ra cyj nych do ar chi wum bez po śred nio po za koń cze niu spra wy195. Jesz cze
w stycz niu 1984 r. Wy dział „C” w Gdań sku nie dys po no wał wszyst ki mi ma te ria ła mi do -
ty czą cy mi wy da rzeń sprzed trzy na stu lat. Wię cej: zda niem funk cjo na riu sza GIM do ku -
men ty o więk szej war to ści hi sto rycz nej i ope ra cyj nej znaj do wa ły się w Wy dzia le
Sta no wi ska Kie ro wa nia. No ta be ne fakt, iż o ist nie niu do ku men ta cji w tej ostat niej jed -
no st ce pra cow nik z cen tra li do wie dział się w ostat nim dniu po by tu w Gdań sku, mo że
świad czyć, że kie row nic two miej sco we go WUSW nie by ło zbyt do brze zo rien to wa ne,
ja ki mi ak ta mi dys po nu je1 96.

– Ma te ria ły prze ka za ne do ar chi wum rów nież nie by ły przy go to wa ne zgod nie z prze -
pi sa mi, m.in. w nie któ rych z 82 te czek bra ko wa ło spi sów za war to ści197.

– Do ku men ta cja by ła udo stęp nia na z na ru sze niem wielu prze pi sów do ty czą cych
ochro ny in for ma cji nie jaw nych (w sa mym Wy dzia le „C” w Gdań sku za po zna ło się z nią
aż dwu na stu funk cjo na riu szy)198. Po szcze gól ne frag men ty tak w ro ku 1971, jak i w 1981,
pa ro krot nie prze sy ła no na pod sta wie po le ceń te le fo nicz nych199. War to pod kre ślić, iż przy -
go to wu jąc opra co wa nia na po trze by nie okre ślo nych kon kret nie de cy den tów z KC
w 1971 r. z ma te ria łów re sor to wych oprócz pra cow ni ków Ga bi ne tu Mi ni stra ko rzy sta li 
przed sta wi cie le MON, apa ra tu par tyj ne go, szef PAP Ja nusz Rosz kow ski. Bra ko wa ło
rozdziel ni ków, in for ma cji, kto miał do stęp do po szcze gól nych do ku men tów200. Jesz cze
w toku pro wa dze nia po stę po wa nia w Biu rze „C” spo rzą dzo no no tat kę do ty czą cą

Materiały kontroli resortowych jako przedmiot badań historyka
A

R
C

H
I
W

U
M

53

193 AIPN, 1582/10832, No tat ka służ bo wa o sy tu acji w wy dzia le, 1982 r., brud no pis (frag men ty), brak
pod pi su, b.p. 

194 AIPN, 032/75, Pi smo nr OCB -003319/83 z 14 X 1983 r., k. 5–6.
195 AIPN, 0549/10/CD, Za rzą dze nie nr 034 z 10 V 1974 r. (§ 21), k. 14.
196 AIPN, 032/75, In for ma cja nr B -00647/83/84 ppłk. Szul ca do ty czą ca usta leń w Gdań sku, k. 30.

Z dru giej stro ny nie moż na wy klu czyć, iż ist nie nie do ku men ta cji w WSK chcia no przed przy by szem
z War sza wy ukryć, co się nie uda ło.

197 Ibi dem, k. 32.
198 Ibi dem, Spis pra cow ni ków Wy dzia łu „C” ma ją cych do stęp do SO IV -15, 4 I 1984 r., k. 18.
199 Ibi dem, In for ma cja nr B -00647/83/84 ppłk. Szul ca do ty czą ca usta leń w Gdań sku, k. 26.
200 Ibi dem, Ana li za pla nu przed się wzięć SzL./AH/437 spo rzą dzo ne go przez ppłk. Szul ca, brak pod -

pi su, k. 15. In for ma cje o uczest nic twie osób spo za re sor tu po cho dzą na to miast z no tat ki służ bo wej 
nr B -00647/84/83 z 7 II 1984 r. spo rzą dzo nej za pew ne przez Szul ca, ale pod pi sa nej przez Krup skie go,
prze ja wia ją cej wy raź ną skłon ność do roz my cia od po wie dzial no ści.



materiałów, jaki mi dys po no wał na czel nik Wy dzia łu II tej jed nost ki, opa trzo ną klau zu lą
„taj ne”, ale po zba wio ną ja kich kol wiek zna ków kan ce la ryj nych, licz by eg zem pla rzy201. 

