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To, co najbardziej zaskakuje w bieżącej dyskusji nad zagadnieniem 
komunistycznej agentury, to ahistoryzm, jaki prezentuje znacząca 
część uczestników sporu. Szczególnie zaskakujące i niemetodyczne 
jest powtarzane twierdzenie, że ktoś nie mógł być oZI, ponieważ 
nie wiedział, iż został zarejestrowany jako osobowe źródło.

W debacie publicznej powraca problem osobowych źródeł informacji (OZI), a mówiąc 
konkretniej, niejasności dotyczących tego, kogo funkcjonariusze UB-SB mogli za OZI uznać. 
Często artykułowane są przypuszczenia, że za osobowe źródła informacji mogły przez UB- 
-SB zostać uznane osoby: 

a. które nie były świadome tego, że zostały zarejestrowane jako OZI;
b. które były przez bezpiekę rozpracowywane, a nie były konfidentami.
Te wątpliwości i obawy są efektem niewiedzy. Wynikają z braku orientacji w podstawo-

wych kwestiach dotyczących metod i form pracy operacyjnej, jakimi posługiwała się UB-SB, 
oraz środków pracy operacyjnej wykorzystywanych do realizacji prowadzonych działań. Nie 
pojawiłyby się one, gdyby dążono do wyjaśnienia, co kryje się pod pojęciem osobowych źró-
deł informacji oraz jakie warunki musiały być spełnione, aby ktoś mógł zostać uznany przez 
UB-SB za OZI1. W uwagach poniżej uwzględniono terminologię używaną przez struktury 
UB-SB, z pominięciem pionu wywiadu SB oraz wojskowych organów bezpieczeństwa – IW/ 
/WSW i Oddziału II Sztabu Generalnego. Specyfika funkcjonowania tych struktur i związa-
nych z nimi sieci agenturalnych była w swej istocie podobna, jednak stosowana w wywiadzie 
SB i w wojsku terminologia na określenie poszczególnych kategorii współpracy (OZI) była 
bardziej rozbudowana i różnorodna.

oZI – ZAKRES PRoBLEmATYKI

Pojęcie osobowych źródeł informacji nie jest nowe – jest terminem stosowanym przez 
funkcjonariuszy SB. Jego wprowadzenie do języka operacyjnego wiązało się z konieczno-
ścią jednoznacznego odróżnienia osobowych środków pracy operacyjnej (czyli właśnie OZI) 
od rzeczowych środków pracy operacyjnej. Do tych drugich zaliczano środki tzw. techniki 
operacyjnej (czyli podsłuchy pokojowe, podsłuchy telefoniczne, podgląd i dokumentację fo-
tograficzną czy tajne przeszukanie), kontrolę korespondencji oraz obserwację zewnętrzną, ale 
także wszelkie inne źródła informacji, z których korzystano, np. materiały archiwalne, róż-
nego rodzaju dokumenty urzędowe, pisma itp.

1 W niniejszym tekście oprócz przywoływanej literatury zawarłem tezy z wcześniej publikowa-
nych przez siebie tekstów dotyczących poruszanej problematyki. Zob.: Chirurdzy pamięci, „Nowe 
Państwo” 2006, nr 2, s. 44–47; Podręcznik bezpieki [w:] Polska konfidencka, red. F. Musiał, J. Sza-
rek, Kraków 2006, s. 57–64 (pierwodruk [w:] „Dziennik Polski”, 7 VIII 2004); Pogawędki z esbe-
kiem, „Dziennik Polski”, 8 IX 2006; Polska konfidencka [w:] Polska konfidencka…, s. 49–56 (pier-
wodruk [w:] „Dziennik Polski”, 18 VII 2003); Pozorowana współpraca, „Dziennik Polski”, 25 VIII 
2006; Zamiast wprowadzenia: archiwalia komunistycznego aparatu represji [w:] Wokół teczek bez-
pieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006 [w druku]; Zaufani 
towarzysze [w:] Polska konfidencka…, s. 131–138 (pierwodruk [w:] „Dziennik Polski”, 29 VII 2005); 
zob. także: W. Frazik, F. Musiał, Akta agenturalne w pracy historyka, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 
2003, nr 19–20, s. 315–240; eidem, Wybiórcza pamięć i przedziwna troska, „Tygodnik Powszechny”, 
25 VI 2006.
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Podstawowe pojęcia języka operacyjnego były definiowane w wydawanych przez kie-

rownictwo resortu instrukcjach pracy operacyjnej – pierwszą z nich wydano w 1945 roku, 
a kolejne w latach 1953, 1955, 1960, 1970 i 19892. To w nich należy szukać wiedzy, jakie ka-
tegorie osobowych źródeł informacji rozróżniano w poszczególnych okresach pracy resortu 
oraz w jaki sposób je definiowano.

Początkowo formalnie funkcjonowały trzy kategorie OZI – informator, agent i rezydent, 
choć nieformalnie rozróżniano też czwartą – kontakt operacyjny.

Informator – jak wyjaśniano w instrukcji – „jest to tajny współpracownik organów bez-
pieczeństwa, który znajduje się lub posiada łączność ze środowiskiem interesującym or-
gana bezpieczeństwa i ujawnia osoby prowadzące wrogą działalność. Informatorem może 
być również tajny współpracownik zawerbowany dla wykonania specjalnego zadania – ob-
serwacji osób podejrzanych, ochrony obiektów specjalnego znaczenia, ustalenia i innych. 
W odróżnieniu od agenta informator nie posiada bezpośredniego dotarcia do wrogiej organi-
zacji, siatki wywiadu, spisku, grupy, ale znajduje się w środowisku ludzi potencjonalnie [tak 
w tekście] wrogich i podejrzanych. Informator obserwuje systematycznie przejawy wrogiej 
działalności, ujawnia osoby prowadzące wrogą działalność i może pomóc w dotarciu do or-
ganizacji lub wrogich grup”3.

Agent – „jest to tajny współpracownik organów bezpieczeństwa, który dzięki swoim moż-
liwościom i zdolnościom wykrywa i aktywnie rozpracowuje wszelką wrogą działalność […] 
Agent powinien posiadać bezpośrednie dotarcie do ośrodka, grupy lub osób uprawiających 
wrogą działalność, cieszyć się ich zaufaniem oraz posiadać możliwości rozpracowania. Agent 
musi być sprawdzany, szkolony, coraz bardziej związywany w toku pracy z aparatem bez-
pieczeństwa, by gotów był wykonać każde powierzone mu zadanie”�.

Rezydent – „jest to tajny współpracownik, politycznie sprawdzony, który z polecenia 
aparatu bezpieczeństwa kieruje pewną liczbą przydzielonych mu informatorów. Z uwagi na 
wykonywaną funkcję rezydent musi być wysoce zaufaną osobą odpowiadającą w zasadzie 
wymogom kadrowego pracownika bezpieczeństwa”5.

Wreszcie kontakt operacyjny była to osoba, która nie podpisywała zobowiązania do 
współpracy i najczęściej nie była zadaniowana (czyli nie oczekiwano od niej realizacji zle-
conych przedsięwzięć, lecz jedynie korzystano z jej wiedzy), a informacji najczęściej udzie-
lała ustnie. Po wprowadzeniu zakazu werbowania członków PZPR – to z nimi najczęściej 
utrzymywano kontakt operacyjny, omijając w ten sposób wprowadzony zakaz.

