
Ka�ta�rzy�na�Ostrow�ska,�Ma�riusz�Żu�ław�nik

Nisz cze nie kar to tek 
Biu ra „C” MSW 

w la tach 1989–1990

Mi ni ster spraw we wnętrz nych An to ni Ma cie re wicz 10 lu te go 1992 r. po wo łał Wy -
dział Stu diów Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych. Je go za da niem mia ło być
zba da nie ar chi wów by łej Służ by Bez pie czeń stwa w ce lu we ry fi ka cji osób pia stu -

ją cych wy so kie sta no wi ska w pań stwie pod ką tem ich ewen tu al nej współ pra cy z SB1. Kie -
row nic two no wo po wsta łej jed nost ki po wie rzo no Pio tro wi Woy cie chow skie mu, 26-le tni emu
stu den to wi V ro ku Wy dzia łu Fi zy ki na Uni wer sy te cie War szaw skim. Owo cem owia nych ta -
jem ni cą prac ana li tycz no -b ada wczych dzie więt na sto oso bo we go wy dzia łu był ra port, któ ry
Ma cie re wicz przed ło żył pod ko niec ma ja 1992 r. pre mie ro wi Ja no wi Ol szew skie mu. Prze -
szło mie siąc póź niej opu bli ko wa no go na ła mach „Ty go dni ka So li dar ność”2. Po za wy ar ty ku -
ło wa ny mi za gro że nia mi wy ni ka ją cy mi z fak tu współ pra cy wy so kich urzęd ni ków pań stwo -
wych z ko mu ni stycz ną „bez pie ką” w ra por cie zna la zły się tak że in for ma cje do ty czą ce
nisz cze nia na wiel ką ska lę materiałów SB. We dług au to rów do ku men tu pro ce der ten roz po -
czę to la tem 1989 r. i kon ty nu owa no do stycz nia 1991 r., boj ko tu jąc tym sa mym wy da ny
przez gen. Cze sła wa Kisz cza ka w stycz niu 1990 r. za kaz nisz cze nia akt MSW i utwo rze nie
Urzę du Ochro ny Pań stwa3. Pro ces nisz cze nia ob jął nie tyl ko ma te ria ły ope ra cyj ne, ale tak że
wszel kie po mo ce ewi den cyj ne, tj. kar to te ki oraz za pi sy kom pu te ro we. Au to rzy ra por tu nie
przy to czy li w nim żad nych da nych sta ty stycz nych. Ogra ni czy li się je dy nie do po da nia ogól -
nych wnio sków z trzy mie sięcz nych prac Wy dzia łu Stu diów, któ ry zli kwi do wa no w lip cu
1992 r., kie dy to te kę mi ni stra spraw we wnętrz nych ob jął An drzej Mil cza now ski.

I.�Uwa�gi�wstęp�ne

Temat ma so we go bra ko wa nia i nisz cze nia po mo cy ewi den cyj nych apa ra tu bez pie czeń -
stwa PRL na prze ło mie lat osiem dzie sią tych i dzie więć dzie sią tych XX w. po zo sta je wciąż
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1 Sze rzej na te mat prac Wy dzia łu Stu diów zob.: M. Groc ki, Kon�fi�den�ci�są�wśród�nas..., War sza wa [1992];
Nie�uchron�na�praw�da…�Roz�mo�wa�z Pio�trem�Woy�cie�chow�skim,�sze�fem�Wy�dzia�łu�Stu�diów�MSW,�któ�ry�przy�go�-
to�wał�in�for�ma�cje�prze�ka�za�ne�Sej�mo�wi�4 czerw�ca�1992�ro�ku, „Czas Kra kow ski”, 3 VIII 1992, nr 150; „Śla�dów
nie�moż�na�za�trzeć...”.�Z Pio�trem�Woy�cie�chow�skim,�by�łym�sze�fem�Wy�dzia�łu�Stu�diów�Ga�bi�ne�tu�Mi�ni�stra�Spraw
We�wnętrz�nych�An�to�nie�go�Ma�cie�re�wi�cza�roz�ma�wia�ją�Piotr�Wy�soc�ki�i Piotr�Za�rem�ba, „Ży cie War sza wy”, 27–28
VI 1992, nr 151.

2 Taj�ni�współ�pra�cow�ni�cy�a bez�pie�czeń�stwo�RP, „Ty go dnik So li dar ność”, 3 VII 1992, nr 27; zob. M. Groc -
ki, op.�cit., s. 93–99.

3 Usta wa z 6 IV 1990 r. o Urzę dzie Ochro ny Pań stwa (DzU, 1990, nr 30, poz. 180).



nie zba da ny. Hi sto ry cy zwra ca li do tąd uwa gę głównie na kwe stię nisz cze nia do ku men tów
ak to wych SB, MO i PZPR. Na to miast za gad nie nie nisz cze nia do ku men ta cji ewi den cyj nej
po mi ja li lub ogra ni cza li się do po da wa nia la ko nicz nych in for ma cji4. Mo gło to wy ni kać
z co naj mniej dwóch po wo dów. Po pierw sze, z bra ku od po wied nich ma te ria łów źró dło -
wych, któ re by za wie ra ły in for ma cje do ty czą ce przy go to wań oraz sa mej ak cji nisz cze nia
do ku men tów „bez pie ki”. Trze ba bo wiem pamiętać, że wy tycz ne do ty czą ce wy co fy wa nia,
za bez pie cza nia i nisz cze nia fi szek kar to tecz nych by ły dość czę sto prze ka zy wa ne w for mie
ust nej pod czas bez po śred nich i te le fo nicz nych roz mów funk cjo na riu szy SB. Wspo mi nał
o tym dy rek tor Biu ra „C” MSW płk Ka zi mierz Pio trow ski5 w no tat ce służ bo wej z lip ca
1989 r.6 oraz je go za stęp ca płk Ja nusz Czu bac ki7 w pi śmie do sze fa Służ by Za bez pie cze -
nia Ope ra cyj ne go MSW z grud nia 1989 r.8 Po twier dze niem ta kie go sta nu rze czy mo że być
tak że kon fe ren cja pra so wa zor ga ni zo wa na w stycz niu 1990 r. w związ ku z prze do sta niem
się do opi nii pu blicz nej in for ma cji o nisz cze niu ma te ria łów ope ra cyj nych MSW, pod czas
któ rej płk Pio trow ski za pew niał przed sta wi cie li me diów, że w tej spra wie jest w sta łym
kon tak cie te le fo nicz nym z sze fa mi wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz ny ch9. Po dru -
gie, dla hi sto ry ków ba da ją cych apa rat re pre sji PRL do ku men ty ak to we sta no wią źró dło
pierw szej ka te go rii, pod czas gdy wszel ka do ku men ta cja ewi den cyj na jest je dy nie ich uzu -
peł nie niem. Należy jed nak zaznaczyć, że po mo ce ewi den cyj ne peł ni ły nie tyl ko funk cję
od sy ła cza do ma te ria łów ak to wych skła do wa nych w ar chi wum, ale tak że źró dła bez po -
śred niej in for ma cji 10. 

Ni niej szy ar ty kuł jest jak do tąd pierw szą pró bą za pre zen to wa nia za gad nie nia nisz cze nia
kar to tek Biu ra „C” MSW w la tach 1989–1990. Li te ra tu ra przed mio tu wspo mi na je dy nie
o tzw. kar to te ce 560, tj. kar to te ce za wie ra ją cej in for ma cje o współ pra cy z SB wy ło nio nych
w czerw co wych wy bo rach 1989 r. par la men ta rzy stów. Punk tem od nie sie nia po zo sta je dla

4 Zob. np.: S. Bia łek, Bra�ko�wa�nie� i nisz�cze�nie� do�ku�men�ta�cji� SB� w wo�je�wódz�twie� opol�skim� w la�tach
1987–1990, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 53–107; S. Cenc kie wicz, Ocza�-
mi�bez�pie�ki.�Szki�ce�i ma�te�ria�ły�z dzie�jów�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�PRL, Kra ków 2004, s. 544–546; H. Do mi ni -
czak, Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�PRL�1944–1990, War sza wa 1997, s. 384; A. Du dek, Pierw�sze�la�ta�III�Rze�czy�po�-
spo�li�tej� 1989–2001, Kra ków 2004, s. 103–104; idem, Re�gla�men�to�wa�na� re�wo�lu�cja.� Roz�kład� dyk�ta�tu�ry
ko�mu�ni�stycz�nej�w Pol�sce�1988–1990, Kra ków 2004, s. 432–435; R. Pe ter man, Pro�ces�bra�ko�wa�nia�i nisz�cze�-
nia�akt�or�ga�nów�bez�pie�czeń�stwa�pań�stwa�w la�tach�1954–1990�na�przy�kła�dzie�wo�je�wódz�twa� łódz�kie�go [w:]
Wo�kół� te�czek� bez�pie�ki� –� za�gad�nie�nia� me�to�do�lo�gicz�no�-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006,
s. 379–391; R. Ter lec ki, Miecz� i tar�cza�ko�mu�ni�zmu.�Hi�sto�ria�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce�1944–1990,
Kra ków 2007, s. 339–340, 343.

