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Służ ba Bez pie czeń stwa – je den z fi la rów Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej – na prze strze -
ni dzie się cio le ci swo je go ist nie nia gro ma dzi ła in for ma cje na te mat mi lio nów oby wa te li
Pol ski. Czy ni ła to dzię ki in wi gi la cji spo łe czeń stwa za rów no przy po mo cy swo ich funk -

cjo na riu szy, jak i róż ne go ro dza ju taj nych współ pra cow ni ków oraz me tod tech nicz nych. Po zy -
ska ne in for ma cje wy ko rzy sty wa no do bie żą cych po trzeb (choć by do wal ki z prze ciw ni ka mi po -
li tycz ny mi), następ nie prze ka zy wa no do ar chi wum SB, czy li Biu ra „C” w cen tra li Mi ni ster stwa
Spraw Wewnętrz nych (od 1960 r.) oraz wy dzia łów „C” w wo je wódz twa ch1. Za sób in for ma cyj -
ny Biu ra „C” zwięk szał się wraz z roz wo jem in wi gi la cji spo łe czeń stwa. Biu ro „C” roz ra sta ło się
także dzię ki przej mo wa niu za dań in nych struk tur MSW. W po ło wie lat sześć dzie sią tych do Biu -
ra „C” wcie lo no do tych cza so we Cen tral ne Ar chi wum MSW2. Nie dłu go po tem – w ro ku 1967 –
prze nie sio no z Ko men dy Głów nej Mi li cji Oby wa tel skiej do Biu ra „C” za gad nie nia ob ję te do tąd
za da nia mi Cen tral ne go Biu ra Ad re so we go oraz Cen tral nej Kar to te ki Kry mi nal ne j3.

Od po cząt ku funk cjo no wa nia re sor to we go ar chi wum, co oczy wi ste, po żą da ne in for ma -
cje z je go za so bu uzy ski wa no dzię ki za trud nio nym w nim pra cow ni ko m4. Za uwa żal ny od
cza sów po wo jen nych po stęp tech no lo gicz ny, któ re go efek tem by ło tak że po ja wie nie się
tech ni ki kom pu te ro wej, spo wo do wał za ry so wa nie się per spek ty wy wy ko rzy sta nia jej przy
prze twa rza niu bie żą cych oraz ar chi wal nych in for ma cji znaj du ją cych się w za so bie jed no -
stek re sor tu spraw we wnętrz nych. 

Wśród ce lów in for ma ty za cji wy mie nia no zgro ma dze nie w kom pu te rze ca ło ści danych
ewi den cyj nych do ty czą cych osób i spraw bę dą cych w ak tu al nym za in te re so wa niu mi li cji
oraz woj ska, wia do mo ści z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej, Cen tral nej Kar to te ki Kry mi nal -
nej. Zakła da no szyb szy prze pływ in for ma cji do za in te re so wa nych jed no stek re sor tu oraz
zmniej sze nie ob słu gi ka dro wej ist nie ją ce go sys te mu kar to tecz ne go5.

1 Hi sto rię prze kształ ceń Biu ra „C” opi sał Pa weł Pio trow ski, zob. 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 i nn.; idem, Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�w la�-
tach�1975–1990�[w:] Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra�kie�row�ni�cza, t. III: 1975–1990, red. P. Pio trow -
ski, War sza wa 2008, s. 34 i nn. Po dob nej te ma ty ki po czę ści do ty czył tak że ar ty kuł Pio tra Mil cza now skie go,
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�–�za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-
-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 221–229.

2 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 49.
3 Ibi�dem, k. 66.
4 Ibi�dem.
5 Ibi�dem, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 71.
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Tak więc istot ną prze słan ką do pod ję cia wy sił ku w kie run ku in for ma ty za cji, czy li au to -
ma ty za cji do stę pu do zbio rów ar chi wal nych i kar to tecz nych, by ło przy spie sze nie otrzy my -
wa nia ocze ki wa nych in for ma cji w po rów na niu z wcze śniej szy mi moż li wo ścia mi w tym za -
kre sie. Spo dzie wa no się też zmniej sze nia pra co chłon no ści przy go to wy wa nia po żą da nych
in for ma cji6. 

Struk�tu�ry�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�od�po�wie�dzial�ne�za�in�for�ma�ty�za�cję

Pierw szą ana li zę do ty czą cą elek tro nicz ne go prze twa rza nia in for ma cji w MSW, zaty-
tułowaną „Pro jekt wstęp ny elek tro nicz ne go prze twa rza nia in for ma cji w MSW”, opra co wa -
no w ro ku 19677. Wkrót ce za czę to prze ku wać sło wa w czyn. Oto bo wiem dwa la ta póź niej,
15 stycz nia 1969 r. po wo ła no Ośro dek Elek tro nicz ne go Prze twa rza nia In for ma cji przy Za -
kła dzie Tech ni ki Spe cjal nej MSW. Za da niem no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej by ła opie ka
nad ca ło kształ tem prac zwią za nych z „elek tro nicz nym prze twa rza niem in for ma cji w re sor -
cie spraw we wnętrz nych”. Struk tu ra or ga ni za cyj na ośrod ka skła da ła się z trzech za sad ni -
czych czę ści: Wy dzia łu Tech ni ki, Wy dzia łu Sys te mów i Pro gra mo wa nia, wresz cie Wydzia -
łu Pla no wa nia i Ko or dy na cji – Sek cja Ogól na. W cią gu ko lej nych dwóch lat uru cho mio no
pierw szy kom pu ter ZA M-41 oraz roz po czę to pro jek to wa nie sys te mów: PE SEL, EPIW,
ZSKO, SPD-2, CAR MEN i AKOR D8. 

W mar cu 1971 r. prze mia no wa no wspo mnia ny ośro dek na sa mo dziel ny Ośro dek In for -
ma ty ki MSW. Zmo dy fi ko wa no przy tym nie co je go struk tu rę. Po dzie lo no go na czte ry czę -
ści: Ze spół Pro jek tan tów Sys te mów i Pro gra mi stów, Wy dział Tech ni ki, Sek cję Przy go to wa -
nia Da nych oraz Sek cję Ogól ną. Łącz nie wów czas na OI MSW prze zna czo no 77 eta tó w9.

Nie dłu go po tem – 6 mar ca 1973 r. – zmie nio no na zwę Ośrod ka na Biu ro In for ma ty ki
MSW. Od 15 wrze śnia 1973 r. zor ga ni zo wa no w nim no wą część – Sa mo dziel ną Sek cję
Ochro ny Da nych. Od ro ku 1973, jak wska zu ją za cho wa ne in for ma cje, licz ba eta tów Biu ra
wzro sła do 10110.

W dniu 1 kwiet nia 1980 r. na mo cy Za rzą dze nia or ga ni za cyj ne go nr 016/Org. Biu ro In for -
ma ty ki MSW, skła da ją ce się z trzech wy dzia łów, włą czo no do Biu ra „C”11. Za da nia in for ma -
ty za cyj ne po dzie lo no po mię dzy wy dzia ły: IX, X i XI Biu ra „C”12. Zaj mo wa ły się one róż -
ny mi aspek ta mi re sor to wej in for ma ty ki – od pla no wa nia sys te mów, ich opro gra mo wa nia
(Wy dział IX), po przez prze no sze nie in for ma cji na no śnik elek tro nicz ny, eks plo ata cję sprzę -
tu (Wy dział X), aż po bie żą cą kon ser wa cję i za opa trze nie w nie zbęd ne środ ki tech nicz ne
(Wy dział XI)13. Licz ba eta tów ob słu gu ją cych sfe rę in for ma ty ki w tej czę ści re sor tu zwięk -
szy ła się do 13514. W po ło wie lat osiem dzie sią tych po wstał jesz cze Wy dział XIa, któ ry od -
po wia dał za go spo dar kę sprzę tem kom pu te ro wym w re sor cie spraw we wnętrz nych15.

6 AIPN, 0434/24, Stu dium wstęp ne nad Zauto ma ty zo wa nym Sys te mem Kar to tek Oso bo wych re sor tu
spraw we wnętrz nych – ZSKO, gru dzień 1970 r., k. 22.

7 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 73; por. też AIPN, 0434/24,
Wy kaz opra co wań znaj du ją cych się w ośrod ku in for ma ty ki MSW, b.d., k. 17.

8 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 73–74.
9 Ibi�dem, k. 75.
10 Ibi�dem.
11 Por. P. Pio trow ski, Służ�ba� Bez�pie�czeń�stwa� w la�tach� 1975–1990..., s. 35; por. też P. Mil cza now ski,

op. cit., s. 227.
12 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 73.
13 P. Pio trow ski, Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�w la�tach�1975–1990..., s. 35.
14 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 77.
15 P. Pio trow ski, Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�w la�tach�1975–1990..., s. 35.
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W 1982 r. pod ję to pra ce zmie rza ją ce do do sto so wa nia struk tu ry Biu ra „C” do bu do wy
sys te mu ZSKO. W Wy dzia le VII Biu ra „C” utwo rzo no spe cjal ną ko mór kę, któ ra mia ła
przy go to wy wać in for ma cje ewi den cyj ne do wpro wa dze nia do no we go sys te mu. Opra co wa -
no tak że me to do lo gię prze ka zy wa nia in for ma cji do kom pu te ra, od no śnych do ku men tów
oraz in struk cji. Przy go to wa no też no wy spo sób prze twa rza nia przyj mo wa nych w wy dzia le
do ku men tó w16. Na mar gi ne sie do tych cza so wych roz wa żań war to wspo mnieć, że opar cie
dla wcie la nia w ży cie pro jek tu bu do wy ZSKO stwo rzy ło m.in. Za rzą dze nie nr 035/81 mi -
ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 12 sierp nia 1981 r. w spra wie dzia ła nia i or ga ni za cji Biu -
ra „C” MSW17. 

Dnia 19 mar ca 1985 r. pod ję to de cy zję o utwo rze niu baz tech ni ki spe cjal nej w MSW.
W związku z tym po sta no wio no po łą czyć De par ta ment PE SEL MSW z Biu rem „C” MSW
pod na zwą Biu ro „C” MSW, co wzbu dzi ło kon tro wer sje na fo rum kie row nic twa MSW18.
W efek cie naj praw do po dob niej zo sta ła ona od rzu co na 19.

Ośro dek prze twa rza nia in for ma cji Biu ra „C” znaj do wał się przy ul. Wi śnio wej 58
w War sza wie. Za dba no w nim o ochro nę in for ma cji, sto su jąc róż ne środ ki za bez pie cza ją ce20.
Na le ży do dać, że w grud niu 1985 r. Biu ro „C” re ali zo wa ło dla MSW aż 27 sys te mów in for -
ma tycz ny ch21. ZSKO był więc jed nym z wie lu opra co wy wa nych rów no le gle pro jek tów.
Jed nak z punk tu wi dze nia SB na le żał do naj waż niej szych, al bo wiem w za mie rze niach zna -
czą co uspraw niał wal kę z do mnie ma ny mi i rze czy wi sty mi prze ciw ni ka mi sys te mu. Tych
ostat nich z cza sem przy by wa ło, co utwier dza ło za pew ne de cy den tów MSW w przekonaniu
o ko niecz no ści stwo rze nia sys te mu au to ma ty zu ją ce go we wnątrz re sor to we prze twa rza nie
in for ma cji bie żą cej i ar chi wal nej. Biu ro „C” po zo sta ło do koń ca dzia łal no ści SB głów nym
ośrod kiem or ga ni zu ją cym i ko or dy nu ją cym in for ma ty za cję re sor tu, w tym je go ar chi wów.
No�ta�be�ne�w ro ku 1988 sys te ma mi tzw. in for ma ty ki ogól no pań stwo wej zaj mo wał się De par -
ta ment PE SE L22. 

1970.�ZSKO�(Zautomatyzowany�System�Kartotek�Osobowych)�ab ovo

U pro gu ko lej nej de ka dy PRL, w li sto pa dzie 1970 r., przed sta wio no kon cep cję au to ma ty -
za cji kar to tek oso bo wych re sor tu spraw we wnętrz nych. Wska za no w niej na za da nia, któ re
ze wzglę du na do tych cza so wą for mę i or ga ni za cję ar chi wum nie by ły moż li we do osiąg nię -
cia, np. udzie la nie in for ma cji o oso bach na pod sta wie nie peł nych da nych lub szyb kie wy ko -
ny wa nie „śro do wi sko wych ana liz i wy ka zów sta ty stycz nych”23. Jak już wspo mnia no, ZSKO

16 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 71.
17 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO, War sza -

wa, 1983 r., k. 1; zob. też AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia
ope ra cyj ne jed no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 10.

18 AIPN, 0702/15, De cy zja nr 0012/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 19 III 1985 r. w spra wie utwo -
rze nia baz tech ni ki spe cjal nej w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych, k. 68.

19 Ibi�dem, Uwa gi do Kon cep cji roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych na la ta 1987–2000,
b.d., k. 105.