2 Pełny tekst instrukcji zob.: Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945–1989), 
oprac. T. Ruzikowski, Warszawa 2004 (publikacja dostępna pod adresem www.ipn.gov.pl/instruk-
cje_aparat_bezp.pdf).

3 Zob.: Instrukcja nr 012/53 o pracy aparatu bezpieczeństwa z siecią agenturalną [w:] Instrukcje 
pracy operacyjnej…, s. 32; por. Instrukcja nr 04/55 o zasadach pracy z agenturą w organach bez-
pieczeństwa publicznego PRL [w:] ibidem, s. 69.

� Zob.: Instrukcja nr 012/53…, s. 31; por.: Instrukcja (tymczasowa) [o] pozyskaniu, pracy i ewi-
dencji agenturalno-informacyjnej sieci [1945] [w:] ibidem, s. 23–24; Instrukcja nr 04/55…, s. 69.

5 Zob.: Instrukcja nr 012/53…, s. 32; por.: Instrukcja (tymczasowa)…[1945], s. 25. W 1955 r. dodano 
jeszcze, że „rezydent jest to tajny współpracownik, rekrutujący się z reguły spośród posiadających do-
świadczenie polityczne członków i kandydatów PZPR”. Zob. Instrukcja nr 04/55…, s. 69.
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Zmiana kategorii
Dopiero w konsekwencji „odwilży” i zmiany sytuacji politycznej w kraju w 1960 r. wpro-

wadzono nową instrukcję regulującą pracę operacyjną. Zmieniły się tym samym oczekiwania 
wobec OZI oraz nazewnictwo poszczególnych kategorii osobowych źródeł. W tym czasie 
zdefiniowano jako jedną z kategorii – pomoc obywatelską (nieformalnie nazywaną także kon-
taktem obywatelskim – k.o. lub kontaktem poufnym – k.p.) oraz formalnie wprowadzono do 
języka operacyjnego najbardziej znane pojęcie – tajnego współpracownika – choć w praktyce 
operacyjnej pojęcie to funkcjonowało już od 1957 r., kiedy zastąpiono nim agenta.

Tajni współpracownicy – według resortowej definicji – byli to ludzie, „którzy mając 
dotarcie do interesujących tę służbę [czyli SB – przyp. F.M.] osób, grup czy ośrodków, wy-
nikające z posiadania ich zaufania lub z różnego rodzaju powiązań, mogą wykonywać zle-
cone im zadania operacyjne”6.

Za pomoc obywatelską uznawano osoby, które z własnej woli udzielały informacji SB. Kla-
syfikowano tak zarówno takie osoby, które same się do SB zgłaszały, jak i takie, „na których po-
moc i dyskrecję można liczyć”. Uznawano jednocześnie, że w tej formie można uzyskiwać infor-
macje od ludzi, którzy dawniej związani byli „ściślejszą współpracą ze służbą bezpieczeństwa”. 
Podkreślano zarazem: „o ile mamy o nich dobrą opinię należy wykorzystać ich możliwości. Obec-
nie udzielanej przez nich pomocy obywatelskiej nie można jednak traktować jako kontynuacji 
współpracy”. Wreszcie kolejną kategorią osób, które klasyfikowano jako pomoc obywatelską, byli 
ci, „którzy z racji zajmowanego stanowiska zawodowego posiadają w zasadzie obowiązek mel-
dowania o przejawach działalności przestępczej, jakie zdarzyłyby się na odcinku ich pracy, jak też 
z innymi ludźmi mającymi stałą styczność z interesującymi nas osobami i zagadnieniami”7.

Nowe ujęcie
Wprowadzenie w 1970 r. nowej instrukcji pracy operacyjnej spowodowało kolejne zmia-

ny w kategoriach osobowych źródeł informacji. Jako kategorię rejestrowanego w ewidencji 
operacyjnej i świadomie wyrażającego wolę współpracy osobowego źródła utrzymano tajne-
go współpracownika. Dotychczasową pomoc obywatelską zastąpiły natomiast dwie kategorie 
– kontakt służbowy (funkcjonujący już wcześniej w praktyce operacyjnej) i kontakt operacyjny. 
Wprowadzono także nową – konsultanta. Należy jednak pamiętać, że narodziny masowej opo-
zycji w połowie lat siedemdziesiątych, a następnie powstanie „Solidarności” wywarło znaczący 
wpływ na działania SB – choć nie wprowadzono wówczas nowej instrukcji. W latach siedem-
dziesiątych powraca w praktyce operacyjnej, nieprzewidziana formalnie, kategoria rezydenta.

W latach 1970–1989 zatem „tajni współpracownicy – to osoby celowo pozyskane do 
współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i wykonujący zadania w zakresie zapobiegania, roz-
poznawania i wykrywania wrogiej działalności”8. 

Z kolei – jak tłumaczono – „kontakty służbowe z pracownikami zakładów pracy, urzędów 
i innych instytucji, mające na celu współdziałanie na określonych odcinkach w zakresie ochro-
ny porządku i bezpieczeństwa publicznego, powinny być utrzymywane na odpowiednich szcze-
blach służbowych. Kontakty te winny polegać na przeprowadzaniu rozmów dotyczących zja-

6 Zob. Instrukcja nr 03/60 z dnia 2 lipca 1960 r. o podstawowych środkach i formach pracy ope-
racyjnej Służby Bezpieczeństwa [w:] ibidem, s. 97.

7 Ibidem, s. 96.
8 Zob. Instrukcja o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych [1970] 

[w:] ibidem, s. 127.
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rządku i bezpieczeństwa publicznego i wyczulaniu rozmówców na przejawy szkodliwej dzia-
łalności oraz przyjmowaniu od nich interesujących Służbę Bezpieczeństwa informacji ustnych 
lub pisemnych. Z informacji ustnych sporządza się notatki służbowe”9. Natomiast „kontakty 
operacyjne z obywatelami nawiązuje się w celu organizowania dopływu wstępnych informacji 
interesujących Służbę Bezpieczeństwa w tych wszystkich wypadkach, gdy nie zachodzi po-
trzeba angażowania tajnych współpracowników. Kontakty operacyjne mogą być również wy-
korzystywane do sprawdzania wstępnych informacji otrzymywanych z innych źródeł […]”10.

W instrukcji dodawano także: „Dla zbadania niektórych problemów wyłaniających się 
w toku pracy operacyjnej, których poznanie (zbadanie) wymaga wiedzy fachowej, specjal-
nego przygotowania naukowego, można angażować w charakterze konsultantów osoby po-
siadające odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe”11.

Jeśli zaś chodzi o wprowadzoną w praktyce w latach siedemdziesiątych, choć nieprzewi-
dzianą w instrukcji, kategorię rezydenta, wyróżniano dwie odmiany. Jedna była odpowied-
nikiem tej samej kategorii OZI funkcjonującej w latach 1945–1960 – czyli jego zadaniem 
było działanie w imieniu funkcjonariusza operacyjnego i w jego zastępstwie kierowanie zda-
nych mu na kontakt TW oraz przekazywanie funkcjonariuszowi informacji uzyskanych od 
TW. Drugą kategorią był rezydent-łącznik, który nie miał prawa decydować w sprawach TW 
– czyli nie mógł wydawać mu poleceń czy ingerować w jego pracę, a jego zadaniem było 
przekazywanie adresatowi zleconych informacji, materiałów itp.12

»Reforma« po 1989 r.
Po przekształceniach struktury SB w listopadzie 1989 r.13, w grudniu w nowej instrukcji 

o pracy operacyjnej po raz ostatni w dziejach komunistycznej policji politycznej określono ka-
tegorie osobowych źródeł informacji. Jako główną utrzymano tajnego współpracownika, do-
puszczono jednak do rozszerzenia stawianych przed nim zadań, obejmując nimi także te do-
tychczas zarezerwowane dla – funkcjonujących nieformalnie – rezydentów. Jak wówczas 
podkreślano – „tajnym współpracownikiem jest osoba pozyskana do współpracy ze Służbą 
Bezpieczeństwa w celu uzyskiwania w sposób tajny ważnych informacji dla tej służby oraz re-
alizacji innych zadań […] Tajny współpracownik może z upoważnienia Służby Bezpieczeństwa 
kierować lub koordynować pracę innych tajnych współpracowników”14. Jako niższą – mniej 
sformalizowaną – kategorię konfidenta wprowadzono osobę informującą (zastępując nią za-

9 Ibidem, s. 133.
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 134.
12 Por.: AIPN Kr, 0179/653, K. Kalita, Zadania, zasady i organizacja konspiracji współpracy z taj-

nym współpracownikiem, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 
1986, s. 20.