Przy oka zji ba da nia za rzu tów wo bec na czel ni ka Wy dzia łu do Wal ki z Prze stęp czo -
ścią Go spo dar czą za war tych w ano ni mie skie ro wa nym do mi ni stra spraw we wnętrz nych,
pra cow ni cy GIM stwier dzi li utra tę do ku men tów z za koń czo nej już spra wy kryp to nim
„Szklar nia”. I tu oka za ło się, że po jej za mknię ciu akt nie prze ka za no do ar chi wum, lecz
zło żo no je w sza fie w po ko ju kie row ni ka sek cji, no ta be ne bez spo rzą dze nia spi sów za -
war to ści. W ta kim sta nie udo stęp nio no je kur san to wi szko ły w Szczyt nie, po zwa la jąc
na ko rzy sta nie z ma te ria łów bez nad zo ru. Zda niem kon tro lu ją cych naj praw do po dob niej
funk cjo na riusz chcą cy ze mścić się na prze ło żo nym, ko rzy sta jąc z nie dba łe go nad zo ru,
wy rwał z jed ne go z sied miu to mów par tię do ku men tów202.

W obu wy pad kach czyn no ści pod ję te przez funk cjo na riu szy In spek to ra tu koń czy ły
się kon klu zją, iż usta le nie win nych prze cie ku jest nie moż li we.

Pod su mo wa nie

Prze pi sy do ty czą ce pro wa dze nia do ku men ta cji, a tak że ochro ny in for ma cji nie jaw -
nych czę sto by ły na ru sza ne. Wy ni ka ło to za pew ne z kil ku przy czyn.

Po pierw sze, ści słe prze strze ga nie ich po sta no wień znacz nie spo wal nia ło pra cę, stąd
prze ło że ni, żą da jąc szyb ko ma te ria łów do ty czą cych ja kie goś za gad nie nia, sa mi przy czy -
nia li się do na ru sza nia za sad (od bie ra nie i zwrot ma te ria łów bez od no to wa nia te go w se -
kre ta ria cie). Nie for mal ny obieg do ku men tów uła twiał rów nież zmia nę ich tre ści post
fac tum, gdy by to oka za ło się przy dat ne dla któ re goś z de cy den tów na wyż szym lub śred -
nim szcze blu za rzą dza nia. Bez piecz ne by ło tak że po dej mo wa nie de cy zji bez po zo sta wia -
nia śla du na pi śmie20 3, co z ko lei po cią ga ło za so bą two rzo ne na wszel ki wy pa dek
nie re je stro wa ne no tat ki pod wład nych, in for mu ją ce o otrzy ma nym ust nie po le ce niu.

Brak peł nej kon tro li nad obie giem do ku men tów nie wąt pli wie uła twiał wy pły wa nie
in for ma cji nie jaw nych do osób nie upraw nio nych. Ska la te go zja wi ska praw do po dob nie
nie by ła zbyt du ża. Od bior ca mi naj czę ściej by li za pew ne apa rat czy cy par tyj ni róż ne go
szcze bla, któ rzy na by tą w ten spo sób wie dzę mo gli wy ko rzy stać w wal ce o sta no wi ska
z lo kal ny mi ry wa la mi par tyj ny mi (po tem uła twia li awans in for ma to rom z SB), na niż -
szym szcze blu wia do mo ści o nie któ rych dzia ła niach re sor tu tra fia ły do miejscowych
przed się bior ców. Zna nych jest kil ka przy pad ków prze ka za nia in for ma cji do stoj ni kom
ko ściel nym lub opo zy cji. Trud no po wie dzieć o pra cy na rzecz służb za chod nich.
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201 Ibi dem, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” płk. Z. Bil skie go z 24 X 1983 r., k. 4, 8–9.
Spo rzą dzo no z niej przy naj mniej jed ną kse ro ko pię bez za zna cze nia te go fak tu.

202 AIPN, 032/9, t. 1, Spra woz da nie z czyn no ści wy ja śnia ją cych z 20 VIII 1982 r., k. 39–40. Od no si
się wra że nie, iż je go au to rzy nie sta ra li się usta lić oso by od po wie dzial nej za utra tę do ku men tów.

203 F. Szlach cic, op. cit., s. 38.