20 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa dotycząca pod sta wo wych środ ków ochro ny in for ma cji sto so wa nych w ośrod -
ku elek tro nicz ne go prze twa rza nia da nych Biu ra „C” MSW, 22 V 1987 r., k. 95.

21 Ibi�dem, Pro to kół z po sie dze nia kie row nic twa MSW od by te go dnia 12 XII 1985 r., k. 84. 
22 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,

1988 r., s. 13.
23 We wstęp nych sza cun kach oce nia no, że nie mal 10 proc. re je stra cji by ło trud nych do sfor ma li zo wa nia

(np. wro ga dzia łal ność po wy zwo le niu, re cy dy wi ści kry mi nal ni). AIPN, 0434/24, Kon cep cja au to ma ty za cji
kar to tek oso bo wych re sor tu spraw we wnętrz nych, li sto pad 1970 r., k. 128.
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miał być tak że od po wie dzią na za po trze bo wa nie uspraw nie nia do stę pu do in for ma cji 24. Jego
też do ty czy ło wstęp ne, choć za ra zem kom plek so we, stu dium z grud nia 1970 r. Istot ną czę -
ścią do ku men tu by ła ana li za za so bu Biu ra „C”, któ ry miał zo stać pod da ny pro ce so wi for ma -
li za cji, a na stęp nie au to ma ty za cji. Sta ra no się okre ślić jej potencjał oraz usta lić za sa dy opi su
za so bu ar chi wal ne go moż li we do wpro wa dze nia w sys te mie kom pu te ro wym25. 

Po miesz czo na w pro jek cie kon cep cja za kła da ła stwo rze nie trzy stop nio we go sys te mu,
gdzie za sad ni czą ro lę prze wi dzia no dla Cen tral ne go Re je stru Osób. Pierw szy po ziom –
w peł ni zauto ma ty zo wa ny – miał przy po mo cy iden ty fi ka to ra wzo ro wa ne go na pla no wa -
nym ów cze śnie sys te mie PE SEL roz po znać toż sa mość oso by oraz przed sta wiać w tzw.
czło nie in for ma cyj nym skró co ny opis jej dzia łal no ści lub po wód re je stra cji 26. Za da niem ko -
lej nej czę ści (po zio mu) sys te mu by ło prze cho wy wa nie in for ma cji w ukła dzie te ma tycz nym,
gdzie zna leźć się miał m.in. sfor ma li zo wa ny opis dzia łal no ści oso by re je stro wa nej oraz jed -
no stek re sor tu spraw we wnętrz nych bio rą cych udział w roz pra co wa niu. W ostat niej pla no -
wa nej skła do wej ZSKO (nie zau to ma ty zo wa nej) do prze cho wy wa nia in for ma cji mia ły słu -
żyć mi kro fil my oraz kla se ry 27. Po dział oraz su ge ro wa ną or ga ni za cję zbio rów w ra mach
pro jek tu sys te mu ZSKO przed sta wia sche mat nr 1.

Na po cząt ku de ka dy lat sie dem dzie sią tych har mo no gram po wsta wa nia sys te mu ZSKO
roz ło żo no na la ta 1971–1975. Ostat ni rok te go okre su prze wi dy wa no po świę cić na wdra ża -
nie sys te mu 28. Z nie wy ja śnio nych do tąd po wo dów do uru cho mie nia ZSKO w pla no wa nym
ter mi nie nie do szło, co być mo że wy ni ka ło z wie lo ści dzia łań w sfe rze in for ma ty za cji po -
dej mo wa nych w la tach sie dem dzie sią tych. Oto bo wiem w la tach 1971–1975 przy go to wy -
wa no pra ce nad in ny mi aspektami zwią za ny mi z za sto so wa niem in for ma ty ki w re sor cie.
Wśród nich zna la zły się: wa run ki tech nicz no -o rg an iz acy jne, Bank In for ma cji Ope ra cyj nej,
Bank In for ma cji Kry mi nal nej, PE SEL, Ewi den cja Oso bo wa, Sys tem Kon tro li Cu dzo ziem -
ców, Sys tem Do cho dze nio wo -Śle dczy, sys te my za rzą dza nia, iden ty fi ka cja gło su, iden ty fi -
ka cja od ci sków, oczysz cza nie na gra ń29. 

We dle za ło żeń ZSKO, po dob nie jak do tąd ar chi wum, mia ło peł nić ro lę słu żeb ną wzglę -
dem jed no stek re sor tu spraw we wnętrz nych za rów no w za kre sie spraw ewi den cyj nych, jak
i ana li zy in for ma cji. Ro lę po moc ni czą wy zna czo no osob ne mu zbio ro wi PE SEL, któ ry po -
zwa lał jed no znacz nie iden ty fi ko wać oso by. Po wią za nia ZSKO uwzględ nia ją ce wy mie nio -
ne kwe stie oraz je go za sad ni cze kie run ki dzia ła nia w opar ciu o pro jekt z 1970 r. przed sta -
wia sche mat nr 2. 

1979.�„Re�ak�ty�wa�cja”�ZSKO�(Zintegrowanego�Systemu�Kartotek�Operacyjnych)�

Ko lej ną pró bę wdro że nia ZSKO pod ję to u schył ku lat sie dem dzie sią tych. W dniu 2 sier -
pnia 1979 r. na mo cy De cy zji nr 09/79 mi ni stra spraw we wnętrz nych zo bo wią za no Biu ro
„C” i Biu ro In for ma ty ki do przed sta wie nia „kon cep cji skom pu te ry zo wa nia in for ma cji po -

24 Ibi�dem, k. 133–134.
25 Ibi�dem, Stu dium wstęp ne nad Zauto ma ty zo wa nym Sys te mem Kar to tek Oso bo wych re sor tu spraw we -

wnętrz nych – ZSKO, grudzień 1970 r., k. 23. Do in nych sys te mów, nad któ ry mi pra co wa no w MSW, na le ża -
ły: PE SEL, EPIW, SPD-2, CAR MEN, AKORD; por. AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto -
rii Biu ra „C”, b.d., k. 75.

26 Elek tro nicz ny sys tem ewi den cji lud no ści, któ ry two rzo no w la tach sie dem dzie sią tych.
27 AIPN, 0434/24, Stu dium wstęp ne nad Zauto ma ty zo wa nym Sys te mem Kar to tek Oso bo wych re sor tu

spraw we wnętrz nych – ZSKO, grudzień 1970 r., k. 23.
28 Ibi�dem, Kon cep cja au to ma ty za cji kar to tek oso bo wych re sor tu spraw we wnętrz nych, li sto pad 1970 r., k. 138.
29 Ibi�dem, Kon cep cja za sto so wań in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych, paź dzier nik 1971 r., k. 123.
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zo sta ją cych w za in te re so wa niu jed no stek MSW”. Zgod nie z po wyż szym w paź dzier ni ku
1979 r. za pre zen to wa no fak tycz nie ko lej ną od sło nę pro jek tu sys te mu ZSKO 30. War to zwró -
cić uwa gę na zmo dy fi ko wa ną nie co – w po rów na niu z ro kiem 1970 – na zwę sys te mu. Moż -
na są dzić, że od zwier cie dla ła ona zmia nę spo so bu my śle nia pro jek tan tów ZSKO o ro li pla -
no wa nej apli ka cji. W czę ści wstęp nej pro jek tu wska za no po wo dy, dla któ rych miał on
po wstać. Wspo mnia no, co nie sta no wi ło no�vum, o zauto ma ty zo wa niu i roz sze rze niu funk -
cji in for ma cyj nych kar to tek re sor tu, spraw niej szej i szyb szej ich ko or dy na cji. Na kre ślo no
też wi zję stwo rze nia struk tu ry dla pod sys te mów za gad nie nio wy ch31. 

No wy pro jekt ZSKO kon cep cyj nie róż nił się nie co od po przed nie go. Do da no bo wiem
ele ment w po sta ci Sys te mu In for mo wa nia Kie row nic twa. Sche mat ide owy czę ści sys te mu
ZSKO pro jek to wa ne go w koń cu lat sie dem dzie sią tych oraz pla no wa ne go obie gu in for ma -
cji przed sta wia schemat nr 3.

Za kła da no, że w skład sys te mu ZSKO wej dą: Cen tral ny Re jestr Osób i Spraw, pod sys te -
my za gad nie nio we oraz wspo mnia ny Sys tem In for ma cji Kie row nic twa. Po dob nie jak we
wcze śniej szym pro jek cie za mie rza no po moc ni czo wy ko rzy stać iden ty fi ka tor PE SEL usy tu -
owa ny ze wnętrz nie w sto sun ku do ZSKO. Za umiesz cze nie bądź mo dy fi ka cję za pi su w sys -
te mie mia ła być od po wie dzial na jed nost ka re je stru ją ca, czy li np. ko men dy wo je wódz kie
MO. Nad tą ak tyw no ścią pla no wa no za pew nić nad zór Biu ra „C”32. Za za sad ni czy ele ment
ZSKO, co też nie by ło no wo ścią, uzna no CROS. W nim mia ły zna leźć się istot ne in for ma -
cje po cho dzą ce z jed no stek ope ra cyj nych upraw nio nych do re je stro wa nia. We dle pla nów
CROS umoż li wiał wpro wa dza nie, ak tu ali zo wa nie, usu wa nie za pi sów oraz wy szu ki wa nie
in for ma cji i udzie la nie od po wie dzi na za da wa ne py ta nia. Mo gły one do ty czyć za rów no za -
in te re so wań ak tu al nych (czyn nych), jak i ar chi wal ny ch33. 

In te re su ją ce, iż w pro jek cie ZSKO z koń ca lat sie dem dzie sią tych prze wi dy wa no obec -
ność w kom pu te rze Biu ra In for ma ty ki osob nych zbio rów in for ma cji sfor ma li zo wa nej w po -
szcze gól nych jed nost kach ope ra cyj ny ch34. Jed no cze śnie spo dzie wa no się, że bę dzie tam
prze cho wy wa na część in for ma cji „te re no wych” nie kwa li fi ku ją cych się do zbio ru cen tral ne -
go, a za ra zem uży tecz ne go lo kal nie 35.

Przy ję to, na wią zu jąc tym do pro jek tu sprzed nie mal de ka dy, że pod sys te my za gad nie nio -
we bę dą się dzie lić na zbiór in for ma cji sfor ma li zo wa nych (prze cho wy wa nych w pa mię ci
kom pu te ra) oraz nie sfor ma li zo wa nych za cho wy wa nych w for mie nie cy fro wej, np. mi kro -
fil mów umieszczonych w kla se rach. Za kła da no przy tym stwo rze nie in dek sów, któ re uła -
twia ły by zna le zie nie po żą da nej in for ma cji 36. Pod sys te my za gad nie nio we po dzie lo no ze
wzglę du na struk tu rę re sor tu spraw we wnętrz nych. Wspo mnia ne two rzy ły czte ry za sad ni cze
czę ści -je dnos tki: ope ra cyj ne cen tra li re sor tu, ope ra cyj no -tec hnic zne, ope ra cyj ne Ko men dy
Głów nej MO, ko mend wo je wódz kich MO 37. Ja ko pod sta wę funk cjo no wa nia oma wia nych

30 AIPN, 0702/15, Omó wie nie pro jek tu Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych przy go to wa ne -
go przez Biu ro In for ma ty ki MSW, War sza wa, paź dzier nik 1979 r., k. 30–63.

31 Ibi�dem, k. 35.
32 Ibi�dem, k. 35, 42.
33 Ibi�dem, k. 36.
34 Ibi�dem, k. 41.
35 Ibi�dem, k. 42; zob. też AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj -

nych – ZSKO, Warszawa, 1983 r., k. 27.
36 AIPN, 0702/15, Omó wie nie pro jek tu Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych przy go to wa ne -

go przez Biu ro In for ma ty ki MSW, War sza wa, paź dzier nik 1979 r., k. 40–41.
37 Ibi�dem.
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pod sys te mów pro jek to wa no mel dun ki ope ra cyj ne 38. Do za sad ni cze go obie gu in for ma cji
w pla no wa nym sys te mie od no si się sche mat nr 4.

Wzmian ko wa ny SIK miał być dla kie row nic twa re sor tu dwu kie run ko wym „oknem”
umoż li wia ją cym wgląd w sys tem ZSKO. Z jed nej stro ny tą dro gą mia no skła dać za py ta nia
pły ną ce z gre miów kie row ni czych re sor tu, z dru giej zaś prze ka zy wać in for ma cje do kie row -
nic twa tak że z pod sys te mów za gad nie nio wy ch39. 

Po dob nie jak de ka dę wcze śniej sza co wa no, że ist nie je moż li wość wdro że nia sys te mu
ZSKO w cią gu pię ciu lat. Za kła da no też ści słą współ pra cę mię dzy ów cze snym Biu rem In -
for ma ty ki, Biu rem „C” oraz jed nost ka mi ope ra cyj ny mi re sor tu spraw we wnętrz nych. Funk -
cję ko or dy na cyj ną po wie rzo no wzmian ko wa ne mu Biu ru In for ma ty ki 40. W oma wia nym
pro jek cie za ry so wa no tak że planowany obieg in for ma cji po mię dzy ZSKO, a jed nost ką ope -
ra cyj ną, co uwi docz nio ne jest w sche ma cie nr 5.