5 Ka zi mierz Pio trow ski, s. Mi cha ła, ur. 25 IX 1929 r. w Przede czu. W re sor cie spraw we wnętrz nych od
1948 r. Od 1 I 1957 r. na czel nik Wy dzia łu I Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej, a na stęp nie Wy dzia łu I Biu ra „C”
MSW. W dniu 1 VIII 1972 r. ob jął sta no wi sko za stęp cy dy rek to ra Biu ra „C”, a 17 XII 1979 r. dy rek to ra. AIPN,
02042/206, Ak ta oso bo we Ka zi mie rza Pio trow skie go.

6 AIPN, 0718/41, No tat ka do ty czą ca spe cjal ne go za bez pie cze nia ma te ria łów ar chi wal nych w Biu rze „C”
MSW z 29 VII 1989 r., k. 14.

7 Ja nusz Czu bac ki, s. Bo le sła wa, ur. 25 II 1924 r. w Wól ce Sta rej. W re sor cie spraw we wnętrz nych od
1944 r. Od 1 I 1957 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej, a na stęp nie za stęp ca
naczelnika Wy dzia łu I Biu ra „C” MSW. W dniu 20 IV 1980 r. ob jął sta no wi sko za stęp cy dy rek to ra Biu ra „C”.
Zwol nio ny ze służ by 20 III 1990 r. AIPN, 0242/1627, Ak ta oso bo we Ja nu sza Czu bac kie go.

8 AIPN, 0718/41, Pi smo za stęp cy dy rek to ra Biu ra „C” MSW płk. Ja nu sza Czu bac kie go do sze fa Służ by
Za bez pie cze nia Ope ra cyj ne go MSW gen. bryg. Ste fa na Sto cha ja z grud nia 1989 r., k. 7.

9 J. Ja cho wicz, Pa�le�nie�w ma�je�sta�cie�pra�wa, „Ga ze ta Wy bor cza”, 31 I 1990, nr 26.
10 W myśl art. 7 pkt 1 Usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko

Naro do wi Pol skie mu z 18 XII 1998 r. (DzU, 1998, nr 155, poz. 1016, z późn. zm.) kar to te ki za li cza ne są do
do ku men tów w ro zu mie niu hi sto rycz nym.

Katarzyna�Ostrowska,�Mariusz�Żuławnik
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hi sto ry ków bro szu ra za ty tu ło wa na Kon�fi�den�ci� są� wśród� nas..., wy da na praw do po dob nie
w 1992 r. przez jed ne go z pra cow ni ków Wy dzia łu Stu diów Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych pod pseu do ni mem Mi chał Groc ki 11. 

W pre zen to wa nym ar ty ku le sku pio no się przede wszyst kim na opi sa niu pro ce de ru wy co -
fy wa nia, spe cjal ne go za bez pie cza nia i nisz cze nia kart z Cen tral nej Kar to te ki Ogól no in for -
ma cyj nej (KOI) SB. Wy bór przed mio tu ba dań nie jest przy pad ko wy, gdyż kar to te ka ta po -
sia da ła klu czo wą po zy cję w sys te mie ewi den cyj nym MSW. Kwe ren dzie pod da no ok. 150
j.a. prze cho wy wa nych w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w War sza -
wie. Wśród licz nych do ku men tów ad mi ni stra cyj nych pio nu ar chi wal ne go MSW oraz doty-
czących bra ko wa nia i nisz cze nia ma te ria łów ak to wych i po mo cy ewi den cyj nych SB od na -
le zio no za le d wie kil ka, któ re do ty czą spe cjal ne go za bez pie cze nia i nisz cze nia kar to tek
w cen tra li. Po nad to kwe ren da prze pro wa dzo na w kar to te kach ogól no in for ma cyj nej i od two -
rze nio wej Biu ra „C” MSW ob ję ła 56 lo so wo wy bra nych par la men ta rzy stów X ka den cji Sej -
mu i I ka den cji Se na tu PRL (1989–1991), któ rzy mo gli po zo sta wać w ope ra cyj nym za in te -
re so wa niu or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. Uzy ska ne w ten spo sób za pi sy ewi den cyj ne
od no szą ce się do więk szo ści wy ty po wa nych osób po zwo li ły na we ry fi ka cję nie tyl ko wy -
tycz nych kie row nic twa pio nu ar chi wal ne go MSW do ty czą cych spe cjal ne go za bez pie cze nia
kart z KOI, ale tak że funk cjo nu ją cych w obie gu na uko wym in for ma cji na te mat wspo mnia -
nej „kar to te ki 560”.

II.�Struk�tu�ra�i za�kres�dzia�ła�nia�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”�MSW

Za cho dzą ce w Pol sce na prze ło mie 1989 i 1990 r. zmia ny ustro jo we do pro wa dzi ły do
głę bo kiej re or ga ni za cji struk tur MSW12. Mimo iż nie ob ję ła ona pio nu ar chi wal ne go, to
w za sad ni czy spo sób wpły nę ła na je go pra cę. Na le żą ce do naj bar dziej roz bu do wa nych
struk tur re sor tu bez pie czeń stwa pań stwa Biu ro „C” – funk cjo nu ją ce w ra mach MSW na pra -
wach de par ta men tu – wie le prze obra żeń or ga ni za cyj nych prze szło pod ko niec lat sie dem -
dzie sią tych i na po cząt ku na stęp nej de ka dy, co wią za ło się z nad mia rem za dań, ja kie wów -
czas przed nim sta wia no 13. U pro gu li kwi da cji SB za kres dzia ła nia i or ga ni za cji ar chi wum
okre śla ło Za rzą dze nie nr 035/81 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 12 sierp nia 1981 r. wraz
ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi Za rzą dze niem nr 075/83 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 5 paź dzier ni ka 1983 r. Or ga ni za cyj nie ar chi wum pod le ga ło sze fo wi Służ by Za bez pie -
cze nia Ope ra cyj ne go. Jed nost ką kie ro wał od grud nia 1979 r. do jej li kwi da cji płk Ka zi -
mierz Pio trow ski. Od 1983 r. Biu ro „C” po dzie lo ne by ło na dwa na ście wy dzia łów. Kar -
tote ki SB znaj do wa ły się w wy dzia łach I i III. Pierw szy z nich zaj mo wał się re je stro wa niem,

11 Zob.: M. Groc ki, op.�cit., s. 27; K. Łą czyń ski, Mię�dzy�pań�stwem�agen�tu�ral�nym�a pań�stwem�nie�pod�leg�-
łym [w:] De�ko�mu�ni�za�cja�i rze�czy�wi�stość, War sza wa 1993, s. 44; S. Cenc kie wicz, P. Gon tar czyk, SB�a Lech
Wa�łę�sa.�Przy�czy�nek�do�bio�gra�fii, Gdań sk–Wa rsz aw a–K raków 2008, s. 168.

12 P. Pio trow ski, Prze�mia�ny�w MSW�w la�tach�1989–1990, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2004,
nr 4, s. 45–52.

13 Sze rzej na te mat Biu ra „C” MSW i KOI zob.: AIPN, 01435/9, Ewi den cja ope ra cyj na Służ by Bez pie -
czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984, Biu ro „C” MSW, War sza wa 1984; AIPN, 01435/21, Hi sto ria
Biu ra „C”, oprac. W. Kap czuk, War sza wa 1984; Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra�kie�row�ni�cza, t. 3:
1975–1990, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2008, s. 34–35; M. Ko ma niec ka, Or�ga�ni�za�cja�i funk�cjo�no�wa�nie�kar�-
to�tek�ogól�no�in�for�ma�cyj�nej�i za�gad�nie�nio�wej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki..., s. 231–262;
P. Mil cza now ski, Spe�cy�fi�ka� struk�tu�ry� or�ga�ni�za�cyj�nej� Ar�chi�wum� MSW [w:] Wo�kół� te�czek� bez�pie�ki...,
s. 221–229; P. Pio trow ski, Struk�tu�ry� Służ�by� Bez�pie�czeń�stwa�MSW� 1975–1990, „Pa mięć i Spra wie dli wość”
2003, nr 1, s. 85–89; E. Za jąc, Ślad�po�zo�sta�je�w ak�tach, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2006, nr 1–2,
s. 21–36.

Niszczenie kartotek Biura „C” MSW w latach 1989–1990
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ewi den cjo no wa niem i sta ty sty ką taj nych współ pra cow ni ków, księ ży rzym sko ka to lic ki ch14,
spraw ope ra cyj nych i śled czych oraz opi nio wa niem osób ubie ga ją cych się o wy jazd za
gra ni cę, na to miast dru gi – pro wa dze niem KO I15.