13 O zmianach strukturalnych w SB zob. np.: Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, 
t. 1, 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005, s. 19–75; W. Frazik, F. Musiał, M. Szpytma, Twa-
rze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpie-
czeństwa w Krakowie. Informator personalny, Kraków 2006, s. 13–35; Twarze wrocławskiej bezpieki. 
Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu. In-
formator personalny, red. T. Balbus, P. Piotrowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2006, s. 10–31.

14 Cyt. za: Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad działalności operacyjnej Służby Bezpieczeń-
stwa [1989] [w:] Instrukcje pracy operacyjnej…, s. 142.
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równo kontakty operacyjne, jak i część dotychczasowych kontaktów służbowych), precyzując – 
„osobą informującą jest osoba, która doraźnie, w sposób tajny pomaga Służbie Bezpieczeństwa, 
w szczególności przez udzielanie informacji interesujących tę służbę, o osobach, zdarzeniach 
i zjawiskach”15. Utrzymano natomiast kategorię konsultanta – definiując, że jest „to osoba, 
która ze względu na posiadanie specjalnych wiadomości udziela Służbie Bezpieczeństwa in-
formacji w postaci ocen i ekspertyz lub tłumaczeń językowych, niezbędnych w zakresie działal-
ności operacyjnej”16. Wymienione kategorie OZI uznawano za tajne osobowe źródła informacji, 
jako nową wprowadzono natomiast – oficjalne osobowe źródło informacji, z którym kontakt 
miał, w zasadzie, charakter jawny (jak można sądzić, „zagospodarowano” w ten sposób część 
osób, które dotąd klasyfikowano jako kontakt służbowy). Jak podkreślano – „oficjalnymi oso-
bowymi źródłami informacji są osoby, które z racji zajmowanych stanowisk, pełnionych funk-
cji lub posiadanej wiedzy mogą okresowo lub stale udzielać informacji interesujących Służbę 

15 Ibidem.
16 Ibidem.
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miot zainteresowań Służby Bezpieczeństwa powinien być utajniony”17.

Do OZI zaliczano także dysponentów mieszkań, pomieszczeń, budynków, którzy świa-
domie użyczali ich bezpiece (na potrzeby np. spotkań czy szkoleń sieci agenturalnej) lub też 
użyczali swoich adresów i przyjmowali na nie przesyłki, które następnie przekazywali funk-
cjonariuszom SB18.

Podsumowaniem przedstawionego wywodu może być zamieszczona poniżej tabela.

Kategorie osobowych źródeł informacji UB-SB w latach 1945–1990

17 Ibidem, s. 147.
18 Instrukcja nr 012/53…, s. 44–45; Instrukcja nr 04/55…, s. 89; Instrukcja nr 03/60…, s. 107; In-

strukcja o pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa…[1970], s. 132–133.

(najczęściej) nierejestro-
wana kategoria OZI udzie-
lającego informacji ustnie, 
niepodpisującego zobowią-
zania do współpracy

rejestrowana kategoria OZI udzielającego 
najczęściej informacji na piśmie, świadomie 
(najczęściej na piśmie) zobowiązującego się 
do współpracy i/lub udostępniającego swój 
lokal na potrzeby UB–SB

1945–1960 1. k.o. – kontakt operacyj-
ny (kategoria nieformalna 
nieprzewidziana w instrukcji 
pracy operacyjnej).

1. informator;
2. agent (od 1957 r. wbrew obowiązującej 

instrukcji, w praktyce operacyjnej jako TW);
3. l.k. – dysponent lokalu kontaktowego;
4. s.k. – dysponent skrzynki kontaktowej 

(kategoria nieformalna nieprzewidziana w in-
strukcji pracy operacyjnej);

5. rezydent.
1960–1970 1. p.o. – pomoc obywatel-

ska (nieformalnie także jako: 
k.o. – kontakt obywatelski 
i k.p. – kontakt poufny);

2. k.s. – kontakt służbowy 
(kategoria nieformalna nie-
przewidziana w instrukcji 
pracy operacyjnej).

1. TW – tajny współpracownik;
2. l.k. – dysponent lokalu kontaktowego;
3. s.k. – dysponent skrzynki kontaktowej 

(kategoria nieformalna nieprzewidziana w in-
strukcji pracy operacyjnej).

1970–1989 1. k.o. – kontakt operacyj-
ny;

2. k.s. – kontakt służbo-
wy;

3. kt – konsultant.

1. TW – tajny współpracownik;
2. l.k. – dysponent lokalu kontaktowego;
3. s.k. – dysponent skrzynki kontaktowej 

(kategoria nieformalna nieprzewidziana w in-
strukcji pracy operacyjnej);

4. rezydent (kategoria nieformalna nieprze-
widziana w instrukcji pracy operacyjnej).

1989–1990 1. osoba informująca;
2. konsultant;
3. oficjalne osobowe źró-

dło informacji.

1. TW;
2. dysponent lokalu kontaktowego;
3. dysponent punktu kontaktowego.
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Gdyby więc pokusić się o spojrzenie syntetyczne, należałoby stwierdzić, że pomimo 

zmian terminologicznych istota tego, co kryło się pod pojęciem osobowych źródeł informacji, 
pozostała niezmienna, a OZI można podzielić na cztery grupy:

1. rejestrowany w ewidencji operacyjnej współpracownik, którego kontakty z resortem 
były dalece sformalizowane (informator, agent, tajny współpracownik, rezydent);

2. najczęściej nierejestrowane w ewidencji operacyjnej źródło informacji o słabiej sfor-
malizowanej współpracy z resortem (kontakt operacyjny, pomoc obywatelska, kontakt służ-
bowy, kontakt poufny, osoba informująca, oficjalne osobowe źródło informacji);

3. najczęściej nierejestrowany w ewidencji operacyjnej specjalista służący resortowi wie-
dzą fachową (konsultant);

4. rejestrowany w ewidencji operacyjnej dysponent lokalu bądź adresu użyczanego na 
potrzeby resortu (dysponent lokalu kontaktowego, dysponent skrzynki kontaktowej, dyspo-
nent punktu kontaktowego).