Su ge ro wa no po dzie le nie pro ce su bu do wy ZSKO na dwa głów ne okre sy. W pierw szym
mia no utwo rzyć za sad ni czą część CROS obej mu ją cą za in te re so wa nia czyn ne, uwzględ nia -
ją ce od nie sie nia do ma te ria łów ar chi wal nych, a także zbudować pod sys te my za gad nie nio -
we głów nych pio nów ope ra cyj nych oraz eks pe ry men tal nych sys te mów ko mend wo je wódz -
kich41. W dru gim eta pie, po za kon ty nu owa niem dwóch ostat nich, ocze ki wa no po sze rze nia
CROS o in for ma cje ar chi wal ne. Prze wi dy wa no prze pływ in for ma cji za rów no z za in te re so -
wań czyn nych do ar chi wum, jak i z ar chi wum do za in te re so wań czyn nych. W opty mi stycz -
nym ra czej wa rian cie za kła da no za koń cze nie pierw sze go eta pu w ro ku 198042. Pla no wa no
wpro wa dze nie okre su przej ścio we go, w któ rym ko rzy sta no by jed no cze śnie ze zbio rów
kom pu te ro wych oraz kar to tek ręcz nych do cza su ich cał ko wi tej di gi ta li za cji. To z ko lei
umoż li wi ło by wpro wa dze nie „do ce lo wej pro ce du ry ko rzy sta nia z sys te mu”43. Za ele ment
sca la ją cy po szcze gól ne skład ni ki sys te mu uzna no: iden ty fi ka tor oso bo wy, nu mer re je stra -
cyj ny, ta be le ko do we 44.

1988.�ZSKO.�Do�trzech�ra�zy�sztu�ka?

Moż na są dzić, że nie ty le świa to wa re wo lu cja in for ma tycz na lat osiem dzie sią tych (by ła
ona do me ną kra jów Za cho du, a do stęp do jej re zul ta tów dla państw blo ku wschod nie go
z za sa dy był bar dzo utrud nio ny), co ra czej bie żą ca sy tu acja spo łecz no -g osp oda rcza kra ju
oraz trud no ści ka dro we re sor tu spo wo do wa ły ko niecz ność mo dy fi ka cji pla nów ogól nie po -
ję tej in for ma ty za cji MSW, w tym two rze nia ZSKO. W dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych
sta ra no się na no wo usys te ma ty zo wać za ło że nia pro jek tu ZSKO 45. Na dal po zo sta wał on
waż nym za da niem. Miał to być ze spół sys te mów: ewi den cji ope ra cyj nej, za gad nie nio wych

38 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO, Warszawa,
1983 r., k. 4.

39 AIPN, 0702/15, Omó wie nie pro jek tu Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych przy go to wa ne -
go przez Biu ro In for ma ty ki MSW, War sza wa, paź dzier nik 1979 r., k. 43.

40 Ibi�dem, k. 47–48.
41 Ibi�dem, k. 47.
42 Ibi�dem, k. 48.
43 Ibi�dem, k. 50.
44 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO, Warszawa,

1983 r., k. 3.
45 Por. AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,

1988 r.; zob. też AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne
jed no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 16.



jed no stek ope ra cyj nych i ope ra cyj no -tec hnic znych oraz ewi den cyj no -ro zp ozna wczych. Za -
sad ni czą kon cep cję ZSKO przy po mnia no w ko lej nym do ku men cie 46.

ZSKO – jak za kła da no już wcze śniej – miał po mie ścić bie żą ce in for ma cje na te mat za -
in te re so wań po szcze gól nych służb re sor tu spraw we wnętrz nych (SB, MO, WOP, WSW)
oraz MON (Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go, WSW). Pla no wa no nim ob jąć in for ma cje ar chi -
wal ne zgro ma dzo ne w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej oraz Cen tral nej Kar to te ce Kry mi nal -
nej. Prze wi dy wa ne za sad ni cze funk cje sys te mu nie zmie ni ły się w sto sun ku do uprzed nich
pro jek tów. Do za kła da nych za dań na le ża ły: re je stra cja, ak tu ali za cja, spraw dza nie i udzie la -
nie in for ma cji uwzględ nia ją ce ko or dy na cję dzia łań. Na szcze blu cen tral nym prze wi dy wa no
zor ga ni zo wa nie kon tro li nad prze pły wa ją cy mi in for ma cja mi 47. Pro jek to wa no wdro że nie
sys te mów za gad nie nio wych dla da nych pio nów i ko mó rek or ga ni za cyj nych. Dzię ki nim po -
szcze gól ne jed nost ki ope ra cyj ne (SB, Biu ra Śled cze go MSW, jednostki ope ra cyj no -tec h -
nicz ne SB, WOP i Biu ra Pasz por tów MSW, KG MO) mia ły po sia dać moż li wość otrzy my -
wa nia in te re su ją cych ich in for ma cji. Sys te my ewi den cyj no -ro zp ozna wcze mia ły do star czać
wia do mo ści do ty czą ce osób i fak tów oraz dzia łań jed no stek re sor tu spraw we wnętrz nych
i MON, bez ko niecz no ści do ko ny wa nia uzgod nień mię dzy re sor to wych. Za kła da no au to ma -
tycz ne prze ka zy wa nie in for ma cji. Po dob nie jak wcze śniej (w za ło że niach z koń ca lat sie -
dem dzie sią tych) pro jek to wa no lo kal ne wzbo ga ca nie in for ma cji w sto sun ku do za so bu cen -
tral ne go 48. Za kła da no peł ną in te gra cję sys te mów wcho dzą cych w skład ZSKO, aby
umoż li wić „wzajem ny prze pływ in for ma cji po mię dzy ni mi”. Uzu peł nia ją ce dane do ZSKO
mia no pozy ski wać z sys te mów PE SEL i KA DRA (do ty czą ce go funk cjo na riu szy). Prze wi -
dy wa no ko rzy sta nie z PE SEL za po śred nic twem ZSKO. Pro jek to wa no przy tym jed no kie -
run ko wy prze pływ in for ma cji – do ZSKO 49. 

Ewi�den�cja�ope�ra�cyj�na

In for ma ty za cja or ga ni zo wa na przez Biu ro „C” wią za ła się ze zmia na mi tak w ro dza jach
prze cho wy wa nej do ku men ta cji, jak i na bie żą co sto so wa nej w obie gu we wnętrz nym. W lip -
cu 1982 r. uzy ska no zgo dę na wy co fa nie nie któ rych re je stra cji z kar to te ki ogól no in for ma -
cyj nej. Od no si ły się one m.in. do po wo jen ne go okre su tzw. utrwa la nia wła dzy lu do wej.
Wspo mnia ne ma te ria ły w la tach osiem dzie sią tych na bie ra ły już bo wiem cha rak te ru hi sto -
rycz ne go 50. Z ra cji bu do wy ZSKO w grud niu 1982 r. opra co wa no pro jekt funk cjo no wa nia
ewi den cji ope ra cyj nej w no wych wa run kach. Przed sta wio no go w do ku men cie za ty tu ło wa -
nym: „Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den cji
ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW”51. 

Prze wi dy wa no wpro wa dze nie no we go wzo ru kar ty ewi den cyj nej „P” w miej sce do tych cza -
so wych trzech kart: E-14, E-15 i E-16 wy ko rzy sty wa nych w pro ce sie udzie la nia in for ma cji 52.

46 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,
1988 r., s. 27.

47 Ibi�dem, s. 32.
48 Ibi�dem, s. 34.
49 Ibi�dem, s. 27.
50 L. Po sto ło wicz, Kar�to�te�ka�ogól�no�in�for�ma�cyj�na�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�[w:] Z ar�chi�wum�IPN, t. 1, red.

B. Gro nek, War sza wa 2005, s. 19.
51 AIPN Rz, 010/83, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den cji

ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, b.d., k. 26.
52 Z funk cjo nal no ścią po szcze gól nych kart moż na się za po znać w ar ty ku le Mo ni ki Ko ma niec kiej: 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�
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Pro po no wa no rów nież za sto so wa nie no wych kart „E”, „D” oraz „C”53. Jed no cze śnie po sta no -
wio no utrzy mać do tych cza so wy sys tem kar to tek ja ko „du ble ra sys te mu kom pu te ro we go”54. 

W do ku men cie kon cep cyj nym szcze gó ło wo wy ja śnio no funk cjo nal ność wspo mnia nych
no wych kart ewi den cyj nych. Kar ta „P” za stę po wa ła w funk cji za py ta nia wcze śniej szy for -
mu larz E-15, zaś pod ką tem ak tu ali za cyj nym da ne wcze śniej za war te w kar cie E-16 w in -
for ma cjach iden ty fi ka cyj no -adr es owych. Kar ta „P” słu ży ła do za pi su pod sta wo wych da -
nych oso bo wych nie zbęd nych do pro wa dze nia pro ce su spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji,
a tak że zgła sza nia uzu peł nień. W pro jek cie za cho wa no do tych cza so we wy mo gi for mal ne
sto so wa ne wo bec kar ty E-15. Wy peł nia nie kar ty „P” i jej ko do wa nie opi sy wa ła in struk cja
P-1. W tre ści kar ty „P” mia no od no to wy wać po za da ny mi per so nal ny mi licz bę dzien ni ka,
da tę wy peł nie nia, pod pis i pie cząt kę na czel ni ka wy dzia łu lub je go za stęp cy al bo upo waż -
nio ne go funk cjo na riu sza 55. Kar tę „P” przed sta wiają po niż sze fak sy mi lia:

Wzór�karty�„P”�(AIPN�Wr,�0148/211)

Ko lej na kar ta ozna czo na li te rą „E” prze ję ła po czę ści funk cje do tych cza so wych kart EO-4 oraz
E-16. Za stą pi ła ona w funk cji re je stra cyj nej część ope ra cyj ną pierw szej kar ty EO-4 oraz w za -

te�czek�bez�pie�ki..., s. 231–262. Zob. też J. Pi łat, Za�sa�dy�pro�wa�dze�nia,�funk�cjo�no�wa�nie�oraz�ro�la�ewi�den�cji�ope�-
ra�cyj�nej�SB�z uwzględ�nie�niem�przy�dat�no�ści�za�cho�wa�nych�ma�te�ria�łów�ewi�den�cyj�nych�w bie�żą�cej�pra�cy�In�sty�-
tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�[w:] W krę�gu�„te�czek”.�Z ba�dań�nad�za�so�bem�i funk�cja�mi�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�-
ci�Na�ro�do�wej, red. J. Bed na rek, P. Perzy na, Łódź–Toruń, s. 156.

53 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO, War sza -
wa, 1983 r., k. 5; por. też ibi�dem, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi -
den cji ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, War sza wa, gru dzień 1982 r., k. 30.

54 Ibi�dem, k. 9.
55 Ibi�dem, k. 30, 34–35.
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da niach ak tu ali za cyj nych kar tę dru gą E-16 w czę ści da nych ope ra cyj no -ew ide ncy jn ych56. Kar -
tę „E” prze zna czo no do re je stra cji osób i spraw. Wy peł nia ły ją da ne ope ra cyj ne. Łą czy ły się one
z in for ma cja mi per so nal ny mi fi gu ran tów je dy nie po przez umiesz czo ny iden ty fi ka tor oso bo wy.
Dzię ki te mu utrud nia no ewen tu al ne roz po zna nie osób, któ rych in for ma cje do ty czy ły. Wy peł -
nia nie kar ty „E” re gu lo wa ła in struk cja E-157. Wspo mnia ną kar tę „E” przed sta wio no na ko lej -
nych fak sy mi liach.

Wzór�kar�ty�„E”�(AIPN�Wr,�0148/211)

No wo wpro wa dzo ne kar ty „C” i „D” za stą pi ły w funk cji kart re je stra cyj nych część oso -
bo wą kar ty EO-4 oraz w za da niach ak tu ali za cyj nych kar tę E-16 „w za kre sie da nych cha rak -
te ro lo gicz no -r ys op is owych i da nych o dzia łal no ści re je stro wa nych osób”58. Kar ta „C” słu -
ży ła do od no to wy wa nia da nych „oso bo wo -p ozna wczych” oraz „związ ków oso bo wych”, co
ilu stru ją po niż sze fak sy mi lia.

56 AIPN, 001436/5, In struk cja re je stro wa nia osób i spraw przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa oraz
spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji przy wy ko rzy sta niu elek tro nicz ne go sys te mu prze twa rza nia da nych, maj
1984 r., s. 1.

57 AIPN Rz, 010/83, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den cji
ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, War sza wa, gru dzień 1982 r., k. 30.