W schył ko wym okre sie ist nie nia ko mu ni stycz nej „bez pie ki” na czel ni kiem Wy dzia łu III
Biu ra „C” MSW był ppłk An drzej Bie lec ki 16, a je go za stęp cą ppłk Sta ni sław Pie ga 17. We -
dług sta nu eta to we go z koń ca 1987 r. w wy dzia le za trud nio nych by ło 66 osó b18. Jed nost ka
skła da ła się z se kre ta ria tu oraz trzech ze spo łó w19:

1. Ze spo łu Cen tral nej Kar to te ki Ogól no in for ma cyj nej, któ re go za da niem by ło udzie la nie
in for ma cji upo waż nio nym jed nost kom re sor tu spraw we wnętrz nych, ko or dy na cja za in te re -
so wań ope ra cyj nych w od nie sie niu do spraw dza nych osób oraz bie żą ca ak tu ali za cja i kon -
ser wa cja zbio ru.

2. Ze spo łu Kon tro li, któ re go pra ca po le ga ła na kon tro li wpły wa ją cych i opra co wa nych
do ku men tów ewi den cyj nych, kon tro li po praw no ści ukła du KOI, a tak że kon tro li re ali za cji
za sad obo wią zu ją cych w pra cy Wy dzia łu III.

3. Ze spo łu ds. In for ma ty zo wa nia Cen tral nej Kar to te ki Ogól no in for ma cyj nej, któ ry zaj -
mo wał się m.in. wpro wa dza niem, ak tu ali za cją i we ry fi ka cją da nych w Zin te gro wa nym Sys -
te mie Kar to tek Ope ra cyj nych (ZSKO), tj. w zbio rze da nych kar to tecz nych prze nie sio nych
na no śni ki kom pu te ro we 20.

Pod sta wą pra cy Wy dzia łu III by ła Cen tral na Kar to te ka Ogól no in for ma cyj na, któ ra po sia -
da ła szcze gól ną po zy cję po śród wszyst kich kar to tek znaj du ją cych się w pio nie ar chi wal nym
MSW. KOI by ła kar to te ką fo ne tycz ną uło żo ną we dług na zwisk, imion, imion ro dzi ców, na -
zwi ska pa nień skie go mat ki, da ty i miej sca uro dze nia. Gro ma dzo no w niej nie prze rwa nie od
1944 r. wszel kie in for ma cje (pod le ga ją ce cią głej ak tu ali za cji) do ty czą ce za re je stro wa nych
osób z te re nu ca łej Pol ski – nie za leż nie od cha rak te ru za in te re so wa nia ni mi jed no stek ope -
ra cyj nych. Kar to te ka za wie ra ła in for ma cje za rów no o oso bach po zo sta ją cych w ak tu al nym
(czyn nym) za in te re so wa niu apa ra tu bez pie czeń stwa (cy wil ne go i woj sko we go), jak i o tych,
któ rych spra wy za koń czo no, a ak ta zło żo no w ar chi wum. Spraw dzeń w KOI do ko ny wa ły
upraw nio ne jed nost ki ope ra cyj ne re sor tu spraw we wnętrz nych przed każ dym przed się wzię -
ciem ope ra cyj nym. Sys tem spraw dza nia osób w kar to te ce za po bie gał du blo wa niu czyn no -
ści ope ra cyj nych w sto sun ku do tych sa mych osób, kon spi ro wał za in te re so wa nia jed no stek
przed nie po wo ła ny mi ko mór ka mi re sor tu spraw we wnętrz nych i in nych służb, a tak że do -
star czał nie zna nych in for ma cji o spraw dza nej oso bie 21.

Zgod nie z wy tycz ny mi kar ty, któ re two rzy ły KOI, pod le ga ły sys te ma tycz ne mu bra ko wa -
niu. W la tach czter dzie stych i pięć dzie sią tych XX w. wy co fy wa no kar ty re je stra cyj ne w na -
stę pu ją cych przy pad kach: śmierć oso by re je stro wa nej, nie po twier dze nie da nych sta no wią -
cych pod sta wę do za re je stro wa nia w kar to te ce, po zy ska nie do taj nej współ pra cy (w ta kim
przy pad ku kar tę wy co fy wa no tyl ko na czas współ pra cy), prze ka za nie ma te ria łów do pio nu
kry mi nal ne go (wów czas nie wy co fy wa no da nych do ty czą cych prze szło ści oso by za re je stro -
wa nej), umo rze nie spra wy (kar tę po zo sta wia no w KOI tyl ko w ta kim przy pad ku, gdy umo -
rzo no spra wę na mo cy amne stii lub też oso ba zo sta ła ska za na na ka rę po zba wie nia wol no -
ści w za wie sze niu), re ha bi li ta cja (usu wa no tyl ko da ne ob ję te re ha bi li ta cją, po zo sta łe

14 W li te ra tu rze przed mio tu moż na na tra fić na in for ma cję, ja ko by w ge stii Wy dzia łu III Biu ra „C” znaj do -
wa ło się tak że re je stro wa nie te czek ewi den cji ope ra cyj nej na księ ży, tzw. TEOK, zob.: P. Mil cza now ski,
op. cit., s. 226; P. Pio trow ski, Struk�tu�ry�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa…, s. 86. W rze czy wi sto ści zaj mo wał się tym
Wy dział I Biu ra „C”.

15 Kar to te ka ogól no in for ma cyj na znaj do wa ła się w Wy dzia le III od 27 XI 1956 r., tj. od po wsta nia Biu ra
Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW, prze mia no wa ne go 2 I 1960 r. na Biu ro „C” MSW.

Katarzyna�Ostrowska,�Mariusz�Żuławnik
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in for ma cje przechowywano na dal w kar to te ce) oraz myl ne za re je stro wa nie 22. Po cząw szy od
lat sześć dzie sią tych zdję cie oso by z ewi den cji nie ozna cza ło wy łą cze nia kar ty z KOI. Fisz kę
moż na by ło wy co fać tyl ko w przy pad ku cał ko wi te go znisz cze nia ma te ria łu ak to we go. Wy -
co fa ne kar ty czę ścio wo bra ko wa no, a czę ścio wo włą cza no do tzw. kar to te ki znisz cze nio wej.
Sto sow ne za rzą dze nia okre śla ją ce ka te go rie osób pod le ga ją cych re je stra cji de cy do wa ły
o tym, ja kie kar ty moż na prze cho wy wać. W pio nie ar chi wal nym MSW obo wią zy wa ła za sa -
da, że wszyst kie fisz ki wy co fa ne z KOI prze cho wy wa no przez okres trzech la t23.

Jak już wspo mnia no, sy tu acja spo łecz no -p ol ityc zna po wy bo rach czerw co wych 1989 r.
i re or ga ni za cja apa ra tu bez pie czeń stwa wpły nę ły na za kres dzia ła nia Wy dzia łu III Biu ra „C”
MSW. Ze spra woz da nia z prac wy dzia łu za rok 1989 wy ni ka, że wy ko ny wa ne w jed no st ce
za da nia nie róż ni ły się od tych, któ re re ali zo wa no w po przed nich la tach, tj. kon cen tro wa ły
się na bie żą cym opra co wy wa niu do ku men tów ewi den cyj nych wpły wa ją cych do wy dzia łu
oraz na wpro wa dza niu do ZSKO no wych in for ma cji 24. Przy to czo ne przez na czel ni ka
Wydzia łu III da ne sta ty stycz ne świad czą jed nak, że w po rów na niu z ro kiem po przed nim
zano to wa no w czwar tym kwar ta le 1989 r. z jed nej stro ny znacz ny spa dek licz by do ko ny wa -
nych przez jed nost ki ope ra cyj ne spraw dzeń o ok. 40 proc. i no wych re je stra cji o ok. 10
proc., z dru giej na to miast wzrost o ok. 30 proc. wpły wu kart wzór E-16 z uwa gi na fakt
znisz cze nia ma te ria łów lub stwier dze nia ich bra ku.

Cy wil ne or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa zo sta ły roz wią za ne na mo cy Za rzą dze nia nr
043/90 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 10 ma ja 1990 r. o za prze sta niu dzia łal no ści Służ by
Bez pie czeń stwa 25, a w ich miej sce po wo ła no Urząd Ochro ny Pań stwa. Na ba zie Biu ra „C”
MSW po wsta ły: Biu ro Ewi den cji i Ar chi wum UOP, Cen tral ne Ar chi wum MSW oraz Biu ro
In for ma ty ki Ko men dy Głów nej Po li cji.