Po ustaleniu ram dyskusji, czyli sprecyzowaniu terminologicznym, jakie przypadki kryją 
się pod pojęciem osobowych źródeł informacji – inaczej, kto mógł być uznany za OZI – na-
leży zadać kolejne pytanie: czemu ta kategoria źródeł służyła. Czyli: 

do czego byli bezpiece potrzebni oZI?
Już w samej nazwie kryje się odpowiedź na tak sformułowane pytanie. OZI byli jednym 

ze źródeł informacji – innym źródłem mogły być podsłuchy, podglądy, dokumentacja filmo-
wa i fotograficzna, perlustracja korespondencji, obserwacja zewnętrzna, a także np. wywiady 
środowiskowe czy tzw. rozmowy operacyjne.

Powracający w dyskusji nad wiarygodnością spuścizny operacyjnej po UB-SB argument, że 
funkcjonariusze resortu mieli, jak często się sugeruje, w sposób masowy fałszować dokumenta-
cję związaną z OZI przez wprowadzanie do sieci agenturalnej tzw. martwych dusz – czyli uzna-
wanieza osobowe źródła osób, które faktycznie nie współpracowały z resortem – potraktować na-
leży jako przejaw braku wiedzy o działaniach resortu. Założenie takie można by bowiem poczynić 
i próbować je zweryfikować – a przypomnijmy, że jak dotąd nie wskazano nawet na jeden oczy-
wisty przypadek sfałszowania dokumentacji dotyczącej OZI – gdyby uznać, że werbunek osobo-
wego źródła był celem samym w sobie. Czyli gdybyśmy uznali, że efektem działań bezpieki miało 
być nakłonienie kogoś do współpracy, po czym po przeprowadzonym werbunku akta składano do 
archiwum i do sprawy nie wracano. Tymczasem działania bezpieki – czyli tzw. praca operacyjna 
– stanowiły kompleks aktywności, a werbunek służył wykonaniu jakiegoś zadania. Bez względu 
na to, co mówią dzisiaj byli funkcjonariusze resortu, głównym ich zadaniem – i z tego byli rozli-
czani przez zwierzchników – nie było statystyczne mnożenie pozyskanych współpracowników, ale 
rozpracowanie jakiejś osoby, środowiska czy instytucji. Tajny współpracownik nie był więc celem 
prowadzonej aktywności, ale narzędziem do realizacji celu. Skutecznością i wiarygodnością narzę-
dzia zainteresowany był sam funkcjonariusz. Tylko wyrwanie jakiegoś działania funkcjonariuszy 
SB z szerszego kontekstu pozwala na podtrzymanie fałszywej tezy o preparowaniu akt.

Rzetelna wiedza o pracy operacyjnej, analiza zróżnicowanych jakościowo i merytorycznie 
akt przechowywanych w IPN uświadamia, że próby „oszukania systemu” przez funkcjonariu-
szy SB zostałyby szybko odkryte przez biurokratyczną machinę i ukarane przez przełożonych. 
Było to o tyle proste, że wiedza uzyskiwana od OZI była na bieżąco weryfikowana z tą po-
chodzącą z innych źródeł – innych OZI lub rzeczowych środków pracy operacyjnej. Co więcej, 
jednym z celów tworzenia kartotek, w których ewidencjonowano kategorie OZI podlegające 
rejestracji, było umożliwienie ich wszechstronnego wykorzystania. Oznaczało to, że na pod-
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wyznaczać mu szczegółowe zadania, wykorzystywać do działań nie tylko w środowisku, w któ-
rym został zwerbowany, ale także na potrzeby innych przedsięwzięć. Również funkcjonariusze 
SB z innych struktur i pionów czy nawet innych miejscowości mogli zwracać się z wnioskiem 
o wykorzystanie danego źródła do zdobycia konkretnych informacji. Osobnym tematem, który 
ze względów objętościowych nie może zostać poruszony w niniejszym tekście, jest sprawa we-
wnętrznej kontroli pracy źródeł oraz zagadnienie ich szkolenia i wychowania19.

wERBUNEK – PRoCEDURY I DZIAŁANIA

Jeśli wiadomo już, co mieści w pojęciu osobowych źródeł informacji i jaką rolę odgrywa-
ły one w przedsięwzięciach bezpieki, warto zastanowić się nad tym, jakie warunki musiały 
zostać spełnione, aby jakaś osoba została uznana za OZI.

Zagadnienie to należy rozpatrywać w odniesieniu do trzech grup OZI: źródeł rejestrowa-
nych (informator, agent, tajny współpracownik, rezydent, dysponent lokalu kontaktowego, 
dysponent skrzynki kontaktowej, dysponent punktu kontaktowego), źródeł najczęściej nie-
rejestrowanych, wykorzystywanych zazwyczaj do doraźnego uzyskiwania informacji (kon-
takt operacyjny, pomoc obywatelska, kontakt służbowy, kontakt poufny, osoba informująca, 
oficjalne osobowe źródło informacji), najczęściej nierejestrowanych konsultantów.

Rejestrowane oZI – sformalizowane procedury
W przypadku pierwszym – a więc rejestrowanych OZI – mamy do czynienia z wyso-

ce sformalizowanymi procedurami i szeroką dokumentacją faktu typowania kandydatów na 
OZI, werbunku i efektów współpracy. Miały one zapewniać przede wszystkim celowość każ-
dego werbunku (czyli osiągnięcie konkretnej korzyści ze współpracy z danym źródłem), ale 
również zabezpieczać przed wpisywaniem do rejestrów ewidencyjnych „martwych dusz”.

Proces pozyskania tych OZI był wieloetapowy i wymagał akceptacji przez przełożonego 
funkcjonariusza, który dokonywał werbunku, kolejnych podejmowanych działań20. Na prze-

19 Podstawowe informacje zob. np.: AIPN Gd, 255/42, J. Rutkowski, Dobór, opracowanie, pozyska-
nie, współpraca i kontrola osobowych źródeł informacji w SB, Inspektorat Szkolenia i Doskonalenia 
Zawodowego KW MO w Koszalinie, Koszalin 1975; AIPN Kr, 0155/140, K. Kalita, Nadzór przełożo-
nych w zakresie pozyskiwania tajnych współpracowników i kierowania ich pracą, Departament Szko-
lenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1986; AIPN Kr, 0179/10, T. Barański, K. Kalita, 
Szkolenie tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa, Departament Szkolenia i Doskonalenia Za-
wodowego MSW, Warszawa 1984; AIPN Kr, 0179/11, T. Barański, K. Kalita, Kontrola tajnego współ-
pracownika Służby Bezpieczeństwa, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, War-
szawa 1984; AIPN Kr, 0179/12, T. Barański, K. Kalita, Wychowanie tajnego współpracownika Służby 
Bezpieczeństwa, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1984.

20 Zob. np.: AIPN Gd, 255/42, J. Rutkowski, Dobór, opracowanie…; AIPN Kr, 0155/103, P. Dutkiewicz, 
K. Kalita, Pozyskanie tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa, Departament Szkolenia i Dosko-
nalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1984; AIPN Kr, 0179/6, A. Radomski, H. Opiński, Praca z tajnymi 
współpracownikami, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1971; AIPN 
Kr, 0179/7, T. Barański, K. Kalita, Organizacja pracy tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa, 
Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1984; AIPN Kr, 0179/27, J. Łabędz-
ki, Opracowanie i pozyskanie do pracy tajnego współpracownika, Departament Szkolenia i Doskonalenia 
Zawodowego MSW, Warszawa 1972; AIPN Kr, 0179/653, K. Kalita, Zadania, zasady...
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strzeni lat dochodziło do nieznacznych zmian w omawianym procesie, dotyczących zwłasz-
cza wytwarzania niektórych dokumentów, jednak można przedstawić przebieg typowych wy-
darzeń dla całego okresu działania UB-SB.