58 AIPN, 001436/5, In struk cja re je stro wa nia osób i spraw przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa oraz
spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji przy wy ko rzy sta niu elek tro nicz ne go sys te mu prze twa rza nia da nych, maj
1984 r., s. 1.
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Wzór�kar�ty�„C”�(AIPN�Wr,�0148/211)

Z ko lei kar ta „D” słu ży ła do za pi sy wa nia wia do mo ści o ak tyw no ści „spo łecz no -z aw o do -
wej i po li tycz nej” re je stro wa nych osó b59. Kar ty „C” i „D” wy peł nia no we dle od po wied nich
in struk cji C-1 i D-160. Wzór kar ty „D” za miesz czo no po ni żej.

Wzór�kar�ty�„D”�(AIPN�Wr,�0148/211)

Tadeusz�Ruzikowski

88

A
R
C
H
IW

U
M

A
IP

N
 W

r

A
IP

N
 W

r
A

IP
N

 W
r

A
IP

N
 W

r



Za da niem na stęp nej kar ty – „R” by ło prze no sze nie in for ma cji zgro ma dzo nych w kar to -
te kach tra dy cyj nych do kar to te ki kom pu te ro wej, jej ak tu ali za cja i we ry fi ka cja. Ocze ki wa -
no, że w mia rę roz wo ju sys te mu zmo dy fi ko wa ny obieg do ku men tów w pew nych wy pad -
kach ule gał bę dzie uprosz cze niu, a czas sa mych spraw dzeń skró ce niu 61. 

Ro lę w ewi den cji ope ra cyj nej przy zna no też do ku men to wi „K–P” (ewen tu al nie „K–O”).
Był to wy druk kom pu te ro wy, któ re go wy stę po wa nie prze wi dy wa no na róż nych eta pach
obie gu in for ma cji w ar chi wum. Do ku ment „K–P” miał być od po wie dzią na spraw dze nie
oso by kar tą „P” oraz po twier dze niem „spraw dze nia oso by w zbio rach pio nu «C», czym za -
stę po wał funk cjo nal no ścią do tych cza so wą ro lę kar ty E-15”62.

Pro ble ma ty kę szcze gó ło we go za sto so wa nia no wych do ku men tów w za kre sie ewi den cji
pod ję to kom plek so wo w In struk cji re je stro wa nia osób i spraw przez jed nost ki Służ by Bez -
pie czeń stwa oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji przy wy ko rzy sta niu elek tro nicz ne go
sys te mu prze twa rza nia da nych z ma ja 1984 r.63

Obieg�do�ku�men�tów�

Waż nym punk tem wyj ścia do opra co wa nia mo de lu obie gu in for ma cji w związ ku z or ga -
ni za cją ZSKO by ły za le ce nia re sor tu od no szą ce się do re je stra cji i prze ka zy wa nia in for ma -
cji. Obieg do ku men tów re je stra cyj nych oraz kwe stię udzie la nia in for ma cji w MSW re gu lo -
wa ło od 1972 r. Za rzą dze nie 079/72 z dnia 2 sierp nia 1972 r. w spra wie re je stra cji przez
jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa osób i spraw oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji 64.
Za war te w nim wy tycz ne by ły pod sta wą do pla no wa nia zmian w obie gu in for ma cji w MSW
i jed nost kach mu pod le gły ch65. Słu ży ły one wple ce niu do do tych czas funk cjo nu ją ce go sys te mu
do ku men ta cji ele men tów pro jek tu in for ma tycz ne go wy ko rzy sty wa nych do wpro wa dza nia
da nych na no śnik kom pu te ro wy oraz we ry fi ka cji umiesz czo nych tam in for ma cji. War to za -
ra zem nad mie nić, że zmia ny na tym eta pie do ty czy ły tyl ko tych ob sza rów, gdzie wdra ża no
no we ele men ty prze twa rza nia. 

Opra co wa no kil ka mo de li or ga ni za cji do ku men ta cji od po wia da ją cych za sad ni czym
funk cjom do tych cza so we go sys te mu. Zna la zły się wśród nich spraw dza nie i udzie la nie in -
for ma cji, re je stra cja osób i spraw przez jed nost ki SB, in for ma cja o zmia nach oraz prze ka -
zy wa niu spraw i te czek do in nych jed no stek ope ra cyj nych oraz re je stra cje uzu peł nia ją ce 66.
Zmo dy fi ko wa ny sys tem do ku men ta cji, a tak że wy ko ny wa ne przy tym czyn no ści uwzglę -
dnia ją ce aspekt in for ma tycz ny przed sta wia ją ko lej ne czte ry sche ma ty. Pierw szy z nich

59 AIPN Rz, 010/83, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den cji
ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, War sza wa, gru dzień 1982 r., k. 30.

60 Ibi�dem, k. 30, 43.
61 Por. ibi�dem, k. 31–32.
62 AIPN, 001436/5, In struk cja re je stro wa nia osób i spraw przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa oraz

spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji przy wy ko rzy sta niu elek tro nicz ne go sys te mu prze twa rza nia da nych, maj
1984 r., s. 1.

63 Ibi�dem.
64 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,

1988 r., s. 23; zob. też AIPN, 01259/26, Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” z dnia 18 XI 1972 r. w spra wie pro -
wa dze nia re je stra cji, ewi den cji i opra co wań ana li tycz nych oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, b.p.

65 Wie dzę o funk cjo no wa niu kar to tek MSW moż na po sze rzyć dzię ki lek tu rze ar ty ku łu Mo ni ki Ko ma niec -
kiej; por. M. Ko ma niec ka, op.�cit.

66 Por. AIPN Rz, 010/83, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den -
cji ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, War sza wa, gru dzień 1982 r., k. 34 i nn.
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doty czy za sad ni czej kwe stii re ali zo wa nej przez Biu ro „C”, czy li wspo mnia ne go spraw dza -
nia i udzie la nia in for ma cji (zob. schemat nr 6).

Głów nym ele men tem mo der ni za cji obie gu sta ło się prze no sze nie in for ma cji na no śnik
kom pu te ro wy. Jak po ka za no wy żej, do ty czy ło to tak że uzu peł nień z CBA, CKK i KOI. Za
każ dym ra zem przy ak tu ali za cji ko niecz ne by ło wy pi sa nie kar ty „R”, skie ro wa nie jej do
Wy dzia łu X oraz zwe ry fi ko wa nie na nie sio nych zmian w Wy dzia le III Biu ra „C”. 

Pro jek to wa ny pro ces in for ma ty za cji mo dy fi ko wał rów nież sfe rę pro ce su re je stra cji osób
i spraw. Przy re je stra cji wy ko rzy sty wa no in for ma cje na nie sio ne już na no śnik kom pu te ro -
wy w trak cie spraw dze nia i udzie la nia in for ma cji. W oma wia nym pro ce sie uka za na jest za -
sad ni cza ro la wy dzia łów: X, I oraz III Biu ra „C”, gdzie osta tecz nie tra fia ły wy dru ki re je -
stra cyj ne. Po wyż sze za gad nie nie ilu stru je sche mat nr 7.

Ele men ty kom pu te ry za cji za pla no wa no tak że w za kre sie za wia da mia nia o zmia nach oraz
prze ka zy wa nia spraw i te czek jed nost kom ope ra cyj nym re sor tu. W tym kon tek ście w wy -
pad ku sto so wa nia sta rych kart za kła da no nie zmien ność do tych cza so we go obie gu in for ma -
cji. Nie co ina czej spra wa mia ła się przy wy ko rzy sta niu no wych kart. Za sad ni cza ścież ka
postę po wa nia by ła zwię zła. Obej mo wa ła trzy głów ne czę ści Biu ra „C” – wy dzia ły: I, X oraz
III. Wy dru ki re ali zo wa no w cy klu do bo wym. W Wy dzia le I spraw dza no po praw ność
uprzed nio do ko na ne go ko do wa nia, szu ka no błę dów we wpro wa dze niu na no śnik kom pu te -
ro wy, w ra zie ich zna le zie nia wy pi sy wa no no we kar ty pod sta wo we lub kar tę po moc ni czą
„R”. Po wyż sze za gad nie nia przed sta wia sche mat nr 8.

Zmia ny do ty czy ły wresz cie re je stra cji uzu peł nia ją cych. W ich przy pad ku ko lej ność czyn -
no ści uza leż nio na by ła od fak tu, czy no we in for ma cje do ty czy ły oso by już wpro wa dzo nej do
kom pu te ro wej kar to te ki. Moż na to za uwa żyć, śle dząc prze bieg sche ma tu nr 9.

Pew ne od nie sie nia do kwe stii in for ma tycz nych zna la zły się tak że w czę ści pro jek tu zaj -
mu ją cej się kwe stią pro ce dur uzu peł nia ją cy ch67.

Sprzęt

Pierw szym sprzę tem elek tro nicz nym wy ko rzy sty wa nym do au to ma ty za cji dzia łań we -
wnątrz MSW by ła ma szy na ZA M-41, je den z pierw szych pol skich kom pu te ró w68. U pro gu
lat sie dem dzie sią tych prze wi dy wa no uru cho mie nie sys te mu na cen tral nej Elek tro nicz nej
Ma szy nie Cy fro wej. Do pusz cza no dwa wa rian ty sprzę tu do ob słu gi pla no wa ne go wów czas
ZSKO. W oby dwu za sad ni czą część elek tro nicz ną pla no wa no otrzy mać z za so bów kra jo -
wych. Je dy nie w kil ku wy pad kach do pusz cza no ko niecz ność za ku pu urzą dzeń na Za cho -
dzie za tzw. twar dą wa lu tę, co ozna cza ło za pew ne wów czas do la ry ame ry kań skie.

Przy to czo na w pro jek cie kon fi gu ra cja prze wi dy wa ła szyb kość prze twa rza nia jed nost ki
cen tral nej na po zio mie 0,5 mln ope ra cji na se kun dę, uży cie pa mię ci ope ra cyj nej o cza sie
dostę pu ok. 0,8 na no se kund. Roz pa try wa no ze staw mi ni kom pu te rów (okre ślo ne go ja ko
wariant „A”) lub, al ter na tyw nie, ma szy nę cy fro wą du żej po jem no ści (de fi nio wa ną ja ko
wariant „B”)69. War to za zna czyć, że nie za leż nie od roz wią za nia, niezmiennymi ele men ta mi
kon fi gu ra cji sprzę to wych by ły dys ki sta łe, wy mien ne, pa mięć ma so wa oraz urzą dze nia wej -
ścia -wy jścia ta kie jak: mo ni to ry ekra no we, ste ru ją ce, dru kar ki wier szo we, czyt ni ki kart,

67 Ibidem, k. 52 i nn.
68 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 75; por. też

http://www.imm.org.pl/5,Instytut-Historia.html, 29 VI 2010 r.
69 AIPN, 0434/24, Stu dium wstęp ne nad Zauto ma ty zo wa nym Sys te mem Kar to tek Oso bo wych re sor tu

spraw we wnętrz nych – ZSKO, Warszawa, grudzień 1970 r., k. 31 i nn.
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taśmy oraz per fo ra tor ta śmy. Za rys ide owy wy mie nio nych ze sta wów sprzę to wych przed sta -
wia ją sche ma ty nr 10–11.

Nie co od mien nie przed sta wiał się sche mat sprzę to wy ma szy ny cy fro wej du żej po jem no -
ści, któ ry – jak wzmian ko wa no – roz pa try wa no ja ko wa riant „B” (zob. schemat nr 11).

Jak po ka zał dal szy roz wój wy da rzeń po wyż sze roz wa ża nia w za sad ni czym za kre sie
skoń czy ły się wraz z po zy ska niem dla MSW w 1973 r. ame ry kań skie go kom pu te ra Ho ney -
well Bull, któ ry nie mal na dal sze dwie de ka dy stał się pod sta wo wą jed nost ką sprzę to wą
w re sor cie, cha rak te ry zu ją cą się du żą nie za wod no ścią. War to wspo mnieć, że w pla nach
u pro gu lat sie dem dzie sią tych su ge ro wa no też utwo rze nie cen tral nej sta cji trans mi sji da -
nych, któ ra mia ła przy spie szyć wy mia nę in for ma cji. Mo del kon struk cji sta cji prezentuje
sche mat nr 12.