III.�Wo�kół�war�to�ści�hi�sto�rycz�nej�do�ku�men�tów�UB/SB

Nie ule ga wąt pli wo ści, że głów ną przy czy ną ma so we go bra ko wa nia i nisz cze nia po mo cy
ewi den cyj nych i ma te ria łów ak to wych SB by ła zmie nia ją ca się po wy bo rach czerw co wych
1989 r. sy tu acja spo łecz no -p ol ityc zna oraz re or ga ni za cja re sor tu spraw we wnętrz nych, w wy -
ni ku któ rej zli kwi do wa no m.in. de par ta men ty: III, IV, V i VI. Po twier dza to ana li za za cho wa -
nych do ku men tów ko mu ni stycz nej „bez pie ki”. Ppłk An drzej Bie lec ki w No tat ce służ bo wej

16 An drzej Bie lec ki, s. Hen ry ka, ur. 16 V 1948 r. w Cie sza no wie. W re sor cie spraw we wnętrz nych od
1972 r. Od 1 IX 1972 r. pra co wał w Biu rze „C” MSW, gdzie zaj mo wał się opra co wy wa niem elek tro nicz ne go
sys te mu in for ma cji. 15 XI 1978 r. ob jął sta no wi sko za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III Biu ra „C”, a 15 I 1980 r.
na czel ni ka. AIPN, 02042/824, Ak ta oso bo we An drze ja Bie lec kie go.

17 Sta ni sław Pie ga, s. Ste fa na, ur. 16 I 1925 r. w Trzeb ni cy. W re sor cie spraw we wnętrz nych od 1945 r. 
1 V 1968 r. ob jął sta no wi sko za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III Biu ra „C”. Zwol nio ny ze służ by 6 II 1990 r.
AIPN, 0604/1295, Ak ta oso bo we Sta ni sła wa Pie gi.

18 AIPN, 0326/576, Spra woz da nie z wy ko na nia za dań przez Wy dział III Biu ra „C” MSW z 4 I 1988 r., k. 143.
19 AIPN, 1585/5039, Za kres dzia ła nia Wy dzia łu III Biu ra „C” – za łącz nik nr 4 do Za rzą dze nia nr 01/83

dyrek to ra Biu ra „C” MSW z 1983 r., k. 38–40.
20 Sze rzej na te mat ZSKO zob. T. Ru zi kow ski, Za�rys�Zin�te�gro�wa�ne�go�(Zauto�ma�ty�zo�wa�ne�go)�Sys�te�mu�Kar�-

to�tek�Ope�ra�cyj�nych�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010,
t. 3, s. 79–116.

21 E. Za jąc, op.�cit., s. 27.
22 M. Ko ma niec ka, op.�cit., s. 235.
23 Ibi�dem, s. 235, 241.
24 AIPN, 0326/576, Spra woz da nie z wy ko na nia za dań przez Wy dział III Biu ra „C” MSW z 4 I 1990 r., k. 163.
25 AIPN, 1585/14791, Za rzą dze nie nr 043/90 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 10 V 1990 r. o za prze sta niu

dzia łal no ści Służ by Bez pie czeń stwa, b.p.
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doty czą cej szcze gól ne go za bez pie cze nia oraz prze cho wy wa nia i wy co fa nia kart re je stra cyj -
nych z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej SB za no to wał: „W ce lu zmniej sze nia li czeb no ści kart
w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej SB wy ni ka ją cej ze zmia ny spo łecz no -p ol ityc znej oraz nie ak -
tu al no ści nie któ rych ty pów in for ma cji pro po nu ję do ko nać wy łą cze nia i znisz cze nia kart znaj -
du ją cych się w Wy dzia le III Biu ra «C» MSW”26. Na to miast w pi śmie do sze fa Służ by Za bez -
pie cze nia Ope ra cyj ne go płk Ja nusz Czu bac ki na pi sał: „[...] w związ ku z li kwi da cją jed no stek
or ga ni za cyj nych w re sor cie spraw we wnętrz nych Biu ro «C» i wy dzia ły (sek cje) «C» WUSW
przy stą pi ły do ana li zy i prze glą du wszyst kich ze spo łów ma te ria łów ar chi wal nych i do ku men -
ta cji ewi den cyj nej w ce lu kwa li fi ko wa nia ich do prze cho wy wa nia lub nisz cze nia”27.

In for ma cje o nisz cze niu do ku men tów ko mu ni stycz nej po li cji po li tycz nej prze do sta ły się do
opi nii pu blicz nej w grud niu 1989 r. Wią za ło się to z od na le zie niem przez miesz kań ców Kon stan -
ci na ko ło War sza wy moc no pod nisz czo nych ma te ria łów ope ra cyj nych De par ta men tu IV MSW.
W dniu 19 stycz nia na stęp ne go ro ku Sej mo wa Ko mi sja Nadzwyczajna do Zba da nia Dzia łal no ści
MSW, na któ rej cze le stał po seł Jan Ro ki ta z Oby wa tel skie go Klu bu Par la men tar ne go, uchwa li ła
słyn ny de zy de rat nr 1 na ka zu ją cy gen. Kisz cza ko wi bez zwłocz ne zba da nie do nie sień pra so wy ch28.
Od po wie dzią mi ni ster stwa na po ja wia ją ce się w głów nych dzien ni kach in for ma cje by ła kon fe ren -
cja zor ga ni zo wa na 30 stycz nia 1990 r., pod czas któ rej na py ta nia przed sta wi cie li me diów od po -
wia da li: dy rek tor Biu ra „C” płk Ka zi mierz Pio trow ski (wy stę pu ją cy ja ko dy rek tor Cen tral ne go
Ar chi wum MSW), je go za stęp ca płk Ja nusz Czu bac ki oraz za stęp ca sze fa Służ by Za bez pie cze nia
Ope ra cyj ne go płk Zbi gniew Ja błoń ski 29. Pio trow ski po in for mo wał dzien ni ka rzy, że nisz cze nie
do ku men tów od by wa się zgod nie z pra wem i zwią za ne jest z re or ga ni za cją apa ra tu bez pie czeń -
stwa pań stwa. Za pew niał przy tym, że nisz cze niu pod le ga ją je dy nie do ku men ty po zba wio ne war -
to ści hi sto rycz nej, oraz że „ro bi wszyst ko co moż na, aby za cho wać cen ne ma te ria ły”30. Na py ta -
nie jed ne go z dzien ni ka rzy, kto de cy du je o war to ści hi sto rycz nej nisz czo nych do ku men tów,
przed sta wi cie le me diów usły sze li, że ich wy twór ca, czy li SB. We dług dzien ni ka rza „Try bu ny
Kon gre so wej” od po wiedź ta wy wo ła ła spo ro kon tro wer sji i – co naj waż niej sze – nie prze ko na ła
słu cha czy 31. Po nad to przed sta wi ciel „Ga ze ty Wy bor czej” za ne go wał pra wo MSW do nisz cze nia
ja kich kol wiek ma te ria łó w32. Ofi cjal nie za kaz nisz cze nia „wszel kich ro bo czych, ope ra cyj nych
i ar chi wal nych do ku men tów” wy dał gen. Kisz czak dzień po kon fe ren cji pra so we j33. War to za zna -
czyć, że – jak wy ni ka z no tat ki służ bo wej do ty czą cej prze bie gu kon fe ren cji oraz ana li zy pra sy –
kwe stia nisz cze nia fi szek kar to tecz nych nie by ła pod czas spo tka nia w ogó le po ru sza na 34.

26 AIPN, 0718/41, No tat ka służ bo wa do ty czą ca szcze gól ne go za bez pie cze nia oraz prze cho wy wa nia i wy -
co fy wa nia kart re je stra cyj nych z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej SB z sierp nia 1989 r., k. 5.

27 Ibi�dem, Pi smo za stęp cy dy rek to ra Biu ra „C” MSW płk. Ja nu sza Czu bac kie go do sze fa Służ by Za bez -
pie cze nia Ope ra cyj ne go MSW gen. bryg. Ste fa na Sto cha ja z grud nia 1989 r., k. 7.

28 A. Du dek, Re�gla�men�to�wa�na�re�wo�lu�cja..., s. 458–460; R. Pe ter man, op.�cit., s. 385.
29 AIPN, 0887/10, In for ma cja do ty czą ca prze bie gu kon fe ren cji pra so wej zor ga ni zo wa nej w związ ku

z kam pa nią pra so wą na te mat nisz cze nia do ku men tów MSW z 31 I 1990 r., k. 1–3; A. Du dek, Re�gla�men�to�wa�-
na�re�wo�lu�cja..., s. 460–461; R. Ter lec ki, op.�cit., s. 340.