Przed pozyskaniem funkcjonariusz prowadzący daną sprawę musiał wytypować kandydata 
na tajnego współpracownika. Oznaczało to, że z osób z danego środowiska na podstawie już 
zebranych informacji wybierał takiego człowieka, który jego zdaniem byłby w stanie przeka-
zywać informacje na interesujący bezpiekę temat. Przedstawiał następnie przełożonemu uza-
sadniony merytorycznie wniosek, zwracając się o zgodę na opracowanie (czyli podjęcie szeroko 
zakrojonej inwigilacji) danej osoby jako kandydata na tajnego współpracownika. 

Po wyrażeniu zgody przez przełożonego funkcjonariusz dokonywał sprawdzenia kandy-
data w ewidencji operacyjnej. Sprawdzenie to miało dać odpowiedź na pytanie, czy dana 
osoba pojawia się w ewidencji operacyjnej UB-SB, jeśli tak, to w jakim charakterze, czy znaj-
dowała się już kiedyś w zainteresowaniu operacyjnym, czy nie pozostają gdzieś materiały 
z zamkniętych spraw operacyjnych, w których są informacje o niej, a także – co niezwykle 
istotne – czy nie interesuje się nią inny pion resortu21. Jedną z naczelnych zasad pracy z agen-
turą było, że agentura nie mogła być dublowana, czyli nie można było dokonywać werbunku 
osoby, która była już czynnym (czyli aktywnym) źródłem informacji innego funkcjonariusza 
UB-SB. Sprawdzenie w ewidencji miało też na celu upewnienie się, że żadna z jednostek re-
sortu nie zastrzegła danej osoby – co oznaczało, że nie można było podejmować wobec niej 
żadnych działań operacyjnych bez kontaktu z przełożonym zastrzegającej jednostki, a nawet 
iż nie można było pytającemu udzielać odpowiedzi bez wiedzy zastrzegającego (względnie 
zastrzegający zakreślał ramy odpowiedzi, jakiej można było udzielić bez jego wiedzy). Jeśli 
ze sprawdzenia w ewidencji wynikało, że nie ma przeciwwskazań do dalszego działania, do-
piero wówczas przystępowano do dalszych czynności.

Na początku więc rejestrowano w ewidencji operacyjnej osobę wytypowaną do werbunku 
– odnotowując ją w dzienniku rejestracyjnym jako kandydata – w przypadku TW jako kTW. 
Nadawano jej kolejny numer ewidencyjny, który nanoszono na zakładaną teczkę (zeszyt kan-
dydata). W tym tomie dokumentowano dalsze działania funkcjonariusza, który zamierzał do-
konać werbunku. To znaczy, na podstawie osobowych i rzeczowych źródeł informacji starano 
się zgromadzić wiedzę obejmującą podstawowe dane osobowe, ale także dotyczącą trybu ży-
cia kandydata, pozycji w środowisku, aktualnych i potencjalnych (perspektywicznych, jak to 
najczęściej nazywano) możliwości działania – czyli przekazywania SB informacji. Na tym 

21 Szczegółowe i wnikliwe omówienie procedur rejestracyjnych i ewidencyjnych zob.: P. Drzy-
mała, Charakterystyka kartoteki zagadnieniowej na podstawie materiałów Wydziału „C” KW MO 
w Poznaniu, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2006, nr 1 (3), s. 9–40; M. Komaniec-
ka, Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne jako źródło historyczne, 
„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2006, nr 1 (4) [w druku]; eadem, Organizacja i funk-
cjonowanie kartotek ogólnoinformacyjnej i zagadnieniowej aparatu bezpieczeństwa, „Zeszyty Hi-
storyczne WiN-u” 2005, nr 23, s. 187–214; E. Zając, Akta operacyjne Służby Bezpieczeństwa – wy-
brane problemy warsztatowe w świetle przepisów i procedur obowiązujących w pionie „C”, „Zeszyty 
Historyczne WiN-u” 2003, nr 19–20, s. 341–360; eadem, Glosa w sprawie akt operacyjnych w pra-
cy historyka, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2005, nr 23, s. 215–227; eadem, Ślad pozostaje w aktach. 
Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania ewidencji operacyjnej w latach 1962–1989, „Biu-
letyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, nr 1–2(60–61), s. 21–36; zob. także W. Fedorowicz, Cha-
rakterystyka Wydziału „C” KW MO w Białymstoku oraz próba określenia stanu zachowania akt i kar-
totek [w:] Z Archiwum IPN, t. 1, red. B. Gronek, Warszawa 2005, s. 25–34.
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E etapie sporządzano również portret psychologiczny kandydata, który miał pomóc w ocenie 
jego przydatności do współpracy i zarazem w podjęciu decyzji o podstawie pozyskania (nazy-
wanej też motywem pozyskania). Po zakończeniu opracowania kandydata, czyli w chwili, 
gdy funkcjonariusz uznał, że dysponuje wystarczającą wiedzą, by przeprowadzić skuteczny 
werbunek, zwracał się do przełożonego o zgodę na podjęcie próby pozyskania. W sporzą-
dzanym wniosku z jednej strony przedstawiał sylwetkę kandydata i rysował jego przydatność 
dla prowadzonej sprawy operacyjnej. Z drugiej natomiast analizował jego stosunek do SB 
i określał metodę pozyskania do współpracy. Wyróżniano cztery możliwości werbunku: na 
podstawie materiałów obciążających, materiałów kompromitujących, tzw. uczuć patriotycz-
nych (pobudek ideowych) oraz – najbardziej rozpowszechnione w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych – zainteresowań materialnych.

Materiał obciążający stanowiły posiadane przez SB informacje na temat werbowanej 
osoby dające podstawę do wszczęcia postępowania karnego. W tym przypadku dawano al-
ternatywę: współpraca albo proces (więzienie). Materiał kompromitujący z kolei dys-
kredytował osobę w świetle moralnym. W razie niepodjęcia współpracy grożono jego upu-
blicznieniem. Pozyskanie na podstawie „uczuć patriotycznych”, które określano często 
„obywatelską współodpowiedzialnością”, było dobrowolnym wyrażeniem chęci współpracy, 
za którą konfident nie był wynagradzany.

Jednak najczęściej podstawą pozyskania stawało się tzw. zainteresowanie materialne 
kandydata. Przybierało ono najróżniejsze formy: od wypłaty wynagrodzenia za dostarczane 
informacje, poprzez wszelkiego rodzaju pomoc, obejmującą np. bezproblemowe i terminowe 
uzyskiwanie paszportu, otrzymanie licencji na prowadzenie działalności zawodowej czy han-
dlowej, po przydział materiałów reglamentowanych, „załatwienie” pracy dla członka rodziny. 
Osobowe źródło mogło być finansowane w różnorodny sposób – od bezpośredniego wrę-
czania pieniędzy za pokwitowaniem aż po wypłacanie pod rozmaitymi pretekstami pieniędzy 
(fikcyjna umowa, honorarium etc.) wskazanej przez nie osobie.