W pro jek cie przed sta wio nym pod ko niec 1979 r. za kła da no dwo ja kie roz wią za nia sprzę -
to we. W pierw szym wa rian cie pla no wa no opar cie re ali za cji pod sys te mu CROS – za sad ni -
czej czę ści ZSKO – na wzmian ko wa nym wy żej ame ry kań skim kom pu te rze Ho ney well Bull
6040 oraz wspar cie go sprzę tem pro duk cji kra jów de mo kra cji lu do wej. Ów cze sne jed-
nost ki pa mię ci zwią za ne ze wspo mnia nym kom pu te rem mo gły po mie ścić ok. 6*10^8 zna -
ków (tj. ok. 570 MB). Sza co wa no, że wspo mnia na wiel kość za gwa ran tu je ob słu że nie ok. 50
proc. pla no wa nej po jem no ści ba zy da nych. Uważano, że umoż li wi ło by to pod ję cie dzia łań
w kie run ku bu do wy CROS w za kre sie za in te re so wań czyn nych. Wy cho dzo no z za ło że nia,
że do speł nie nia ca ło ścio wych wy ma gań sprzę to wych nie zbęd ne bę dzie wzbo ga ce nie wspo -
mnia ne go sys te mu kom pu te ro we go o ko lej ne ele men ty, m.in. o pa mięć dys ko wą o po jem -
no ści 1,2*10^9 zna ków (tj. ok. 1150 MB), 2–3 jed nost ki pa mię ci ta śmo wych, dru kar kę.
Dzię ki ka na ło wi HSLA (z ang. High�Spe�ed�Link�Ada�pter) zwią za ne mu z kom pu te rem ko -
mu ni ka cyj nym DN-355, za kła da no za ist nie nie moż li wo ści pod łą cza nia więk szej licz by
koń có wek kom pu te ro wych oraz mo du łu pa mię ci ope ra cyj ne j70. Z ko lei do re ali za cji pod -
sys te mów za gad nie nio wych jed no stek ope ra cyj nych pro po no wa no włą czyć mi kro kom pu te -
ry R-11 pro duk cji wę gier skiej. Prze wi dy wa no, że każ dy pod sys tem otrzy mał by ta ki kom -
pu ter oraz kon fi gu ra cję ade kwat ną do wiel ko ści zbio ru i za kre su in for ma cji pod le ga ją cych
kom pu te ry za cji 71. W dru gim przed sta wio nym wa rian cie, kosz tow niej szym, choć wy ma ga -
ją cym mniej szej licz by zmian, prze wi dy wa no roz bu do wę ist nie ją ce go sys te mu kom pu -
te ro we go H-6040. Wśród ele men tów wzbo ga ca ją cych ze staw mia ły zna leźć się: ko lej na
jednost ka cen tral na z pa mię cią, pa mięć dys ko wa o po jem no ści 1,7-2.0*10^9 zna ków (tj. ok.
1600–1900 MB), 5 sztuk pa mię ci ta śmo wych oraz urzą dze nie ko mu ni ka cyj ne DN 35572.
Obie wzmian ko wa ne moż li wo ści prze wi dy wa ły two rze nie pod sys te mów za gad nie nio wych
w ko men dach wo je wódz kich MO na ba zie sprzę tu pro duk cji kra jów Rady Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej73.

Rze czy wi stość zwe ry fi ko wa ła przed sta wio ne wy żej pla ny. Kon cep cję z koń ca lat sie -
dem dzie sią tych „ty po we go” wy po sa że nia cen tra li oraz jed no stek wo je wódz kich pre zen tu ją
sche ma ty nr 13–14.

Po my śla no tak że o wy po sa że niu te re no wych jed no stek pod le głych re sor to wi spraw
wewnętrz nych.

70 AIPN, 0702/15, Omó wie nie pro jek tu Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych przy go to wa ne -
go przez Biu ro In for ma ty ki MSW, War sza wa, paź dzier nik 1979 r., k. 55. 

71 Ibi�dem.
72 Za pew ne przy dat ny do przy łą cza nia do dat ko wych ter mi na li; por. ibi�dem, k. 56.
73 Ibi�dem, k. 57.
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No�ta�be�ne we dle pro jek tu z koń ca lat sie dem dzie sią tych ob słu ga CROS mia ła się od by -
wać się za po mo cą mo ni to ra ekra no we go współ pra cu ją ce go z dru kar ką ty pu hard�-c�op�y74.
W tym sa mym pro jek cie za kła da no udo stęp nie nie człon kom gre mium kie row ni cze go re sor -
tu od po wied nich mo ni to rów ekra no wy ch75. Z ko lei w pla nie wdro że nio wym z po cząt ku lat
osiem dzie sią tych prze wi dy wa no w Wy dzia le III Biu ra „C” utwo rze nie spe cjal ne go sta no wi -
ska do ob słu gi py tań pil nych oraz szy fro gra mów. Skła dać się ono mia ło z po łą czo nych
z kom pu te rem głów nym mo ni to ra ekra no we go i dru kar ki lo kal ne j76.

W ro ku 1986 po za MSW pod ką tem ZSKO dys po no wa no sprzę tem kom pu te ro wym
w trzech WUSW: Byd gosz czy (R-11), War sza wie i Wro cła wiu (R-32), a w Kra ko wie przygo -
to wy wa no się do prze ję cia po dob nej ma szy ny. Nad to we wspo mnia nych trzech mia stach ist -
nia ły spe cjal ne po miesz cze nia oraz ka dra in ży nie ryj no -tec hnic zna. W cen tra li kom pu te ry
znaj do wa ły się w kli ma ty zo wa nych po miesz cze niach o łącz nej po wierzch ni ty sią ca me trów
kwa dra to wy ch77. Ośrod ki wo je wódz kie pla no wa no wy po sa żyć w wie lo sta no wi sko we mi ni -
kom pu te ry kla sy Me ra 660 lub IBM PC oraz urzą dze nia do szy fro wa nia da nych. „Koń co -
we urzą dze nia kom pu te ro we” chcia no zor ga ni zo wać przy po mo cy ty po we go wy po sa że nia
kom pu te ro we go jed no stek szcze bla cen tral ne go, wo je wódz kie go oraz re jo no we go. W tym
ce lu za mie rza no wy ko rzy stać „wie lo sta no wi sko we mi ni kom pu te ry”, mo ni to ry ekra no we
oraz urzą dze nia da le ko pi so we. Mia ły one być włą czo ne do pla no wa nej sie ci 78. 

War to nad mie nić, że w ro ku 1986 Biu ro „C” dys po no wa ło róż no rod nym par kiem in for -
ma tycz nym. Je dy nie je go część wy ko rzy sty wa no bez po śred nio do re ali za cji ZSKO. Sam
za sób sprzę to wy był wy ni kiem gro ma dze nia go przez la ta.
Ho�ney�well�Bull�6040. Kom pu ter pro duk cji ame ry kań skiej, któ ry miał pod sta wo we zna -

cze nie dla bu do wy sys te mu in for ma tycz ne go MSW i WUSW. Jak już wspo mnia no za in sta -
lo wa no go w re sor cie w ro ku 197379. We dle za cho wa nych in for ma cji po sia dał pa mięć ope -
ra cyj ną wiel ko ści 1 MB oraz ma so wą 1200 MB. Umoż li wiał współ pra cę z 32 do dat ko wy mi
urzą dze nia mi uła twia ją cy mi do stęp do je go za so bó w80. W ro ku 1982 dzię ki sta ra niom PHZ
„Me tro nex” po zy ska no po dob ny kom pu ter wy co fa ny z eks plo ata cji i nie kom plet ny. W ro -
ku 1983 skoń czy ły się do sta wy czę ści za mien nych do ory gi nal ne go H-604081. 
G-118. Wło skie urzą dze nie za in sta lo wa ne w ro ku 1973. Po sia dało 20 KB pa mię ci ope -

ra cyj nej oraz 30 MB ma so wej (ob słu gi wało czyt ni ki ta śmy pa pie ro wej da le ko pi so wej)82.
R-32. Urzą dze nie pol skiej pro duk cji za in sta lo wa ne w ro ku 1980. Po sia da ło 2 MB pa mię -

ci ope ra cyj nej oraz 1600 MB ma so wej. Dwa pro ce so ry trans mi sji umoż li wia ły pod łą cze nie

74 Ów cze śnie mo gło cho dzić praw do po dob nie o dru kar kę igło wą lub zna ko wą; por. AIPN, 0702/15, Omó -
wie nie pro jek tu Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych przy go to wa ne go przez Biu ro In for ma ty ki
MSW, War sza wa, paź dzier nik 1979 r., k. 41.

75 Ibi�dem, k. 43.
76 AIPN Rz, 010/83, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den cji

ope ra cyj nej pro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, gru dzień 1982 r., k. 57.
77 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek

re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 38.
78 Ibi�dem, k. 24–25.
79 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,

1988 r., s. 17.
80 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek

re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 38.
81 Ibi�dem, k. 66.
82 Ibi�dem, k. 39.
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do 128 urzą dzeń koń co wych (wy ko rzy sty wa ne było w gra nicz nych punk tach kon tro li, ewi -
den cji kry mi nal no -ro zp ozna wczej SUSW, Biu rze Kry mi nal nym KG MO)83. 
R-11B. Kom pu ter wę gier ski włą czo ny do pra cy w ro ku 1980. Po sia dał 1 MB pa mię ci

ope ra cyj nej oraz 300 MB ma so wej. Umoż li wiał zdal ne pod łą cze nie 16 urzą dzeń (wy ko rzy -
sty wa no go w Cen tral nej Kar to te ce Rze czy Utra co nych)84. 
ME�RA�9150. Pol ski kom pu ter wy po sa żo ny w 32 KB pa mię ci ope ra cyj nej oraz 10 MB

ma so wej. Mo gło z nim współ pra co wać do 32 sta no wisk mo ni to ro wych. MSW wy po sa żo ne
by ło w dwa te go ty pu kom pu te ry za in sta lo wa ne w Biu rze „C” w ro ku 1979 i 1984 (sto so -
wa ne ja ko re je stra to ry da nych sys te mów eks plo ato wa nych na ww. ma szy nach)85. Na po -
cząt ku de ka dy lat osiem dzie sią tych urzą dze nia Me ra 9150 mia ły słu żyć do wstęp nej we ry -
fi ka cji lo gicz nej po praw no ści za pi sów do ko ny wa nych na kar tach „P”86.
ME�RA�100. Tak że pol ski kom pu ter wy ko rzy sty wa ny od ro ku 1981, wy po sa żo ny w 32 KB

pa mię ci ope ra cyj nej. Po sia dał czte ry na pę dy dys ków ela stycz nych 8-ca lo wych oraz moż li -
wość współ pra cy z urzą dze nia mi zdal ny mi se rii RIAD (ob słu gi wał ruch gra nicz ny)87.
R-61. Kom pu ter pro duk cji so wiec kiej, któ ry dzia łał w cen tra li MSW od ro ku 1985.

Chcia no nim za stą pić wzmian ko wa ny, wy słu żo ny już wów czas, ame ry kań ski kom pu ter
Honey well. R-61 po sia dał 8 MB pa mię ci ope ra cyj nej oraz 1200 MB pa mię ci ma so wej.
Dołą czo ny pro ce sor umoż li wiał pod łą cze nie 64 koń co wych urzą dzeń kom pu te ro wy ch88.
IBM�PC�XT/AT. Dys po no wa no trze ma ze sta wa mi te go ty pu. Po sia da ły one po 640 KB

pa mię ci ope ra cyj nej oraz od po wied nio 30, 2x20, 2x20 MB pa mię ci ma so wej. Mo gły dzia łać
tak że ja ko zdal ne urzą dze nie (słu ży ły do roz po zna nia opro gra mo wa nia pod sta wo we go)89. 

Wszyst kie po wyż sze kom pu te ry w Biu rze „C” w ro ku 1986 ob słu gi wa ło 34 pro gra mi -
stów (Wy dział IX), 32 kon ser wa to rów (Wy dział XI), 73- os ob owa ob słu ga tech no lo gicz na
(Wy dział X)90. 

Pew ną pu lą sprzę tu dys po no wa no tak że w Do wódz twie Wojsk Ochro ny Po gra ni cza.
RC 8000 był kom pu te rem duń skim dzia ła ją cym od 1977 r. Po sia dał on pa mięć ope ra cyj ną 196
KB oraz dys ko wą 60 MB. Ma szy na ob słu gi wa ła 15 urzą dzeń koń co wych usy tu owa nych w gra -
nicz nym punk cie kon tro li w mię dzy na ro do wym por cie lot ni czym na Okę ciu. Mia ła ona za sto -
so wa nie głów nie w od pra wie gra nicz nej. W ro ku 1986 za in sta lo wa no maszy nę SM-1420 pro -
duk cji ra dziec kiej, o po jem no ści pa mię ci RAM 2 MB oraz ma so wej 32 MB. Po sia da ła ona
moż li wość współ pra cy z 16 urzą dze nia mi. Pla no wa no za stą pić nią urzą dze nie duń skie. Kom -
pu ter ME RA-60 – pro duk cji pol skiej, za in sta lo wa ny w ro ku 1985, po sia dał 20 MB pa mię ci
dys ko wej oraz po zwa lał na ob słu gę czte rech urzą dzeń koń co wych. Ogó łem wspo mnia ne kom -
pu te ry ob słu gi wa ła 14- os ob owa ka dra wy wo dzą ca się z Wy dzia łu In for ma ty ki Szta bu WO P91.

83 Ibi�dem.
84 Ibi�dem.
85 Ibi�dem.
86 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO, Warszawa,

1983 r., k. 35.
87 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek

re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 39. RIAD by ła to se ria kom pu te rów bu do wa nych
w by łych kra jach de mo kra cji lu do wej kom pa ty bil na z IBM. Tworzono je w ra mach Jed no li te go Sys te mu Elek -
tro nicz nych Ma szyn Cy fro wych.

88 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek
re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 38.