30 J. Ja cho wicz, op.�cit.
31 C. Ru dziń ski, Zgod�nie�z prze�pi�sa�mi,�ale...�Czy�Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�nisz�czy�ar�chi�wa?, „Try bu na Kon -

gre so wa”, 31 I 1990, nr 3.
32 AIPN, 0887/10, In for ma cja do ty czą ca prze bie gu kon fe ren cji pra so wej zor ga ni zo wa nej w związ ku

z kam pa nią pra so wą na te mat nisz cze nia do ku men tów MSW z 31 I 1990 r., k. 2.
33 AIPN, 0045/101, De cy zja nr 1 mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie za ka zu nisz cze nia do ku men tów

w re sor cie spraw we wnętrz nych z 31 I 1990 r., k. 20. 
34 AIPN, 0887/10, In for ma cja do ty czą ca prze bie gu kon fe ren cji pra so wej zor ga ni zo wa nej w związ ku z kam -

pa nią pra so wą na te mat nisz cze nia do ku men tów MSW z 31 I 1990 r., k. 1–3; Ma�te�ria�ły�MSW�są�nisz�czo�ne�zgod�-
nie�z prze�pi�sa�mi, „Ży cie War sza wy” 31 I 1990, nr 26; J. Ja cho wicz, op.�cit.; C. Ru dziń ski, op.�cit.

Katarzyna�Ostrowska,�Mariusz�Żuławnik

242

N
IS
Z
C
Z
EN

IE
 M

A
T
ER

IA
ŁÓ

W
 A
R
C
H
IW

A
LN

Y
C
H



Na te mat war to ści hi sto rycz nej ma te ria łów SB wy po wie dział się kil ka mie się cy póź niej
Krzysz tof Ko złow ski, wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych w rzą dzie Ta de usza Ma zo wiec kie go.
W kwiet niu 1990 r. pod czas wy wia du udzie lo ne go dzien ni ka rzo wi „Ga ze ty Wy bor czej” po wie -
dział: „Jest dla mnie rze czą oczy wi stą, bo są na to do wo dy w kar to te kach, że ist nie je gru pa lu -
dzi – nie chcę okre ślać jej wiel ko ści – któ ra zo sta ła zła ma na przez re sort i upodlo na. Gdy by lu -
dzie ci przez pu blicz ne ujaw nie nie ich kon tak tów ze Służ bą Bez pie czeń stwa po raz dru gi
zo sta li rzu ce ni na dno, skoń czy ło by się to fa lą sa mo bójstw. [...] Szcze gól nym pro ble mem są
tecz ki ope ra cyj ne i kar to te ki [...]. Na le ży od dzie lić te ma te ria ły od in nych do ku men tów, któ re
ma ją rze czy wi stą war tość hi sto rycz ną”35. Sło wa Ko złow skie go po ka zu ją, jak cen nym źró dłem
by ły kar to te ki i jak po tęż ną daw kę in for ma cji za wie ra ły, in for ma cji, któ re z róż nych po wo dów
sze fo stwo SB kwa li fi ko wa ło do znisz cze nia. Nie jest oczy wi ście praw dą, jak twier dził Ko złow -
ski, że kar to te ki SB nie po sia da ły żad nej war to ści hi sto rycz nej. W wie lu przy pad kach za pi sy
ewi den cyj ne są je dy nym za cho wa nym źró dłem świad czą cym o współ pra cy lub za in te re so wa -
niu da ną oso bą jed no stek ope ra cyj nych MSW. Trud no jest jed nak od po wie dzieć na py ta nie, czy
usu nię te z kar to tek fisz ki by ły fak tycz nie nisz czo ne, czy też mo że zna la zły się w pry wat nych
rę kach ja ko na rzę dzie od dzia ły wa nia na oso by pia stu ją ce wy so kie sta no wi ska pań stwowe oraz
gwa ran cja moż li wo ści pro wa dze nia in te re sów go spo dar czych.

IV.�„Kar�to�te�ka�wy�dzie�lo�na”�i kar�to�te�ka�od�two�rze�nio�wa�Biu�ra�„C”�MSW

Usu wa nie fi szek kar to tecz nych na stą pi ło po wy bo rach do Sej mu Kon trak to we go ma ją -
cych miej sce 4 czerw ca 1989 r., któ re sta no wi ły prze ło mo wy mo ment w pro ce sie de struk -
cji sys te mu po li tycz ne go PRL. Pre tekst do roz po czę cia ak cji nisz cze nia po mo cy ewi den cyj -
nych i ma te ria łów ak to wych da ło praw do po dob nie pi smo wi ce mi ni stra spraw
we wnętrz nych gen. Hen ry ka Dan kow skie go z 26 czerw ca 1989 r.36 Dan kow ski na ka zał
w nim sze fom wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych spo rzą dze nie cha rak te ry styk
no wo wy bra nych po słów i se na to rów, któ rzy by li taj ny mi współ pra cow ni ka mi, kon tak ta mi
ope ra cyj ny mi lub oso ba mi ob ję ty mi ope ra cyj nym za bez pie cze niem, a na stęp nie wy co fa nie
ich z ewi den cji ope ra cyj nej. „Zdję cie z ewi den cji – pi sał wi ce mi ni ster – nie po win no oczy -
wi ście ozna czać prze rwa nia kon tak tu ope ra cyj ne go. Prze ciw nie, na le ży po dej mo wać róż no -
rod ne dzia ła nia, by oso by te by ły co raz sil niej zwią za ne z na mi i co raz bar dziej dys po zy cyj -
ne w re ali za cji za dań”37. Polece nie – ozna czo ne naj wyż szym gry fem taj no ści – mia ły
wy ko nać oso by uprzed nio do te go wy typowane. Nie wia do mo, ja kie by ły po wo dy wysto -
sowania tzw. li stu Dan kow skie go. Część hi sto ry ków uwa ża, że mógł on powstać z chę ci
pod ję cia pró by po wstrzy ma nia de mon ta żu wła dzy ko mu ni stycz nej, m.in. po przez unie waż -
nie nie czerw co wych wy bo rów lub wpro wa dze nie sta nu wy jąt ko we go (zgro ma dzo ne w ten
spo sób in for ma cje mo gły być wy ko rzy sta ne prze ciw ko opo zy cji)38.

27 lip ca 1989 r. w Cen tral nym Ar chi wum KC PZPR do szło do spo tka nia kie row ni ka ar -
chi wum par tii, sze fa Służ by Za bez pie cze nia Ope ra cyj ne go oraz dy rek to ra Biu ra „C”
MSW39. Roz mo wa do ty czy ła szcze gól nej ochro ny ma te ria łów w ar chi wach MSW i PZPR.

35 Tecz�ki�peł�ne�ra�por�tów, „Ga ze ta Wy bor cza”, 11 IV 1990, nr 86.
36 Tzw. list Dan kow skie go opu bli ko wa no w: Agen�ci�w Sej�mie, „Spo tka nia”, 22 V 1991, nr 19; M. Groc ki,

op.�cit., s. 70–71; R. Ter lec ki, op.�cit., s. 335.
37 Agenci�w�Sejmie...
38 A. Du dek,�Re�gla�men�to�wa�na�re�wo�lu�cja..., s. 331–332; idem, Służ�ba�nie�bez�pie�czeń�stwa.�Czy�w 1989�roku

za�mie�rza�no�wpro�wa�dzić�w Pol�sce�stan�wo�jen�ny?, „Wprost” 1999, nr 49, s. 30–31; W. Rosz kow ski, Naj�now�-
sza�hi�sto�ria�Pol�ski�1980–2002, t. 3, War sza wa 2003, s. 129.

39 AIPN, 0718/41, No tat ka służ bo wa do ty czą ca spo tka nia w Cen tral nym Ar chi wum KC PZPR z 27 VII
1989 r., k. 1.
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W jej to ku uzgod nio no, że w przy pad ku na tra fie nia na do ku men ty nie zwią za ne z da nym ar -
chi wum, na stą pi ich prze ka za nie do wła ści wej jed nost ki. Na ko niec uczest ni cy spo tka nia
zwró ci li uwa gę na po trze bę wza jem nych kon sul ta cji.

W tym sa mym mie sią cu od by ło się spo tka nie kie row nic twa pio nu ar chi wal ne go SB
z gen. Dan kow skim, pod czas któ re go opra co wa no ogól ne za sa dy po stę po wa nia z ak ta mi
i do ku men ta cją ewi den cyj ną. Usta le nia prze ka za no na czel ni kom wy dzia łów Biu ra „C”
i sek cji „C” wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych ust nie – oso bi ście lub te le fo nicz -
nie. Pod czas dys ku sji pod ję to de cy zję, że znisz cze niu zo sta ną pod da ne ma te ria ły do ty czą ce
za gad nień, któ re nie wcho dzą w za kres dzia łań no wo po wo ła nych jed no stek or ga ni za cyj -
nych re sor tu. In for ma cje o oso bach znaj du ją cych się w ak tach mia ły zo stać wy łą czo ne
z KOI i znisz czo ne wraz z ma te ria ła mi. Dy rek cja pio nu ar chi wal ne go prze zna czy ła do
znisz cze nia:

„1) z ze spo łu akt ope ra cyj nych wszyst kie te do ku men ty, któ rych okres prze cho wy wa nia
mi nął – zgod nie z Za rzą dze niem 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz ny ch40, oraz:

– ak ta by łej opo zy cji po li tycz nej, któ ra zo sta ła za le ga li zo wa na,
– ma te ria ły do ty czą ce kle ru ka to lic kie go i in nych wy znań re li gij nych.
2) z ze spo łu akt obiek to wych ma te ria ły do ty czą ce in sty tu cji i obiek tów, któ re prze sta ły

być chro nio ne ope ra cyj nie przez SB.
3) z ze spo łu do ku men ta cji ogól no ope ra cyj nej pro wa dzo ne ma ją być pra ce roz po znaw cze

w ce lu kwa li fi ka cji do nisz cze nia do ku men tów ze wzglę du na mi ja ją cy okres ich prze cho -
wy wa nia, mię dzy in ny mi są to: wy tycz ne, pla ny, pro gra my, za ło że nia do pra cy re sor tu
spraw we wnętrz nych”41.