Funkcjonariusz piszący wniosek określał zarazem taktykę przeprowadzenia werbun-
ku, a więc precyzował, czy pozyskanie nastąpi w konsekwencji jednego spotkania, czy też ze 
względu na spodziewany opór kandydata należy je rozłożyć w czasie i zdecydować się na for-
mę pozyskania stopniowego – zatem w czasie kilku spotkań, na których będą przełamywane 
kolejne bariery psychiczne werbowanego. W niektórych sytuacjach decydowano się na przepro-
wadzanie tzw. pozyskania pozornie dla innego celu. Czyli jeśli np. osobowe źródło miało być 
wykorzystywane do uzyskiwania informacji o środowisku opozycyjnym, w którym działało, ale 
nie chciało rozmawiać z funkcjonariuszem na ten temat, jednocześnie jednak podejmowało się 
rozmów np. na temat sytuacji w zakładzie pracy – przekonywano taką osobę, że współpraca bę-
dzie dotyczyła informacji z zakładu pracy. Dopiero w czasie współpracy pokonywano kolejne 
opory psychiczne i ukierunkowywano źródło w pożądaną przez SB stronę.

Z wnioskiem o zgodę na podjęcie werbunku zapoznawał się przełożony funkcjonariusza, 
który proponował przeprowadzenie pozyskania. Na podstawie zebranych wcześniej informa-
cji – pochodzących zarówno ze źródeł administracyjnych (karty meldunkowe, biuro pasz-
portów, biuro dowodów osobistych), jak i operacyjnych (podsłuch, obserwacja bezpośrednia, 
donosy osobowych źródeł informacji) – oceniał słuszność wniosku (celowość pozyskania 
właśnie tego kandydata oraz szanse na przeprowadzenie skutecznego werbunku). Po uzyska-
niu zgody na dokonanie werbunku funkcjonariusz wraz ze swym przełożonym konstruował 
plan rozmowy (rozmów), w trakcie której miał doprowadzić do przełomu psychicznego i uzy-
skania zgody na współpracę z UB-SB.
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Tak przygotowany przystępował do najważniejszego zadania, czyli rozmowy pozyska-

niowej. W jej konsekwencji miało dojść do świadomego wyrażenia przez kandydata zgo-
dy na współpracę z SB. Wbrew tezom głoszonym przez niektórych uczestników dyskusji 
publicznej zobowiązanie to niekoniecznie musiało przyjmować formę pisemną. W początko-
wym okresie istotnie bezwzględnie wymagano pisemnego zobowiązania22, już jednak w 1953 
roku zaczęto dopuszczać możliwość rezygnacji z tej formy23. Zmiana ta wiązała się z pro-
blemami, jakie z utrzymaniem sieci agenturalnej zaczęła mieć bezpieka po śmierci Stalina. 
Źródła odmawiały współpracy, a nowo werbowani, choć godzili się na nią, czasem nie wy-
rażali zgody na pisemne sformułowanie zobowiązania. W kolejnych latach utrzymano zasadę, 
że jeśli wymóg pisemnego zobowiązania może stać się przeszkodą do nawiązania współpracy 
– to można od niego odstąpić, pozostając przy formule świadomego zobowiązania ustnego24. 
Taka forma była np. dominująca po 1970 r. w przypadku werbowanych osób duchownych. 
Co niezwykle istotne, a o czym często się zapomina, zobowiązanie takie nie musiało przy-
bierać formy deklaracji wprost o „współpracy z SB”. Przeciwnie – nierzadko mogło być świa-
domie wyrażoną zgodą na udzielanie pomocy lub informacji SB czy świadomą zgodą na sys-
tematyczny, zachowywany w tajemnicy kontakt z SB połączony z przyjęciem pseudonimu. 
Należy też podkreślić, że w przypadkach gdy nie uzyskiwano zobowiązania na piśmie, lecz 
deklaracja była składana jedynie ustnie – była ona dokumentowana poprzez nagranie na ta-
śmie magnetycznej (za pośrednictwem podsłuchu zainstalowanego w miejscu spotkania lub 
na ukrytym przez funkcjonariusza SB minifonie). Taśma z nagraniem była dołączana do akt 
osobowego źródła jako dowód podjęcia zobowiązania. Większość taśm nie zachowała się do 
dnia dzisiejszego, jednak trzeba pamiętać, że znajdowały się w aktach i były analizowane (od-
słuchiwane) przez przełożonych werbującego funkcjonariusza. Zachowały się niekiedy także 
stenogramy sporządzane z nagranej na taśmie rozmowy werbunkowej25.

Po przeprowadzeniu werbunku funkcjonariusz sporządzał wniosek o zatwierdzenie do-
konanego pozyskania, w którym opisywał przebieg spotkania z kandydatem, sposób prowa-
dzenia rozmowy, zwracał uwagę na ewentualne opory kandydata i metody ich przełamania. 
Po zatwierdzeniu pozyskania przez przełożonego w dzienniku rejestracyjnym dokonywa-
no zmiany wpisu – np. w przypadku tajnych współpracowników odnotowanych dotąd jako 
„kTW” – skreślano „k” i pozostawiano wpis „TW”.

Jeśli pozyskanie nie doszło do skutku – czyli funkcjonariusz zrezygnował z niego lub 
werbowany nie zgodził się na współpracę z UB-SB, akta były składane w archiwum ope-
racyjnym, a ich numery archiwalne odnotowywano w ewidencji operacyjnej.

22 Zob. np. Instrukcja (tymczasowa)…[1945], s. 23.
23 W instrukcji znalazł się zapis, iż na ostatnim etapie werbunku funkcjonariusz nie musi, ale „wi-

nien odebrać od werbowanego zobowiązanie” […]. Zob. Instrukcja nr 012/53…, s. 39.
24 W 1955 r. zapisano: „po uzyskaniu zgody werbowanego na tajną współpracę, pracownik ope-

racyjny z reguły [podkreślenie – F.M.] przyjmuje od niego zobowiązanie” (Instrukcja nr 04/55…, 
s. 77). W 1970 r. napisano już wręcz: „w zależności od potrzeb i zgody pozyskiwanego należy przy-
jąć zobowiązanie o współpracy” […] (Instrukcja o pracy operacyjnej…[1970], s. 129). W instrukcji 
z 1989 r. natomiast podkreślono: „pozyskanie w miarę możliwości powinno zakończyć się przyjęciem 
od kandydata własnoręcznie sporządzonego i podpisanego nazwiskiem zobowiązania” […] (Instruk-
cja w sprawie szczegółowych zasad…[1989], s. 144).

25 Zob. D. Iwaneczko, J. Tarnawska, „Ksiądz z nami współpracuje, a my księdzu pomożemy”. Ste-
nogram werbunku księdza przez SB 4 grudnia 1978 r., „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 
2006, nr 1 (3), s. 193–281.
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bowego źródła, czyli teczką personalną i teczką pracy (nazywaną też początkowo teczką ro-
boczą). W teczce osobowej gromadzono dokumentację dotyczącą tajnego współpracownika, 
a w teczce pracy materiały związane z jego działalnością (własnoręcznie sporządzane donosy 
lub spisane przez funkcjonariusza SB informacje uzyskane ustnie od TW)26.

W ten sam sposób przeprowadzano pozyskanie dysponentów lokali kontaktowych czy 
punktów adresowych, kontaktowych lub skrzynek kontaktowych. W takim razie najczęściej 
dochodziło do dopełnienia dodatkowego elementu formalnego, jakim było podpisanie dwu-
stronnej umowy, w której precyzowano wzajemne prawa i obowiązki związane z użyczeniem 
lokalu czy adresu.

Nierejestrowane oZI
Inaczej przedstawiała się sprawa takich OZI jak kontakty operacyjne, pomoc obywatel-

ska, kontakty służbowe, kontakty poufne, osoby informujące czy oficjalne osobowe źródła 
informacji. Takich kategorii współpracowników zwykle nie rejestrowano w ewidencji ope-
racyjnej – choć nie była to reguła i przypadki rejestracji nie należały do rzadkości. Od tej kate-
gorii źródeł wymagano najczęściej jedynie doraźnego udzielania pomocy, nie opracowywano 
ich w tak wnikliwy sposób, jak wcześniej omawiane kategorie. Nie wymagano od nich zo-
bowiązania do współpracy na piśmie, choć często egzekwowano pisemne zobowiązanie do 
zachowania w tajemnicy faktu kontaktu z UB-SB. Warto też podkreślić, że kontakt SB z nie-
którymi „kontaktami służbowymi” miał charakter oficjalny – a więc nie tajny (zwłaszcza np. 
w zakładach pracy czy innych obiektach standardowo „zabezpieczanych operacyjnie” przez 
SB). Inaczej też dokumentowano efekty pracy tych źródeł. W niektórych przypadkach pro-
wadzono jedną teczkę ewidencji operacyjnej (zamiast dwóch – tj. teczki personalnej i teczki 
pracy) albo rezygnowano z osobnej teczki, prowadząc ją w ramach dokumentacji sprawy, do 
której źródło było wykorzystywane.

Z kolei konsultant – traktowany w sposób zbliżony do omówionych już źródeł nierejestro-
wanych – dodatkowo podpisywał czasem dwustronną umowę, w której zobowiązywał się do 
realizacji konkretnego zlecenia.

Nieinformowanie o procedurach
Zarysowane tu działania i procedury oraz wiążące się z nimi kwestie dokumentacyjne, 

o czym nie wolno zapominać, stanowią spojrzenie na współpracę „oczami bezpieki”. Ich świa-
domość miał zatem funkcjonariusz UB-SB, a nie osobowe źródło. To, co najbardziej zaskakuje 
w bieżącej dyskusji nad zagadnieniem komunistycznej agentury, to ahistoryzm, jaki prezentuje 
znacząca część uczestników sporu. Szczególnie zaskakujące i niemetodyczne jest powtarzające 
się twierdzenie, że ktoś nie mógł być OZI, ponieważ nie wiedział, iż został zarejestrowany 
jako osobowe źródło. Bezpieka – zobowiązana do utrzymywania w konspiracji metod swej pra-
cy – nie miała w zwyczaju informować OZI o wewnętrznych procedurach związanych z ewi-
dencją i dokumentacją pracy osobowych źródeł. Określenie kategorii OZI, za jaką uznawano 
daną osobę, było wewnętrzną sprawą resortu i można zaryzykować stwierdzenie, że niemal ża-
den ze współpracowników bezpieki nie wiedział, za jaką kategorię OZI jest uznawany, ani jakie 
kategorie OZI w ogóle istnieją. Współpracownik bezpieki miał świadomość kontaktów z funk-
cjonariuszami, jednak nie znał pojęć TW, LK, SK, LK, k.o., k.s., p.o. i innych.

26 Szerzej zob. W. Frazik, F. Musiał, Akta agenturalne...
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Świadomość źródła
Skoro więc przedstawione już procedury są spojrzeniem na zagadnienie z perspektywy 

bezpieki, warto się zastanowić, co możemy powiedzieć o świadomości źródła, czyli wskazać, 
co osoba uznana przez bezpiekę za OZI mogła wiedzieć.

I tym razem należy rozbić rozważania na trzy nurty – związane z rejestrowanymi źródła-
mi, które musiały wyrazić świadomie zgodę na współpracę – niezależnie od tego, czy przy-
jęła ona formę ustną czy pisemną; związane ze źródłami zazwyczaj nierejestrowanymi, udzie-
lającymi doraźnej pomocy; oraz związane z działalnością konsultantów.

Jeśli chodzi o grupę pierwszą (obejmującą informatorów, agentów, tajnych współpracow-
ników, rezydentów oraz dysponentów lokali, skrzynek i punktów kontaktowych), to były 
to osoby w pełni świadome swojej roli. Niezależnie od tego, co mówią dzisiaj ci, którzy 
w przeszłości byli osobowymi źródłami z wymienionych tu kategorii, w pełni zdawali sobie 
sprawę z tego, że systematycznie (nawet jeśli częstotliwość tych spotkań była mała), w spo-
sób tajny kontaktują się z funkcjonariuszem UB-SB i przekazują mu informacje. Mówimy za-
tem o ludziach, którzy mieli świadomość dokonywanej przez siebie zdrady, którzy najczęściej 
sporządzali donosy na piśmie lub informowali funkcjonariusza SB ustnie (potem sporządzał 
on z takiego spotkania raport ze wskazaniem pseudonimu źródła), wiedząc, komu przekazują 
donos lub z kim rozmawiają. Zupełnie inną sprawą, którą warto zasygnalizować, jest fakt 
wypierania ze świadomości przez część OZI faktu współpracy. Zdarzały się bowiem przy-
padki osób, które podjęły zobowiązanie do kontaktów z resortem i nawet przez szereg lat sys-
tematycznie spotykały się z funkcjonariuszami bezpieki, przekazując im informacje, charak-
teryzując osoby ze swego środowiska i realizując wyznaczone im zadania, jednocześnie, już 
w czasie trwania współpracy, w czasie spotkań z funkcjonariuszem SB podkreślające, że swo-
ją działalnością nie chcą nikomu szkodzić ani nikogo skrzywdzić – czy nawet stwierdzające 
wobec funkcjonariusza, że to, co robią, to nie współpraca27. Psychiczne samooszukiwanie się 
co do swej prawdziwej roli – podkreślmy, stanowiące nikły odsetek przypadków w masie re-
jestrowanych OZI – nie świadczy jednak o braku świadomości podjęcia zobowiązania i po-
dejmowania systematycznego kontaktu z funkcjonariuszami UB-SB.

Osobowe źródła zaliczane tutaj do kategorii najbardziej sformalizowanej miały zatem 
świadomość podjęcia zobowiązania do współpracy, pomocy lub systematycznego kontaktu 
z UB-SB28, wspartą systematycznym udzielaniem informacji (na piśmie lub ustnie), reali-

27 Szerzej zob. F. Musiał, Wiązanie tajnych współpracowników z resortem. Przyczynek do dys-
kusji nad mechanizmem psychicznego manipulowania konfidentami, „Aparat Represji w Polsce Lu-
dowej 1944–1989” 2006, nr 1 (4) [w druku]; por. idem, Anatomia zdrady, „Dziennik Polski”, 28 VII 
2006. Zdarzały się też przypadki „zapominania”, czyli wypierania ze świadomości faktu zobowiąza-
nia się do współpracy, gdy nie została ona faktycznie podjęta, a doszło jedynie do tzw. werbunku for-
malnego. Jednym z przykładów jest przypadek o. Adama Bonieckiego, który tuż po zwerbowaniu go 
przez UB kategorycznie odmówił współpracy i jak pisał, zapomniał o tym epizodzie ze swego życia. 
Przypomniał sobie o nim dopiero, gdy otrzymał swoje akta z IPN. Szerzej zob. A. Boniecki, Spra-
wiedliwość i miłosierdzie, „Tygodnik Powszechny”, 27 II 2006.

28 Osobliwym wypadkiem mogą tu być OZI, które były werbowane przez tzw. wywiad SB – czy-
li Departament I – poza granicami kraju. Przepisy regulujące działalność operacyjną pionu I SB ze-
zwalały bowiem na stosowanie za granicami kraju tzw. werbunku pod obcą flagą – czyli pozyskiwanie 
OZI przez funkcjonariuszy SB, którzy nie przyznawali się do tego, że reprezentują polską bezpiekę, 
ale przekonywali pozyskiwane osoby, iż są funkcjonariuszami innych – najczęściej zachodnich – służb 
specjalnych.
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rych wykonania zobowiązywały się czasem na piśmie), dostarczaniem funkcjonariuszom 
poza informacjami także różnego rodzaju materiałów (np. tekstów wystąpień, druków dru-
giego obiegu, fotografii osób pozostających w zainteresowaniu resortu itp.) oraz – o czym 
nie można zapominać – bardzo często pobieraniem gratyfikacji za świadczone przez sie-
bie „usługi”.

Druga kategoria OZI (kontakty operacyjne, służbowe i poufne, pomoc obywatelska, oso-
by informujące i oficjalne osobowe źródła informacji) miały świadomość, iż kontaktują się 
z funkcjonariuszem SB, najczęściej zdawały sobie sprawę z tajnego charakteru tego kon-
taktu. Przyjęcie formuły ustnego uzyskiwania informacji w tych przypadkach miało wzbu-
dzić u konfidenta przekonanie o formie niezobowiązującej rozmowy i wymiany informacji. 
Dlatego w przypadku tej grupy OZI szczególnie trudno jest wnioskować o skali świadomości 
realizowanych przez nią działań. Nie ulega jednak wątpliwości, że te osoby były świado-
me, iż uczestniczą w spotkaniach – czy to odosobnionych, czy względnie systematycznych 
– z funkcjonariuszami aparatu represji i udzielają im informacji (charakteryzują ludzi, 
opisują panujące w danej instytucji nastroje, obawy, przekazują dokumenty itp.). Mogły na-
tomiast nie wiedzieć, jaki jest konkretny cel tych spotkań. Funkcjonariusz ukrywał bowiem 
konkretne zainteresowania w szerokim wachlarzu pytań. Pamiętajmy, że czynnikiem istot-
nym było też to, iż ta kategoria OZI podpisywała najczęściej zobowiązanie do zachowania 
w tajemnicy kontaktu z UB-SB.

Wreszcie konsultanci byli osobami w pełni świadomymi, że prowadzą działania na 
rzecz SB. Przyjmowali konkretne zlecenia (np. opracowania jakiejś analizy), za które zwra-
cano im poniesione koszty i najczęściej wynagradzano.

Zagadnienie współpracy można zatem, biorąc pod uwagę specyfikę źródeł poesbeckich, 
rozważać w dwóch etapach: pierwszym jest stwierdzenie faktu świadomego zobowiązania się 
do współpracy z SB, drugim jest wyjaśnienie, czy doszło do realizacji podjętego świadomie 
zobowiązania. Zgoda na współpracę nie musiała bowiem oznaczać, że dana osoba faktycznie 
ze zobowiązania się wywiązała. Innymi słowy, pozyskanie OZI (wyrażenie zgody na współ-
pracę) to dopiero etap werbunku formalnego, podjęcie współpracy i przekazywanie SB 
informacji zaś to moment, w którym możemy mówić o werbunku faktycznym.

Przyjmując taką optykę, należy uznać, że zapis w ewidencji operacyjnej świadczący o za-
rejestrowaniu jakiejś osoby jako OZI jest koroną dowodu – gdyż potwierdza bezsprzecznie 
wyrażenie świadomie – w takiej lub innej formie – zgody na współpracę, pomoc lub syste-
matyczne spotkania z funkcjonariuszami resortu. Tym samym zapis ewidencyjny wystarczy, 
aby stwierdzić, że doszło do świadomej zgody – inne dowody nie są już potrzebne. Jed-
nocześnie jednak zapis ewidencyjny nie daje nam odpowiedzi na pytanie, czy po świadomym 
wyrażeniu zgody doszło do realizacji podjętego zobowiązania. Drugi etap badań musi zatem 
objąć szerszy zasób źródłowy, wiedzę dotyczącą faktycznej współpracy można bowiem 
uzyskać z teczek agenturalnych (osobowej i pracy danego OZI lub innych OZI, których 
wykorzystywano do jego kontroli), akt operacyjnych (prowadzonych spraw operacyjnych, 
do których OZI miał być wykorzystywany), akt administracyjnych (sprawozdań, rozkazów 
specjalnych, wykazów statystycznych i innego rodzaju dokumentacji jednostki, która pro-
wadziła dane OZI, oraz jednostek względem niej nadrzędnych), akt paszportowych (w któ-
rych niejednokrotnie znajdują się dodatkowe poszlakowe dane dotyczące faktu rejestracji, 
a czasem aktywności OZI) czy wydawnictw wewnątrzresortowych (charakterystyk zwal-
czanych przez UB-SB środowisk, organizacji, osób; podręczników szkoleniowych, prac dy-
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plomowych i szkoleniowych – w których mogą się znaleźć informacje o danym OZI29). Do-
piero na podstawie tak rozbudowanej kwerendy można stawiać zasadne wnioski do-
tyczące aktywności danego źródła.

***

Podsumowując – można stwierdzić, że poszczególne kategorie osobowych źródeł infor-
macji są zdefiniowane. Co jednak ważniejsze, sposób ich wykorzystania oraz procedury do-
kumentowania ich działalności pozwalają na jednoznaczną ich identyfikację. Za OZI nie mo-
gły być i nie były przez funkcjonariuszy UB-SB uznawane osoby nieświadome kontaktów 
z SB. Podobnie do osobowych źródeł nie zaliczano tych działaczy opozycji, którzy byli tylko 
rozpracowywani. Odmienną kwestią, o której należy pamiętać, jest fakt, że znacząca liczba 
OZI, zanim podjęła współpracę, była obiektem rozpracowania, a zdarzają się przypadki osób, 
które najpierw zobowiązały się do współpracy, a później ją zerwały i w konsekwencji pod-
dane zostawały intensywnej inwigilacji. Za OZI nie można wreszcie uznać osób, z którymi 
bezpieka prowadziła jedynie tzw. dialog operacyjny30.

Dla osób zajmujących się badaniem spuścizny po PRL-owskim aparacie represji nie ulega 
wątpliwości, że zachowany materiał archiwalny (obejmujący także zasób ewidencji operacyj-
nej) umożliwia wiarygodne odtworzenie niemal pełnego stanu formalnej sieci agenturalnej 
(a więc tych OZI, które wyraziły zgodę na współpracę z SB). Jednocześnie pomimo znacz-
nego przetrzebienia archiwaliów w latach 1989–1990 możliwe jest, w olbrzymim zakresie, 
odtworzenie faktycznego stanu tej sieci (a więc wskazanie tych osób, które do współpracy się 
zobowiązały, a następnie ze zobowiązania się wywiązały). Należy także podkreślić, że ba-
dania prowadzone z zachowaniem zasad warsztatu naukowego, uwzględniającego wiedzę 
o metodach, środkach i formach pracy operacyjnej, jak również zasad ewidencji operacyjnej, 
wykluczają możliwość pomyłki.

Temat skrótowo omówiony w niniejszym tekście znacznie szerzej został przed-
stawiony w pracy zbiorowej Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno- 
-źródłoznawcze wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej (Kraków 2006).

Śródtytuły i podkreślenia w tekście pochodzą od redakcji.

29 Typowym przykładem identyfikacji OZI dzięki informacjom zawartym w pracy dyplomowej 
jest przypadek Lesława Maleszki „Ketmana”.

30 Szerzej zob. F. Musiał, Pogawędki z esbekiem...