89 Ibi�dem, k. 40.
90 Ibi�dem.
91 Ibi�dem.
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Mi mo wy ka za nej wy żej róż no rod no ści kry tycz nie oce nia no wy po sa że nie sprzę to we Biu -
ra „C”. Są dzo no bo wiem, że głów ny kom pu ter nie po sia dał do sta tecz nych moż li wo ści te le -
tran smi syj nych, był tak że wy eks plo ato wa ny. Ma szy ny R-32 oraz R-61 czę sto za wo dzi ły.
Ostat nia po sia da ła nie do pra co wa ną te le tran smi sję da nych. Stąd wspo mnia ny sprzęt wy ma -
gał znacz nej ob słu gi tech nicz ne j92.

W po ło wie lat osiem dzie sią tych we Wro cła wiu oraz Byd gosz czy użyt ko wa no eg zem pla -
rze wspo mnia nych wy żej kom pu te rów, od po wied nio R-32 oraz R-11B. W obu wy pad kach
sprzęt wy ko rzy sty wa no do eks plo ata cji sys te mów ewi den cyj no -ro zp ozna wczych mi li cji.
Ob słu gi wa ło je łącz nie 23 pra cow ni kó w93. 

Po rów na nie wła ści wo ści po szcze gól nych mo de li kom pu te rów wy ko rzy sty wa nych
w MSW na prze strze ni lat sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych w sto sun ku do ocze ki wań
sprzę to wych z dru giej po ło wy lat osiem dzie sią tych przed sta wia po niż sza ta be la:

92 Ibi�dem.
93 Ibi�dem, k. 41.
94 AIPN, 0553/10, Uwa run ko wa nia sprzę to we Cen tral ne go Ośrod ka In for ma tycz ne go Biu ra „C” MSW,

k. 65; zob. też AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do
2000 r., 1988 r., s. 67, 69.
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Rodzaj�

parametru/kom�-

puter�(kraj)

H-6040

(USA)

R-32�

(PRL)

R-11B�

(WRL)

R-61�

(ZSRR)

Wymagania�techniczne

na�sprzęt�komputerowy

ośrodka�centralnego

Rok instalacji 1973 1980 1980 1985

Pamięć operacyjna 1 2 1 8 >2

Moc obliczeniowa
(tys. oper./sek.)

240 220 1500 2000 >1000

Pamięć zewnętrzna
(MB)

1200 1600 300 1200 4000

Przepustowość
kanału we/wy

(kb/sek.)
1500 900 400 500 >2500

Ilość kanałów
teletransmisyjnych

32 128 16 brak >128

Procent 
niezawodności 

95 95 98 70 100

Ta�b.�1.�Po�rów�na�nie�pa�ra�me�trów�po�szcze�gól�nych�mo�de�li�kom�pu�te�rów�w sto�sun�ku�do

ocze�ki�wań�sprzę�to�wych�z dru�giej�po�ło�wy�lat�osiem�dzie�sią�tych

Źró�dło:�AIPN,�0533/10,�Kon�cep�cja� roz�wo�ju� in�for�ma�ty�ki�w re�sor�cie� spraw�we�wnętrz�nych�na� la�ta
1987–2000.



W stra te gii roz wo ju in for ma ty ki z ro ku 1987 oce nia no, że do ce lo wy głów ny kom pu ter
miał po sia dać moc ob li cze nio wą więk szą niż 1 mln ope ra cji na se kun dę, pa mięć ma so wą
po wy żej 4000 MB, moż li wość ob słu że nia po wy żej 128 li nii trans mi sji da nych oraz ce cho -
wać się nie za wod no ścią i zdu blo wa niem mo du łów. Za ra zem jed nak, po mi mo przed się wzię -
tych sta rań, kon sta to wa no z pew nym roz go ry cze niem, że „obec nie Biu ro «C» MSW nie
dys po nu je sprzę tem kom pu te ro wym umoż li wia ją cym re ali za cję funk cji i za dań prze wi dzia -
nych dla Cen tral ne go Ośrod ka In for ma tycz ne go MSW”. W związ ku z tym za le ca no po szu -
ki wa nie od po wied nie go sprzę tu w pierw szej ko lej no ści na ryn kach RWPG, a w dru giej –
w kra jach ka pi ta li stycz ny ch94.

Nie co wcze śniej, bo w ro ku 1986, we dle sza cun ków, naj więk sze po trze by, je śli cho dzi
o pa mięć ma so wą, po sia da ły WUSW w Gdań sku, Ka to wi cach, Ło dzi oraz War sza wie.
W ich wy pad ku łącz nie dla pio nów SB i MO sza co wa no ko niecz ność ma ga zy no wa nia od
400 mi lio nów do po nad mi liar da zna ków (tzn. od 381 do 953 MB). Szcze gó ło wy roz kład
ocze ki wań wzglę dem sys te mu w wy bra nych wo je wódz twach przed sta wia po niż szy wy kres:
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Wy�kres�1.�Sza�cun�ko�we�ocze�ki�wa�nia�wzglę�dem�ma�ga�zy�no�wa�nia�zna�ków�(w mi�lio�nach)

w pa�mię�ciach�ma�so�wych�w ko�men�dach�wo�je�wódz�kich�MO�w po�dzia�le�na�służ�by�oraz

wo�je�wódz�twa�z�1986�r.�Uwzględ�nio�no�je�dy�nie�wo�je�wódz�twa�z prze�wi�dy�wa�nym�za�so�-

bem� cał�ko�wi�tym�po�wy�żej� 200�mln� zna�ków� (oprac. Ta de usz Ru zi kow ski na pod sta wie
AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj -
ne jed no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 42).



Zro zu mia łe, że naj wyż sze wskaź ni ki za po trze bo wa nia no to wa no w mia stach, gdzie w la tach
osiem dzie sią tych opo zy cja na le ża ła do naj ak tyw niej szych. W wie lu wy pad kach przed sta wio -
ne wy żej da ne wska zu ją na ko re la cję w tym za kre sie. W więk szo ści jed nak woje wództw wiel -
ko ści po trzeb okre śla no na mniej niż 400 mln zna ków, tzn. 381 MB95. Od po jem no ści prze -
wi dy wa nych sys te mów uza leż nio no ko lej ność pod łą cza nia jed no stek wo je wódz kich do sie ci
kom pu te ro wej. Ja ko pierw sze mia no pod łą czać te o prze wi dy wa nym za so bie po wy żej 200
mln zna ków. Wśród nich zna la zły się jed nost ki wo je wódz kie: gdań skie, kra kow skie, łódz kie,
rze szow skie, szcze ciń skie, war szaw skie oraz wro cław skie 96.

Sieć�kom�pu�te�ro�wa

Nie zbęd nym ele men tem pro jek to wa ne go sys te mu by ła sieć kom pu te ro wa. W ro ku 1988
eks plo ato wa no 32 koń ców ki sie ci pod łą czo ne do kom pu te ra pod sta wo we go H-6040, 16 ko -
lej nych wpię to do ma szy ny R-61, a 5 na stęp nych do R-11. Dzię ki szy fra to ro wi LAMB DA
użyt ko wa no tak że pierw sze w Pol sce szy fro wa ne łą cze z Wy dzia łu „C” w Ka li szu do cen -
tra li MSW. W sa mym re sor cie dys po no wa no trze ma po dob ny mi li nia mi 97. Ponad to dzię ki
koń ców kom sie cio wym funk cjo na riu sze mie li na bie żą co do stęp do za so bu in for ma cyj ne go
PE SEL. W sa mej War sza wie by ło 40 ter mi na li prze zna czo nych do te go ce lu 98. 

Wdra�ża�nie�ZSKO

Jak już wzmian ko wa no w ro ku 1979 pla no wa no re ali za cję sys te mu na okres 5 lat. Pra ce
nad tym pro jek tem po dzie lo no na dwa za sad ni cze eta py. W pierw szym miał po wstać frag -
ment CROS obej mu ją cy czyn ne za in te re so wa nia SB łącz nie z – jak to uję to – „«ba ga żem»
ar chi wal nym” od no szą cym się do tych za in te re so wań. W dru gim eta pie za kła da no po sze rze -
nie CROS o in for ma cje ar chi wal ne oraz bu do wę pod sys te mów za gad nie nio wych cen tral nych
i ko mend wo je wódz kich. Gra ficz ne uję cie po wyż szych kwe stii przed sta wia sche mat nr 15. 

W pierw szym okre sie two rze nia sys te mu do cza su peł ne go utwo rze nia zbio rów CROS
oraz nie zbęd nych frag men tów zbio rów pod sys te mów za gad nie nio wych pla no wa no rów no le -
głe wy ko rzy sta nie tak że kar to tek ręcz nych. Za mie rze nie po wyż sze ilu stru je sche mat nr 16.

Opra co wa no tak że obieg in for ma cji uwzględ nia ją cy znacz nik w zbio rach PE SEL, wska -
zu ją cy na od no to wa nie oso by w kar to te kach re sor tu. W tym wy pad ku za kła da no, że do
ZSKO tra fia ło by je dy nie ok. 10 proc. za py tań, gdyż 90 proc. od po wie dzi brzmia ła by: „Nie
fi gu ru je”. Za rys obie gu in for ma cji w po wyż szym kon tek ście przed sta wia sche mat nr 17,
natomiast sy tu ację bra ku znacz ni ka w sys te mie PE SEL – sche mat nr 18.

Do kwe stii wdra ża nia ZSKO w la tach osiem dzie sią tych w spo sób bez po śred ni od no si się
po cho dzą cy z ro ku 1983 do ku ment „Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek
Ope ra cyj nych”. Wy zna czał on prio ry te ty re ali za cji sys te mu. W pierw szej ko lej no ści za mie -
rza no prze pro wa dzić in for ma ty za cję za in te re so wań czyn nych pio nów de par ta men tów: II,
III, IV i V. Na stęp nie do in for ma ty za cji wy zna czo no wspo mnia ną już Służ bę Mi li cji, Za -
rząd II Szta bu Ge ne ral ne go, Woj sko wą Służ bę We wnętrz ną MO N99. Do ce lo wo za kła da no,
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95 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek
re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 42.

96 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,
1988 r., s. 76.

97 Ibi�dem, s. 17.
98 Ibi�dem, s. 19.
99 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO,

Warszawa, 1983 r., k. 2.



że sys tem ZSKO obej mie za in te re so wa nia czyn ne oby dwu re sor tów (spraw we wnętrz nych
i obro ny na ro do wej) oraz ar chi wal ne zgro ma dzo ne w Biu rze „C” w kar to te ce ogól no in for -
ma cyj nej i Cen tral nej Kar to te ce Kry mi nal nej. Osią gnię ciu te go sta nu mia ło słu żyć wpro wa -
dze nie „no wej struk tu ry zbio rów -z esp ol onych”, za sad for ma li za cji i ko do wa nia do ku men -
tów, ob sa dy per so nal nej nie zbęd nej do re ali za cji kon cep cji. Ze wzglę du na „ak tu al ne
uwa run ko wa nia” po twier dzo no eta po we wpro wa dza nie mo de lu do ce lo we go 100.

Prze wi dy wa no, że wdra ża nie sys te mu wy ge ne ru je po trze bę prze two rze nia dzien nie
w pio nie „C” (Biu ro „C” i wy dzia ły „C”):

a) 1500 do ku men tów spraw dze nio wych,
b) 160 do ku men tów wy ma ga ją cych przy go to wa nia od pi sów w kar to te ce ogól no in for ma -

cyj nej oraz zdu blo wa nia tej licz by ze wzglę du na uzu peł nie nia,
c) 100 do ku men tów wy ko rzy stu ją cych Cen tral ną Kar to te kę Kry mi nal ną,
d) 250–450 no wych re je stra cji SB.
W związ ku z tym do strze ga no po trze bę stwo rze nia 40 sta no wisk pra cy prze zna czo nych

do „for ma li za cji i do ko ny wa nia od pi sów” oraz 25 eta tów do wpro wa dza nia do kom pu te ra
in for ma cji w licz bie ok. 1 mln zna ków dzien nie (tj. ok. 1 MB)101.