Pod wpły wem lip co wych usta leń na czel nik Wy dzia łu III i je go za stęp ca spo rzą dzi li
w pierw szych ty go dniach sierp nia no tat kę służ bo wą do ty czą cą szcze gól ne go za bez pie cze nia,
prze cho wy wa nia i wy co fa nia kart re je stra cyj nych z KOI. Gro ma dzo ny przez po nad czter -
dzie ści lat ma te riał po dzie lo no na trzy ka te go rie. Część kart mia ła zo stać wy co fa na z KOI
i włą czo na do no wo utwo rzo nej „kar to te ki wy dzie lo nej”, część prze zna czo no do na tych mia -
sto we go znisz cze nia, a część mia ła po zo stać w kar to te ce. „Dla stwo rze nia więc jed no li to ści
za sad po stę po wa nia oraz w ce lu za pew nie nia szcze gól nej ochro ny in for ma cji pro po nu je się:

1. Do ko nać wy łą cze nia z KOI wszyst kich po sia da nych in for ma cji dot. po słów i se na to -
rów [...];

3. Po nad to do zbio ru te go na le ży włą czyć in for ma cje dot. osób, któ re nie ukoń czy ły 65
lat ży cia i po nad to:

a) ska za nych w prze szło ści na ka rę po wy żej 2 lat wię zie nia, na któ re nie po sia da my ma -
te ria łów ar chi wal nych (znisz czo ne);

b) ak ty wi stów dzia ła ją cych w nie le gal nych struk tu rach;
c) oso bo wych źró deł in for ma cji do roz pra co wa nia struk tur opo zy cyj nych;
d) in ter no wa nych w okre sie sta nu wo jen ne go;
e) za trzy ma nych w cza sie roz ru chów, na któ rych nie po sia da my ma te ria łów;
f) zmar łych księ ży i oso by, któ re wy stą pi ły ze sta nu du chow ne go”42.

40 Zob. AIPN, 01096/9, Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 8 VII 1985 r. w spra wie or -
ga ni za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych.

41 AIPN, 0718/41, Pi smo za stęp cy dy rek to ra Biu ra „C” MSW płk. Ja nu sza Czu bac kie go do sze fa Służ by
Za bez pie cze nia Ope ra cyj ne go MSW gen. bryg. Ste fa na Sto cha ja z grud nia 1989 r., k. 7–8.

42 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca szcze gól ne go za bez pie cze nia oraz prze cho wy wa nia i wy co fy wa -
nia kart re je stra cyj nych z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej SB z sierp nia 1989 r., k. 3–4.
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Po cząt ki two rze nia „kar to te ki wy dzie lo nej” przy pa da ją na dru gą po ło wę sierp nia 1989 r.
i wią żą się nie ro ze rwal nie z wy da rze nia mi, ja kie mia ły wów czas miej sce na sce nie po li tycz nej.
De cy zja Sej mu PRL z 2 sierp nia tr. o po wo ła niu na urząd Pre ze sa Ra dy Mi ni strów gen. Cze -
sła wa Kisz cza ka wy wo ła ła pro te sty nie tyl ko wśród człon ków opo zy cji, ale tak że w sze re gach
sa mej PZPR. W re zul ta cie 19 sierp nia pre zy dent gen. Woj ciech Ja ru zel ski po wie rzył mi sję two -
rze nia no we go rzą du jed ne mu z li de rów opo zy cji – Ta de uszo wi Ma zo wiec kie mu. Gło so wa nie
za je go kan dy da tu rą od by ło się w sej mie 24 sierp nia 43. Praw do po dob nie w tym okre sie no tat -
ka Bie lec kie go i Pie gi tra fi ła do dy rek cji pio nu ar chi wal ne go MSW. Na jej pod sta wie opra co -
wa no we wrze śniu no wą, w któ rej – po za wy mie nio ny mi przez na czel ni ków Wy dzia łu III gru -
pa mi osób i spraw pod le ga ją cych za bez pie cze niu – zna la zła się in for ma cja, że do „kar to te ki
wy dzie lo nej” ma ją zo stać włą czo ne tak że ma te ria ły do ty czą ce osób bio rą cych udział w nie le -
gal nych zgro ma dze nia ch44. W obu przy pad kach au to rzy pi sa li je dy nie o za bez pie cze niu kart,
nie by ło na to miast mo wy o ich nisz cze niu. Do na tych mia sto we go wy co fa nia z KOI i li kwi da -
cji prze zna czo no na stę pu ją ce gru py kart do ty czą cych ni żej wy mie nio nych osób:

„1. Ska za nych w prze szło ści na ka rę do 2 lat wię zie nia, na któ re wy dzia ły (sek cje) «C»
do ko na ły znisz cze nia ma te ria łów;

2. Od mo wy po wro tów oby wa te li PRL z wy jaz dów pry wat nych do kra jów ka pi ta li stycz nych;
3. Bio rą cych udział w ma ni fe sta cjach i nie le gal nych zgro ma dze niach, na któ rych brak

jest ma te ria łów;
4. Upo waż nio nych do do stę pu do wia do mo ści sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo wą (po -

zo sta wia jąc ten typ re je stra cji wy łącz nie w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej pio nu «C»);
5. Wpi sa nych do in dek su nie po żą da nych w PRL po ich od wo ła niu;
6. Re je stro wa nych, u któ rych do ko na no prze szu ka nia z wy ni kiem ne ga tyw nym, je że li od

da ty re je stra cji upły nę ło 5 lat;
7. Re je stro wa nych cu dzo ziem ców i oby wa te li pol skich, któ rzy do mel do wy wa li lub by li

do mel do wa ni w ho te lach, je że li od da ty re je stra cji upły nę ło 5 lat”45.
W KOI po zo stać mia ły na stę pu ją ce ty py in for ma cji:
„– ak tu al ne za in te re so wa nia jed no stek ope ra cyj nych SB, WSW, Za rzą du II Szta bu Ge ne -

ral ne go WP, WSW Jed no stek Woj sko wych, Wojsk Ochro ny Po gra ni cza;
– re je stro wa nych przez jed nost ki MO ja ko kan dy da tów i taj nych współ pra cow ni ków;
– ak tu al nie pro wa dzo ne spra wy przez jed nost ki śled cze MSW;
– za strze żo nych na wy jaz dy za gra ni cę;
– wpi sa nych do in dek su nie po żą da nych na przy jaz dy do PRL;
– re je stro wa nych w ra mach fak tów i ma te ria łów wstęp nych;
– re je stro wa nych w ra mach TEOK;
– in ter no wa nych w okre sie sta nu wo jen ne go;
– bę dą cych w prze szło ści w za in te re so wa niu jed no stek ope ra cyj nych, na któ rych po sia -

da my ma te ria ły”46.
No tat ki służ bo we kie row nic twa pio nu ar chi wal ne go za wie ra ją szcze gó ło we wy tycz ne od -

no szące się do two rze nia „kar to te ki wy dzie lo nej”47. Zgod nie z in struk cją w miej sce wy co fa -
nych z KOI kart do ty czą cych par la men ta rzy stów mia ły zo stać wsta wio ne – na czas przej ścio -
wy – za staw ni ki z ad no ta cją „Im mu ni tet”. Wy łą cze nie kart na stę po wa ło po na de sła niu do

43 Sze rzej na ten te mat zob. A. Du dek, Re�gla�men�to�wa�na�re�wo�lu�cja..., s. 373–397.
44 AIPN, 0718/41, No tat ka służ bo wa do ty czą ca szcze gól ne go za bez pie cze nia oraz prze cho wy wa nia i wy -

co fy wa nia kart re je stra cyj nych z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej SB z wrze śnia 1989 r., k. 16.
45 Ibi�dem, k. 17.
46 Ibi�dem.
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Wydzia łu III – z wy dzia łów Biu ra „C” i sek cji „C” wo je wódz kich urzę dów spraw we -
wnętrz nych – kart E-16 z in for ma cją o znisz cze niu ma te ria łów lub o ko niecz no ści ich prze -
ło że nia z ad no ta cją „Pro szę o za bez pie cze nie”. W to ku ana li zy za cho wa nych kart nie na tra -
fio no jednak na fisz ki, któ re by za wie ra ły ta ką in for ma cję. Od na le zio no na to miast kar ty
E-16 o tre ści: „Pro szę o wy co fa nie in for ma cji do ty czą cych nu me ru ar chi wal ne go [tu po da -
wa no nu mer – przyp. au to rów]”. Ni niej sze kar ty – wy peł nio ne przez tę sa mą oso bę – da to -
wa ne są na 21 sierp nia 1989 r. (na le ży przy po mnieć, że wła śnie w tym okre sie za pa da ły klu -
czo we de cy zje do ty czą ce ob ję cia przez Ma zo wiec kie go fo te la pre mie ra). Nie są to jed nak
ty po we kar ty wy peł nio ne zgod nie z prze zna cze niem. Nie po sia da ją one bo wiem cha rak te ru
kan ce la ryj ne go, tzn. w miej scu, gdzie po wi nien znaj do wać się stem pel na głów ko wy i nu -
mer dzien ni ka, po wtó rzo na jest sy gna tu ra ma te ria łów. Bra ku je tak że in for ma cji o „ru chach”
ma te ria łów ak to wych, co jest ce chą cha rak te ry stycz ną dla pra wi dło wo wy peł nio nej kar ty.
Po wy re je stro wa niu wszyst kich par la men ta rzy stów za staw ni ki mia ły zo stać usu nię te. War -
to w tym miej scu do dać, że ana li zu jąc fisz ki prze zna czo ne do wy co fa nia z KOI, na tra fio no
na kar ty wzór Mkr-2 z ad no ta cją „P” (po seł) i „S” (se na tor).

Kar ty wy łą czo ne z KOI utwo rzy ły „kar to te kę wy dzie lo ną”, któ ra w myśl in struk cji mia -
ła tak że za wie rać re je stra cje kry mi nal ne. Wszel kie de cy zje do ty czą ce no wo po wsta łej kar -
to te ki na le ża ły do dy rek to ra Biu ra „C” MSW. Mógł on pod jąć de cy zję o jej znisz cze niu lub
o prze ło że niu z KOI in nych za gad nień. Do stęp do „kar to te ki wy dzie lo nej” był ogra ni czo ny,
prze cho wy wa no ją w spe cjal nie wy zna czo nych po miesz cze nia ch48. Wśród osób uprawnio -
nych do ko rzy sta nia z kar to te ki zna la zły się: kie row nic two wyż sze go szcze bla, upo waż nie -
ni przed sta wi cie le ko mó rek ka dro wych MSW oraz Za rzą du Ochro ny Funk cjo na riu szy,
a tak że upo waż nie ni pra cow ni cy ope ra cyj ni. Dane o oso bach, któ re zna la zły się w „kar to -
te ce wy dzie lo nej”, pod le ga ły tak że za bez pie cze niu w ZSKO. Ozna cza ło to, że ze zgro ma -
dzo nych w kom pu te ro wej ba zie in for ma cji miał po wstać zbiór wy dzie lo ny z ogra ni czo nym
do stę pem i od po wied ni mi blo ka da mi sys te mo wy mi oraz pro gra mo wy mi.

W wy ni ku zmie nia ją cej się sy tu acji spo łecz no -p ol ityc znej „kar to te ka wy dzie lo na” zo sta -
ła za kwa li fi ko wa na do znisz cze nia. Trud no jest jed nak od po wie dzieć na py ta nie, kie dy kar -
ty ozna czo no li te rą „Z”. Mo gło to mieć miej sce w ostat nim kwar ta le 1989 r. lub w pierw -
szych dniach na stęp ne go ro ku, a ści ślej – po 9 stycz nia. Wów czas to od by ła się
te le kon fe ren cja kie row nic twa MSW z sze fa mi wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych,
pod czas któ rej wy da no po le ce nie nisz cze nia do ku men tów SB49. Gen. bryg. Krzysz tof Maj -
chrow ski, dy rek tor De par ta men tu Ochro ny Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku Pań stwa, stwier dził
wów czas: „Wszyst kie oso by wy ko rzy sty wa ne przed 4 czerw ca 1989 r. wy re je stro wać, a ma -
te ria ły znisz czyć. Spra wy ope ra cyj ne pod dać ana li zie tak, aby nie by ło do ku men tów taj nych
współ pra cow ni ków”50. Zda niem Mi cha ła Groc kie go w pierw szych mie sią cach 1990 r. wy -
co fa no z KOI i znisz czo no ok. 55 tys. kart, na to miast do dal szej likwidacji prze zna czo no 470
tys. kart (ok. 235 mb) ozna czo nych li te rą „Z”51. Ura to wa ne kar ty sta no wią dziś trzon znaj -
du ją cej się w Wy dzia le Ewi den cji BU iAD IPN kar to te ki od two rze nio wej Biu ra „C” MSW,
któ ra zo sta ła utwo rzo na w 1994 r. na mo cy de cy zji sze fa UOP gen. Gro mo sła wa Czem piń -

47 Zob. no tat ki służ bo we do ty czą ce szcze gól ne go za bez pie cze nia, prze cho wy wa nia i wy co fy wa nia kart
reje stra cyj nych z KOI z sierp nia i wrze śnia 1989 r. (AIPN, 0718/41, k. 3–5, 15–17).

48 AIPN, 0718/41, No tat ka do ty czą ca spe cjal ne go za bez pie cze nia ma te ria łów ar chi wal nych w Biu rze „C”
MSW z 29 VII 1989 r., k. 14.

49 R. Pe ter man, op.�cit., s. 385; R. Ter lec ki, op.�cit., s. 339.
50 Cyt. za: R. Pe ter man, op.�cit., s. 385.
51 M. Groc ki, op.�cit., s. 26.

Katarzyna�Ostrowska,�Mariusz�Żuławnik

246

N
IS
Z
C
Z
EN

IE
 M

A
T
ER

IA
ŁÓ

W
 A
R
C
H
IW

A
LN

Y
C
H



skie go. Kar to te ka od two rze nio wa – przej mo wa na z UOP/ABW w la tach 2001–2004 – róż ni
się jed nak w za sad ni czy spo sób od tej po wsta łej pod ko niec 1989 r. „kar to te ki wy dzie lo nej”,
mia no wi cie li czy ona ok. 865 tys. kart (po nad 432 mb). Róż ni ca ok. 395 tys. kart mię dzy sta -
nem obec nym a tym z po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych bie rze się stąd, że w ostat niej de ka -
dzie mi nio ne go wie ku spo rzą dza no w UOP kar ty od two rze nio we (m.in. wzór DE -14/O), któ -
re by ły wy peł nia ne na pod sta wie do stęp nych po mo cy ewi den cyj nych oraz ma te ria łów
ak to wych, a na stęp nie włą cza ne do kar to te ki od two rze nio wej. Po nad to jesz cze pod ko niec lat
dzie więć dzie sią tych XX w. do ko ny wa no prze ło żeń mię dzy kar to te ką od two rze nio wą i KOI,
o czym świad czą ad no ta cje na za cho wa nych kar tach. Obec nie w kar to te ce od two rze nio wej
Biu ra „C” MSW znaj du je się ok. 450 tys. kart ozna czo nych li te rą „Z”. Bio rąc pod uwa gę
fakt, że w KOI tak że występują fisz ki tak ozna czo ne, na le ży stwier dzić, że licz ba po da na
przez Groc kie go bli ska jest praw dy.