Prze wi dy wa no trzy za sad ni cze eta py im ple men ta cji sys te mu. W pierw szym za kła da no
prze nie sie nie do sys te mu kom pu te ro we go re je stra cji zgro ma dzo nych w kar to te kach sta ty -
stycz nych SB z moż li wo ścią re ali za cji funk cji sta ty stycz nych oraz ana li tycz nych. W ko lej -
nym eta pie mia no uru cho mić moż li wo ści ko or dy na cyj ne sys te mu. W ostat nim wresz cie
pro gno zo wa nym sta dium za kła da no re ali za cję funk cji spraw dze nia i udzie la nia in for ma cji
tyl ko po przez sys tem kom pu te ro wy. Pla no wa no pod ję cie pró by z udzia łem jed no stek or ga -
ni za cyj nych Biu ra „C” MSW102. Ko lej ny do ku ment opi su ją cy bie żą ce i przy szłe wy sił ki
w kie run ku wcie la nia w ży cie pla nu utwo rze nia ZSKO po wstał w ro ku 1986. No�ta�be�ne�oce -
nia no wów czas, że Biu ro „C” ob słu gi wa ło bądź wdra ża ło 21 sys te mów, co i tak by ło licz -
bą mniej szą w sto sun ku do ro ku po przed nie go, gdy od no to wa no ich 27. Wśród nich zna lazł
się ZSKO. Cie ka we, iż kon sta to wa no, że „do tych cza so we pra ce ma ją głów nie na ce lu prak -
tycz ne spraw dze nie za ło żeń Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych”. Do tąd kon -
cen tro wa no się na two rze niu zbio rów za in te re so wań czyn nych wy bra nych jed no stek SB
(wy dzia łów ope ra cyj nych i ope ra cyj no -tec hnic znych) WUSW w Ka li szu, Piotr ko wie Try -
bu nal skim i ich od po wied ni ków re jo no wych. Wspo mnia ne uzu peł nia ły da ne z kar to tek:
ogól no in for ma cyj nej SB, kry mi nal nej i Cen tral ne go Biu ra Ad re so we go. Do ko na no tak że
ujed no li ce nia sys te mów za gad nie nio wych de par ta men tów ope ra cyj nych MSW103. 

W ro ku 1986 w pro jek to wa nym ZSKO wy róż nia no trzy za sad ni cze po zio my sys te mu:
cen tral ny, wo je wódz ki i re jo no wy. Klu czo we zna cze nie ko or dy na cyj ne przy pi sa no pierw szej
czę ści sys te mu, któ ra dys po no wać mia ła do stę pem do pod sta wo wych da nych ewi den cji ope -
ra cyj nej, zbio rów sys te mów za gad nie nio wych oraz wy bra nych ele men tów sys te mów ewi -
den cyj no -ro zp ozna wcz ych104. W pro ce sie wdra ża nia ZSKO uzna no za nie zbęd ne: bu do wę
i funk cjo no wa nie cen tral ne go i wo je wódz kich ośrod ków in for ma tycz nych, bu do wę re sor to -
wej sie ci szy fro wej do trans mi sji da nych, wy po sa że nie kar to tek jed no stek or ga ni za cyj nych
w koń co we urzą dze nia kom pu te ro we, do sto so wa nie struk tu ry or ga ni za cyj nej i eta to wej do

Zarys historii Zintegrowanego (Zautomatyzowanego) Systemu...

97

A
R
C
H
IW

U
M

100 Ibi�dem, k. 4–5.
101 Ibi�dem, k. 9.
102 Ibi�dem, k. 58.
103 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek

re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 12.
104 Ibi�dem, k. 20.



re ali zo wa nych za dań, okre so we wspar cie ka dro we jed no stek uczest ni czą cych we wdra ża niu
sys te mu 105. Po wyż sze sta no wi ły w więk szo ści po wtó rze nie wcze śniej szych za ło żeń.

Tak więc prze wi dy wa no utwo rze nie ośrod ków in for ma tycz nych za rów no w struk tu rze
or ga ni za cyj nej Biu ra „C”, jak i wy dzia łów „C” w wo je wódz twach. Kom pu te ry w czę ści
cen tral nej mia ły stwo rzyć „pod sta wo wy wę zeł ogól nor eso rt owej sie ci kom pu te ro wej”
umoż li wia ją cy prze pływ in for ma cji po mię dzy po szcze gól ny mi sys te ma mi 106.

Pla no wa no trzy eta po we wpro wa dza nie tech nicz nych roz wią zań sys te mu. W pierw szym
za pro jek to wa nym na la ta 1987–1989 za kła da no do pro wa dze nie szy fro wych li nii te le tran -
smi syj nych z każ de go wo je wódz twa do kom pu te ra cen tral ne go i wy po sa że nie wszyst kich
WUSW w co naj mniej jed no kom pu te ro we urzą dze nie koń co we zlo ka li zo wa ne w Wy dzia -
le „C”. Mógł być nim kom pu ter, wie lo sta no wi sko wy mi ni kom pu ter lub mo ni tor ekra no wy.
Prze wi dy wa no też za in sta lo wa nie wie lo sta no wi sko wych mi ni kom pu te rów w jed nost kach
MSW, KG MO, DWOP re ali zu ją cych sys te my za gad nie nio we. Nad to chcia no w tym cza sie
wy po sa żyć w sprzęt kom pu te ro wy punk ty kon tro li gra nicz nej oraz wpro wa dzić bez piecz ny
do stęp jed no stek re sor tu do da nych zgro ma dzo nych w Cen tral nej Ba zie Da nych oraz te re -
no wych ba zach da ny ch107. 

W ko lej nym okre sie 1989–1991 za mie rza no wy po sa żyć wszyst kie wo je wódz kie urzę dy
spraw we wnętrz nych w urzą dze nia kom pu te ro we lub wie lo sta no wi sko we mi ni kom pu te ry
umiej sco wio ne w wy dzia łach „C”. Poza tym w de par ta men tach, biu rach MSW, KG MO
oraz jed nost kach ope ra cyj no -tec hnic znych prze wi dy wa no uzu peł nie nie sprzę tu kom pu te ro -
we go o mo ni to ry ekra no we zlo ka li zo wa ne w „wy dzia łach li nio wych”108.

Na stęp ny etap prze wi dzia no na la ta 1991–1995. Pla no wa no wów czas wy ko na nie sie ci
te le tran smi syj nej do szcze bla re jo no we go. Za kła da no też wy po sa że nie tam tej szych jed no -
stek co naj mniej w mo ni tor ekra no wy 109. 

Ostat ni wresz cie pro gno zo wa ny okres wy kra czał po za rok 1995. Wte dy prze wi dy wa no
wy po sa że nie wy bra nych urzę dów re jo no wych w mi ni kom pu te ry wie lo sta no wi sko we oraz
pod łą cze nie sie ci kom pu te ro wej do urzą dzeń da le ko pi so wych za in sta lo wa nych w ko mi sa -
ria tach i po ste run kach MO 110.

Har mo no gram wdro że nio wy z dru giej po ło wy lat osiem dzie sią tych ob jął też pra ce zwią -
za ne z two rze niem ochro ny kryp to gra ficz nej sie ci prze sy łu in for ma cji. Prze wi dy wa no, że
do ro ku 1990 za po mo cą urzą dzeń LAMB DA-1 zo sta nie uru cho mio nych dzie sięć taj nych
łącz trans mi sji da nych spajających wy bra ne WUSW z cen tra lą. W ko lej nym okre sie
1991–1998 za kła da no wy two rze nie 1500 sztuk urzą dzeń szy fru ją cych oraz uru cho mie nie
taj nych łącz trans mi sji da nych. Pro duk cję ele men tów szy fru ją cych uza leż nia no od mo cy
wy twór czych za kła dów TE LE TRA. Wresz cie po ro ku 1995 za kła da no za ini cjo wa nie prac
nad cen tral nym urzą dze niem szy fru ją cym oraz stan dar dem kryp to gra ficz nym. Je go wdro że -
nie do eks plo ata cji pla no wa no na rok 2000111.
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105 Ibi�dem, k. 22.
106 Ibi�dem, k. 22–23.
107 Ibi�dem, k. 28.
108 Ibi�dem, k. 30.
109 Ibi�dem, k. 31.
110 Ibi�dem.
111 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,

1988 r., s. 70.



Na za koń cze nie można postawić pytanie, ja ki był re al ny efekt tak wie lu przed sta wio nych
wy żej pla nów oraz wy sił ków wdro że nio wych ukie run ko wa nych na stwo rze nie ZSKO?
W isto cie do tąd od na le zio ne in for ma cje na ten te mat są na der skrom ne. 

Oto bo wiem in for mo wa no, że w sierp niu 1984 r. „roz po czę to sys te ma tycz ne ła do wa nie
ban ku ZSKO” in for ma cja mi pły ną cy mi z Cen tral nej Kar to te ki Kry mi nal nej. Do we ry fi ka -
cji in for ma cji oraz prze twa rza nia na po stać cy fro wą, wbrew wcze śniej szym za ło że niom, za -
trud nio no w Wy dzia le VII je dy nie 10 funk cjo na riu szy (pla no wa no 30). Sy tu acja zmu si ła
Biu ro „C” do ko rzy sta nia z po mo cy eme ry to wa nych funk cjo na riu szy, co nie za po bie gło jed -
nak wy stą pie niu opóź nie ń112.

We dle in for ma cji z ro ku 1986 w sys te mie ewi den cji ope ra cyj nej wy dzia łów ope ra cyj -
nych i ope ra cyj no -tec hnic znych WUSW w Ka li szu oraz Piotr ko wie Try bu nal skim, a także
jed no stek pod le głych znaj do wa ło się ok. 75 tys. re kor dów. Z ko lei w Biu rze „C” da ne prze -
szło ścio we zgro ma dzo ne w KOI oraz CKK obej mo wa ły ok. 60 tys. za pi sów (dzien nie przy -
by wa ło ok. 100).

We dług in nych da nych w kwiet niu 1987 r. bank ZSKO obej mo wał in for ma cje o ak tu al -
nych za in te re so wa niach WUSW w Ka li szu, Piotr ko wie Try bu nal skim oraz dwóch wy dzia -
łów De par ta men tu II MSW. Na wio snę 1987 r. stan ba zy we wspo mnia nych jed nost kach
wy no sił po nad 60 tys. re kor dó w113. Szer szą sta ty sty kę za pi sów w sys te mie in for ma tycz nym
z ro ku 1986 przed sta wia po niż sza ta be la:

Ta�b.�2.�Licz�ba�za�pi�sów� (re�kor�dów)�do�ty�czą�cych�za�in�te�re�so�wań�czyn�nych� i ar�chi�wal�-

nych�za�war�tych�w po�szcze�gól�nych�czę�ściach�ZSKO
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112 AIPN, 0702/15, No tat ka służ bo wa do ty czą ca zin for ma ty zo wa nia zbio rów CRS i KSI TA Mi ni ster stwa
Spra wie dli wo ści w ra mach sys te mu SE STA, 6 [8] III 1985 r., k. 64; por. ibidem, k. 64–67.

113 Two rzy ły je da ne po cho dzą ce z prze re je stro wa nia ak tu al nych za in te re so wań WUSW w Ka li szu i Piotr -
ko wie Try bu nal skim oraz dwóch wy dzia łów De par ta men tu II MSW, da ne z sys te mu CROS (spra wy za koń czo -
ne, ar chi wal ne i 1/3 wo je wództw w spra wach czyn nych), wpro wa dza nia in for ma cji przez Wy dział I o oso bach
za strze żo nych z uzu peł nie niem da nych z kar to te ki wy dzia łów III i VII (peł ny za kres), wpro wa dza nia in for ma -
cji w opar ciu o za py ta nia WUSW w Ka li szu i Piotr ko wie Try bu nal skim oraz dwóch wy dzia łów De par ta men -
tu II; por. AIPN, 0702/15, Kie run ki dal sze go wdra ża nia sys te mu ZSKO, War sza wa, kwie cień 1987 r., k. 90.

Jednostka
Liczba�zapisów�
(rekordów)

System ewidencji operacyjnej

Kalisz, Piotrków Trybunalski 75 000

Dane przeszłościowe dotyczące ww. osób w KOI i CKK 60 000

Systemy zagadnieniowe jednostek operacyjnych SB

System informacji kontrwywiadowczej Departamentu II MSW
(ESPIN)

16 000

Systemy ewidencji zainteresowań operacyjnych (ESEZO)

Departament III 8500

Departament IV 16 500 (53 000)

Departament V 88 000 (48 000)

Departament VI 11 500 (14 500)
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Źró�dło:�AIPN,�0365/91,�t.�2,�Kon�cep�cja�wdra�ża�nia�in�for�ma�ty�ki�wspo�ma�ga�ją�cej�dzia�ła�nia�ope�ra�cyj�ne
jed�no�stek�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�[pro�jekt],�War�sza�wa�1986.