Dla zi lu stro wa nia obie gu kart mię dzy KOI, „kar to te ką wy dzie lo ną” a kar to te ką od two -
rze nio wą Biu ra „C” MSW war to od wo łać się do za cho wa nej w BU iAD IPN do ku men ta cji
ewi den cyj nej do ty czą cej Ry szar da Re if fa – praw ni ka i pu bli cy sty, prze wod ni czą ce go Sto -
wa rzy sze nia PAX, człon ka Ra dy Pań stwa, któ ry ja ko je dy ny sprze ci wił się wpro wa dze niu
sta nu wo jen ne go, wresz cie se na to ra I ka den cji z ra mie nia Ko mi te tu Oby wa tel skie go. Z za -
pi sów ewi den cyj nych wy ni ka, że Re iff w la tach 1979–1983 był taj nym współ pra cow ni kiem
De par ta men tu IV MSW o pseu do ni mie „De ma gog”52. W za so bie BU iAD znaj du ją się dwie
kar ty do ty czą ce Re if fa: kar ta wzór Mkr-2 z 22 lu te go 1983 r., na któ rej wid nie je in for ma cja
o zło że niu do ar chi wum ma te ria łów do ty czą cych współ pra cy by łe go prze wod ni czą ce go
PAX z SB (sygn. akt: MSW 9859/I i MSW mf 8698/153), oraz kar ta wzór E-14/1 z 24 lip -
ca 1989 r., któ ra z ko lei in for mu je o zło że niu do ar chi wum kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go
(sygn. akt MSW 55048/II 54). Zgod nie z wy tycz ny mi opra co wa ny mi przez na czel ni ków
Wydzia łu III Biu ra „C” MSW, 21 sierp nia 1989 r. do wy dzia łu tra fi ła kar ta E-16 z in for -
ma cją o wy co fa niu z ewi den cji obu ty pów spraw, po czym kar ty do ty czą ce Re if fa wpro -
wadzono naj praw do po dob niej do „kar to te ki wy dzie lo nej”. Ko lej ną za cho wa ną kar tą jest 
E-16 da to wa na na 22 stycz nia 1990 r., któ ra za wie ra in for ma cję o znisz cze niu kwe stio na -
riu sza ewi den cyj ne go. Mię dzy 21 sierp nia 1989 r. a 22 stycz nia na stęp ne go ro ku obie kar -
ty – Mkr-2 i E-14/1 – za kwa li fi ko wa no do znisz cze nia, na bi ja jąc na nich stem pel z li te rą
„Z”. Fakt, że obec nie kar ta E-14/1 znaj du je się w kar to te ce od two rze nio wej Biu ra „C”
MSW świad czy o prze zna cze niu jej do znisz cze nia, co zresz tą po twier dza kar ta E-16 ze stycz -
nia 1990 r. Na to miast kar ta Mkr-2 znaj du je się w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej Biu ra „C”
MSW – po sia da ad no ta cję o włą cze niu do KOI da to wa ną na 21 paź dzier ni ka 1992 r. i prze -
kre ślo ną li te rę „Z”. Na le ży przy pusz czać, że zgod nie z wy tycz ny mi kar ta ta mo gła znaj do -
wać się w tzw. kar to te ce 560, któ ra – jak się wy da je – sta no wi ła część „kar to te ki wydzie lo -
nej”. War to na mar gi ne sie za zna czyć, że w ZSKO bra ku je re kor dów do ty czą cych Re if fa.
Mo że to ozna czać, że zo sta ły one usu nię te po wy łą cze niu kart z KOI.

Na za koń cze nie roz wa żań po świę co nych spe cjal ne mu za bez pie cze niu i nisz cze niu kart
z Cen tral nej Kar to te ki Ogól no in for ma cyj nej na le ży po świę cić kil ka zdań wspo mnia nej
„kar to te ce 560”. Licz ba ta – sta no wią ca su mę po słów i se na to rów za sia da ją cych w par la -
men cie – jest oczy wi ście umow ną. Z ana li zy ma te ria łów wy ni ka, że pier wot nie by ła ona
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52 Na te mat współ pra cy Re if fa z or ga na mi bez pie czeń stwa pań stwa zob. P. Gon tar czyk, No�we�kło�po�ty�z hi�-
sto�rią.�Pu�bli�cy�sty�ka�z lat�2005–2008, War sza wa 2008, s. 165–186.

53 Ak ta za cho wa ły się pod sygn.: AIPN, 00170/286; AIPN, 00945/2635.
54 Ma te ria ły nie za cho wa ły się w za so bie BU iAD IPN.



czę ścią „kar to te ki wy dzie lonej”. Mi chał Groc ki, a za nim in ni, twierdzi, że na po cząt ku lat
dzie więć dzie sią tych XX w. „kar to te ka 560” znaj do wa ła się w dys po zy cji ów cze sne go dy -
rek to ra Biu ra „C” MSW, póź niej ślad po niej za gi nął. W to ku pro wa dzo nych ba dań
spotkano się jed nak z nie licz nymi przy pad kami za cho wa nych w KOI kart re je stra cyj nych,
któ re za wie ra ją in for ma cje o taj nej współ pra cy – za koń czo nej naj póź niej w po ło wie lat
osiem dzie sią tych – wy ło nio nych w czerw co wych wybo rach par la men ta rzy stów. Na kar tach
tych brak jest ozna cze nia li te rą „Z”. Po nad to w ZSKO na tra fio no na re kord, któ ry za wie ra
in for ma cję o współ pra cy z „bez pie ką” jed ne go z par la men ta rzy stów.

Pro ces nisz cze nia po mo cy ewi den cyj nych SB ob jął nie tyl ko Cen tral ną Kar to te kę Ogól -
no in for ma cyj ną, ale tak że in ne kar to te ki znaj du ją ce się w Biu rze „C” MSW. Jed ną z nich
by ła – prze cho wy wa na w BU iAD IPN – kar to te ka księ ży ka to lic kich, na któ rą skła da ją się
obec nie kar ty do ty czą ce 23 074 du chow nych. Z za cho wa ne go dzien ni ka re je stra cyj ne go
TEOK wy ni ka, że w la tach 1963–1989 za re je stro wa no 50 686 osób. Ozna cza to, że znisz -
cze niu ule gło 27 612 kart, tj. 54 proc. kar to te ki. Li kwi da cji pod le ga ły wy bra ne fisz ki z ca -
łe go okre su re je stra cyj ne go. Ko lej ną by ła kar to te ka pseu do ni mo wa TW, w któ rej znaj du je
się 14 048 kart. Tym cza sem w dzien ni kach ar chi wal nych te czek per so nal nych i pra cy agen -
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tu ry wy eli mi no wa nej Biu ra „C” MSW jest 24 855 sy gna tur. Na le ży ro zu mieć, że znisz czo -
no ok. 11 000 kart, tj. po nad 40 proc. kar to te ki.

V.�Podsumowanie

Re asu mu jąc, nisz cze nie na prze ło mie lat osiem dzie sią tych i dzie więć dzie sią tych XX w.
ma te ria łów ak to wych re sor tu bez pie czeń stwa pań stwa od by wa ło się rów no le gle z nisz cze -
niem po mo cy ewi den cyj nych. Pro ce der ten sto so wa ny był z jed nej stro ny za zgo dą kie row -
nic twa MSW, z dru giej – w wie lu przy pad kach – bez je go wie dzy i apro ba ty. De cy zje o nisz -
cze niu do ku men tów de ter mi no wa ne by ły wy da rze nia mi roz gry wa ją cy mi się na sce nie
po li tycz nej oraz re or ga ni za cją struk tur SB. Fakt, że wy so kie sta no wi ska w ad mi ni stra cji pań -
stwo wej obej mo wa ły oso by, któ re do nie daw na po zo sta wa ły w ope ra cyj nym za in te re so wa -
niu jed no stek ko mu ni stycz nej „bez pie ki”, do wo dzi, że kie row nic two MSW pod ję ło w re zul -
ta cie de cy zję o roz po czę ciu ak cji nisz cze nia do ku men ta cji SB. Tak też by ło w przy pad ku
Cen tral nej Kar to te ki Ogól no in for ma cyj nej. Po cząt ko wo kar ty do ty czą ce wy bra nych w czerw -
 cu 1989 r. par la men ta rzy stów pod le ga ły prze ło że niu z KOI do „kar to te ki wy dzie lo nej”.
Z cza sem – praw do po dob nie w pierw szych ty go dniach stycz nia 1990 r. – prze zna czo no je do
znisz cze nia. De cy zja o utwo rze niu „kar to te ki wy dzie lo nej” nio sła za so bą okre ślo ne ko rzy -
ści. Po pierw sze, da wa ła moż li wość szyb kie go i ła twe go do tar cia do in for ma cji do ty czą cych
osób, któ re pod le ga ły spe cjal ne mu za bez pie cze niu. Po dru gie, kar to te kę moż na by ło w każ -
dej chwi li znisz czyć lub pod jąć w sto sun ku do niej in ne de cy zje. Trze ba tak że pa mię tać, że
usu nię cie kart z KOI unie moż li wia ło natychmiastowy do stęp nie tyl ko do sy gna tur, pod któ -
ry mi zło żo no w ar chi wum ma te ria ły, ale tak że do in for ma cji za war tych na tych że kar tach.

Niszczenie kartotek Biura „C” MSW w latach 1989–1990
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Na za koń cze nie war to jesz cze raz od wo łać się do in for ma cji funk cjo nu ją cych w obie gu
na uko wym, ja ko by wszyst kie kar ty, na któ rych znaj do wa ły się za pi sy do ty czą ce współ pra -
cy po słów i se na to rów z SB, bez pow rot nie za gi nę ły na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych
ubie głe go wie ku. Wy ni ki kwe ren dy prze pro wa dzo nej w za so bie ewi den cyj nym BU iAD
IPN świadczą o tym, że nie jest to do koń ca praw da.

Katarzyna�Ostrowska,�Mariusz�Żuławnik
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