Jednostka
Liczba�zapisów�
(rekordów)

Systemy zagadnieniowe jednostek operacyjno-technicznych SB

System ewidencji ustaleń operacyjnych Biura „B” MSW 6000

System ewidencji zagrożeń i podejrzanych kontaktów na podstawie
dokumentów „W” Biura „W”

0

Resortowy system ruchu granicznego obsługiwany przez Biuro
Paszportów MSW i Zarząd Zwiadu WOP

Ewidencja pobytów cudzoziemców w PRL (KK oraz paszporty kon-
sularne)

60 000 (10 000 000)

Ewidencja cudzoziemców zameldowanych na stałe oraz posia daczy
paszportów konsularnych

10 000

Skorowidz zabezpieczeń w ruchu granicznym 3000

Systemy zagadnieniowe jednostek organizacyjnych KG MO

Ewidencja kryminalno-rozpoznawcza Biura Kryminalnego KG MO 46 000

Systemy ewidencyjno-rozpoznawcze

Ewidencja kleru rzymskokatolickiego 52 000

Ewidencja kryminalno-rozpoznawcza

WUSW Bydgoszcz 85 000

WUSW Wrocław 70 000

WUSW Warszawa 124 000

Ewidencja wykroczeń w ruchu drogowym

WUSW Bydgoszcz 16 000

WUSW Wrocław 15 000

WUSW Warszawa 0

Problemowe

Ewidencja osób internowanych 10 000

Publikacja osób poszukiwanych w skali ogólnopolskiej 11 000

Ewidencja rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa 110 000

Ewidencja osób legitymowanych

WUSW Bydgoszcz 12 000

WUSW Wrocław 30 000

Razem „czynnych” zapisów nie mniej niż 935 500



Nad to ZSKO ob jął w za kre sie kar to te ki ogól no in for ma cyj nej SB ak tu al ne za in te re so wa -
nia WUSW i MON, de par ta men tów MSW. W sys te mie za war to też, choć je dy nie w wy pad -
ku wy bra nych jed no stek, wia do mo ści o za strze żeniach wy jaz dów za gra nicz nych. W ZSKO
po miesz czo no rów nież in for ma cje o in nych re je stra cjach z KOI oraz CKK i CBA. In for ma -
cje na te mat za in te re so wań czyn nych w ZSKO uzu peł nia no da ny mi z kar to tek: ogól no in for -
ma cyj nej SB, kry mi nal nej, Cen tral ne go Biu ra Ad re so we go oraz Cen tral ne go Ban ku Da ny -
ch114 i „wy bra ny mi za gad nie nia mi te ma tycz ny mi”115.

In for mo wa no też o wy ko rzy sty wa niu tech ni ki in for ma tycz nej przez de par ta men ty: III,
IV, V i VI MSW „w ce lach in for ma cyj nych oraz ana li tycz no -st at ystyc znych”. Wspo mnia ne
re ali zo wa no po przez za in sta lo wa ne mo ni to ry ekra no we 116. Od no to wa no trud no ści do stę pu
do da nych prze twa rza nych przez kom pu ter H-6040 (praw do po dob nie myl nie okre ślo no
go ja ko H-6000)117. Pla no wa no prze pro wa dzić ła do wa nie po zo sta łych (w sto sun ku do ocze -
ki wań – za le głych) in for ma cji z CROS do ZSKO. Oce nia no bo wiem, że z CROS nie za ła -
do wa no jesz cze da nych z 2/3 wo je wództw na te mat czyn nych za in te re so wań SB. Prze wi dy -
wa no też wpro wa dze nie do ba zy da nych o in ter no wa nych. Zwra ca no także uwa gę na
ogra ni czo ny stru mień na pły wa ją cych in for ma cji oraz na nie do sko na ło ści opro gra mo wa nia
unie moż li wia ją ce go wpro wa dza nie za strze że ń118. Wy ra ża no prze ko na nie, że za koń cze nie
ła do wa nia po zo sta łych za so bów zgro ma dzo nych w CROS po zwo li na wzrost licz by re kor -
dów w ZSKO 119. W ro ku 1987 za kła da no roz po czę cie prac przy go to waw czych w kie run ku
pod łą cze nia do za so bów kom pu te ro wych WUSW w Kra ko wie, Wro cła wiu oraz Byd gosz -
czy 120. Nie ste ty do tąd nie uda ło się do trzeć do in for ma cji opi su ją cych wdra ża nie sys te mu
w ostat nich dwóch la tach funk cjo no wa nia SB, czy li lat 1989 i 1990.

Przed sta wio ny w ar ty ku le za rys hi sto rii bu do wy i wdra ża nia ZSKO pro wa dzi do jed no -
znacz ne go wnio sku, że pla ny stwo rze nia te go sys te mu w ska li kra ju prze wyż sza ły moż li -
wo ści re sor tu spraw we wnętrz nych z lat sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych XX w., kiedy
to pod ję to się je go opra co wa nia i wprowadzenia. Kry zys go spo dar czy i spo łecz no -p ol itycz -
ny lat osiem dzie sią tych, ogra ni czo ne moż li wo ści ka dro we re sor tu, rów nież ba rie ry tech no -
lo gicz ne zło ży ły się na to, że do koń ca dzia łal no ści SB (do ro ku 1990) nie uda ło się osiąg -
nąć za mie rzo ne go za awan so wa nia prac, w szcze gól no ści, je śli cho dzi o tech nicz ną
re ali za cję ogól no pol skiej taj nej i szy fro wa nej sie ci kom pu te ro wej, któ ra mia ła umoż li wić
szyb ką wy mia nę in for ma cji. To zaś prze cież mia ło sta no wić pod sta wo wą za le tę no we go
sys te mu. Naj więk sze za awan so wa nie prac osią gnię to w cen tra li MSW, gdzie bi ło też „ser -
ce” sys te mu, no�ta�be�ne�sta no wił je wy słu żo ny ame ry kań ski kom pu ter. Wsku tek zmian po li -
tycz nych w Pol sce koń ca lat osiem dzie sią tych i po cząt ku dzie więć dzie sią tych ra zem z SB
ży wo ta do ko nał tak że pro jekt bu do wy ZSKO w for mie i za da niach, dla któ rych go przed -
tem za pro jek to wa no. Tym sa mym ZSKO stał się ele men tem hi sto rii in for ma ty za cji MSW,
któ rej miał być jed ną z waż niej szych czę ści.
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114 Bu do wa no go w PE SEL; por. AIPN, 0702/15, Pro to kół z po sie dze nia kie row nic twa MSW od by te go
dnia 12 XII 1985 r., k. 84.

115 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,
1988 r., s. 14.

116 Ibi�dem, s. 15.
117 AIPN, 0702/15, Kie run ki dal sze go wdra ża nia sys te mu ZSKO, War sza wa, kwie cień 1987 r., k. 93.
118 Ibi�dem, k. 91.
119 Ibi�dem.
120 Ibi�dem.
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Źródło:�AIPN,�0434/24,�Stu�dium�wstęp�ne�nad�Zauto�ma�ty�zo�wa�nym�Sys�te�mem�Kar�to�tek�Oso�-
bo�wych�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�–�ZSKO,�War�sza�wa,�gru�dzień�1970�r.,�k.�24.

Sche�m.�1.�Rok�1970.�Po�dział�oraz�pla�no�wa�na�or�ga�ni�za�cja�zbio�rów�w ZSKO
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bo�wych�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�–�ZSKO,�War�sza�wa,�gru�dzień�1970 r.,�k.�28.

Sche�m.�2.�Rok�1970.�Pla�no�wa�ny�obieg�in�for�ma�cji�w ZSKO��
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Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�-
nych�przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�In�for�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k.�34.

Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�-
nych�przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�In�for�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k.�45.

Sche�m.�3.�Rok�1979.�Pla�no�wa�ny�po�dział�i umiej�sco�wie�nie�sys�te�mu�ZSKO�oraz�prze�-

pływ�in�for�ma�cji�

Sche�m.�4.�Rok�1979.�Pro�jek�to�wa�ny�obieg�in�for�ma�cji�w ZSKO�oraz�je�go�be�ne�fi�cjen�ci�
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Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�-
nych�przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�In�for�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k.�46.

Sche�m.�5.�Rok�1979.�Ro�dza�je�in�for�ma�cji,�ich�prze�pływ�w ra�mach�ZSKO�oraz�umiej�sco�-

wie�nie�wzglę�dem�jed�nost�ki�ope�ra�cyj�nej�
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Źródło:�AIPN�Rz,�010/83,�Kon�cep�cja�wdra�ża�nia�elek�tro�nicz�nej�tech�ni�ki�ob�li�cze�nio�wej�dla
potrzeb� ewi�den�cji� ope�ra�cyj�nej� wpro�wa�dzo�nej� w Biu�rze� „C”�MSW� [pro�jekt],�War�sza�wa,
grudzień�1982�r.,�k.�34�i nn.

Sche�m.�6.�Rok�1982.�Spraw�dza�nie�i udzie�la�nie�in�for�ma�cji�w ra�mach�ZSKO�
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Źródło:�AIPN�Rz,�010/83,�Kon�cep�cja�wdra�ża�nia�elek�tro�nicz�nej�tech�ni�ki�ob�li�cze�nio�wej�dla
po�trzeb� ewi�den�cji� ope�ra�cyj�nej� wpro�wa�dzo�nej� w Biu�rze� „C”�MSW� [pro�jekt],�War�sza�wa,
gru�dzień�1982�r.,�k.�46�i nn.

Sche�m.�7.�Rok�1982.�Re�je�stra�cja�osób�i spraw�w ra�mach�ZSKO�
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Źródło:�AIPN�Rz,�010/83,�Kon�cep�cja�wdra�ża�nia�elek�tro�nicz�nej�tech�ni�ki�ob�li�cze�nio�wej�dla
po�trzeb� ewi�den�cji� ope�ra�cyj�nej� wpro�wa�dzo�nej� w Biu�rze� „C”�MSW� [pro�jekt],�War��sza�wa,
gru�dzień�1982�r.,�k.�49�i nn.

Sche�m.�8.�Rok�1982.�Za�wia�do�mie�nie�o zmia�nach�oraz�prze�ka�zy�wa�nie�spraw�i te�czek

do�in�nych�jed�no�stek�ope�ra�cyj�nych�w ra�mach�ZSKO�
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po�trzeb� ewi�den�cji� ope�ra�cyj�nej� wpro�wa�dzo�nej� w Biu�rze� „C”�MSW� [pro�jekt],�War�sza�wa,
gru�dzień�1982�r.,�k.�49�i nn.

Sche�m.�9.�Rok�1982.�Re�je�stra�cje�uzu�peł�nia�ją�ce�do�ty�czą�ce�ka�te�go�rii�re�je�stra�cji�za�kwa�-

li�fi�ko�wa�nych� do� zbio�rów� kom�pu�te�ro�wych� cen�tral�nej� kar�to�te�ki,� a nie�od�no�to�wa�nych

w Cen�tral�nej�Kar�to�te�ce�Sta�ty�stycz�nej�
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Źródło:�AIPN,�0434/24,�Stu�dium�wstęp�ne�nad�Zauto�ma�ty�zo�wa�nym�Sys�te�mem�Kar�to�tek�Oso�-
bo�wych�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�–�ZSKO,�War�sza�wa,�gru�dzień�1970�r.,�k.�33.

Sche�m.�10.�Rok�1970.�Wa�riant�„A”�pla�no�wa�ne�go�wy�po�sa�że�nia�sprzę�to�we�go�ZSKO�
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Źródło:�AIPN,�0434/24,�Stu�dium�wstęp�ne�nad�Zauto�ma�ty�zo�wa�nym�Sys�te�mem�Kar�to�tek�Oso�-
bo�wych�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�–�ZSKO,�War�sza�wa,�gru�dzień�1970�r.,�k.�35.

Sche�m.�11.�Rok�1970.�Wa�riant�„B”�pla�no�wa�ne�go�wy�po�sa�że�nia�sprzę�to�we�go�ZSKO
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Źródło:�AIPN,�0434/24,�Stu�dium�wstęp�ne�nad�Zauto�ma�ty�zo�wa�nym�Sys�te�mem�Kar�to�tek�Oso�-
bo�wych�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�–�ZSKO,�War�sza�wa,�gru�dzień�1970 r.,�k.�32.

Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�-
nych�przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�In�for�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k.�59.

Sche�m.�12.�Rok�1970.�Cen�tral�na�Sta�cja�Trans�mi�sji�Da�nych�

Sche�m.�13.�Rok�1979.�Ty�po�we�wy�po�sa�że�nie�w sprzęt�tech�nicz�ny�pod�sys�te�mów�za�gad�nie�-

nio�wych�jed�no�stek�ope�ra�cyj�nych�MSW�



Zarys historii Zintegrowanego (Zautomatyzowanego) Systemu...

113

A
R
C
H
IW

U
M

Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�nych
przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�In�for�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k. 59.

Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�nych
przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�In�for�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k.�48.

Sche�m.�15.�Rok�1979.�Eta�py�re�ali�za�cji�sys�te�mu�ZSKO

Sche�m.� 14.� Rok� 1979.� Ty�po�wa� kon�fi�gu�ra�cja� sprzę�tu� kom�pu�te�ro�we�go� pod�sys�te�mu

komend�wo�je�wódz�kich�MO�
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Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�-
nych�przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�In�for�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k.�50.

Sche�m.�16.�Rok�1979.�Pla�no�wa�ne�funk�cjo�no�wa�nie�sys�te�mu�ZSKO�w okre�sie�przej�ścio�wym
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Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�-
nych�przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�In�for�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k.�42.

Sche�m.� 17.� Rok� 1979.� Obieg� in�for�ma�cji� uwzględ�nia�ją�cy� wy�stę�po�wa�nie� znacz�ni�ka

w PE�SEL�
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Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�-
nych�przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�Infor�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k.�52.

Sche�m.� 18.� Rok� 1979.� Obieg� in�for�ma�cji� uwzględ�nia�ją�cy� brak� znacz�ni�ka� w zbio�rze

PESEL�




