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Joanna Piłat

Zarys struktury 
ewidencji operacyjnej 
Służby Bezpieczeństwa 

w zasobie Oddziału IPN 
w Lublinie*

Utwo rze nie In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej umoż li wi ło wpro wa dze nie do obie gu
nauko we go ogrom nej licz by nie do stęp nych do tąd źró deł. Po okre sie dys ku sji
nad wia ry god no ścią prze ka za nych do In sty tu tu do ku men tów oraz po li tycz nych

spo rów o roz li cze nie ko mu ni zmu nad szedł czas na me to do lo gicz ną i warsz ta to wą re flek -
sję nad spu ści zną ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji.

Za gad nie nia mi zwią za ny mi bez po śred nio z for ma mi ewi den cji sto so wa ny mi przez
Służ bę Bez pie czeń stwa (i jej or ga ni za cyj nych po przed ni ków) zaj mu je się nie wie lu au to -
rów. W po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia IPN waż ny przy czy nek do po głę bie nia
wie dzy na ten te mat sta no wi ły re fe ra ty wy gło szo ne (na stęp nie opu bli ko wa ne) przez pra -
cow ni ków pio nu ar chi wal ne go In sty tu tu pod czas kon fe ren cji na uko wej w Szklar skiej Po -
rę bie w 2004 r.1 Nie wąt pli wie zna czą cy wkład w dal sze roz po zna wa nie tej ma te rii wno szą
ko lej ne nu me ry „Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”. Wśród au to -
rów, któ rzy po ja wia ją się m.in. na je go ła mach, na le ży w szcze gól no ści wy mie nić An to -
nie go Zie liń skie go, spe cja li stę w za kre sie oma wia nej te ma ty ki2. Do tych cza so we
pu bli ka cje po dej mu ją ce pro ble ma ty kę bę dą cą przed mio tem ni niej szych roz wa żań od no -
szą się za rów no do prze pi sów re sor to wych re gu lu ją cych kwe stie ewi den cji ope ra cyj nej,
jak i uka zu ją ich funk cjo no wa nie w re aliach okre ślo nej ko men dy wo je wódz kiej MO/wo -
je wódz kie go urzę du spraw we wnętrz nych. Opi sem nor ma ty wów naj czę ściej zaj mo wał
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* Ar ty kuł jest frag men tem pra cy dy plo mo wej na pi sa nej w 2012 r. pod kie run kiem prof. dr. hab. Ja -
nu sza Ło sow skie go na Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie.

1 W. Fe do ro wicz, Cha rak te ry sty ka Wy dzia łu „C” KW MO w Bia łym sto ku oraz pró ba okre śle nia sta -
nu za cho wa nia akt i kar to tek [w:] Z ar chi wum IPN, t. I, red. B. Gro nek, War sza wa 2005; B. Jał tu szyk,
Po mo ce ewi den cyj ne do ma te ria łów ar chi wal nych Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów [w:]
Z ar chi wum…, t. I; 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…, t. I.

2 Zob. A. Zie liń ski, Przy kła dy do ku men ta cji wy two rzo nej przez pion ewi den cji ope ra cyj nej SB
w latach 1972–1990 i jej wy ko rzy sta nie do ba dań na uko wych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci
Narodo wej” 2010, t. 3, s. 147–168; idem, In struk cja (tym cza so wa) o po zy ska niu, pra cy i ewi den cji agen -
tu ral no -in for ma cyj nej sie ci z 13 lu te go 1945 r. Ana li za kry tycz na do ku men tu, „Prze gląd Ar chi wal ny
Instytu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2012, t. 5, s. 129–190. 
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się Od dział IPN w Kra ko wie3, na to miast war to ścio we tek sty cha rak te ry zu ją ce kon kret -
ną jed nost kę te ry to rial ną – w tym przy pad ku b. wo je wódz two po znań skie – na pi sał Pa -
weł Drzy ma ła4. Po wsta ły rów nież opra co wa nia, któ re po śred nio na wią zu ją do tych
za gad nień, np. przez omó wie nie za sad pra cy ope ra cyj nej SB, opis do ku men ta cji cy wil -
nych or ga nów bez pie czeń stwa PRL two rzą cych za sób ar chi wal ny In sty tu tu bądź uka za -
nie pro ce su nisz cze nia ma te ria łów SB (w tym ewi den cji), ja ki miał miej sce na te re nie
ca łe go kra ju w la tach 1989–19905.

Do tych czas nie pro wa dzo no stu diów nad kształ tem i sta nem za cho wa nia ewi den cji
ope ra cyj nej oraz po mo cy ewi den cyj nych SB w Od dzia le IPN w Lu bli nie. Ni niej szy tekst
jest re zul ta tem ba dań na te mat struk tu ry za so bu kar to tecz ne go prze cho wy wa ne go w lu -
bel skim OBUiAD. Obej mu je on ewi den cję ope ra cyj ną urzę dów spraw we wnętrz nych
z daw nych wo je wództw: lu bel skie go, bial sko po dla skie go, chełm skie go, sie dlec kie go i za -
moj skie go. Ar ty kuł jest za rów no pró bą opi sa nia struk tu ry kar to tek, ja kie tra fi ły do zbio -
rów IPN w Lu bli nie (ich na zew nic twa, ukła du lub sta nu za cho wa nia), jak i uka za nia
lo kal nej spe cy fi ki oraz moż li wo ści wy ko rzy sta nia tej do ku men ta cji dla po trzeb na ukow -
ców. W związ ku z tym – na mar gi ne sie za sad ni czych roz wa żań – za sy gna li zo wa no też
nie któ re pro ble my, ja kie nie sie dla użyt kow ni ków za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu pra ca
z ty mi źró dła mi.

Za pre zen to wa ne da ne, opi su ją ce ewi den cję ope ra cyj ną Służ by Bez pie czeń stwa w za -
so bie Od dzia łu IPN w Lu bli nie, nie by ły wcze śniej pu bli ko wa ne. Jed no cze śnie przed sta -
wio ny za rys struk tu ry za cho wa nych kar to tek z pew no ścią nie wy czer pu je za gad nie nia.
Ze bra ny ma te riał mo że być na to miast wstę pem do dal szych ba dań nad funk cjo no wa niem
or ga nów bez pie czeń stwa PRL, ale przede wszyst kim sta no wi on frag ment dzia łań ma ją -
cych na ce lu opra co wa nie za so bu ar chi wal ne go prze ka za ne go do In sty tu tu Pa mię ci
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3 M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek ogól no in for ma cyj nej i za gad nie nio wej
apa ra tu bez pie czeń stwa [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red.
F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 231–262; eadem, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne, re je stra cyj ne, ar chi wal ne i ko -
or dy na cyj ne ja ko źró dła hi sto rycz ne [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 263–280; P. Mil cza now ski, Spe cy -
fi ka struk tu ry or ga ni za cyj nej Ar chi wum MSW [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 221–229; E. Za jąc, Ślad
po zo sta je w ak tach. Wy bra ne za gad nie nia do ty czą ce funk cjo no wa nia ewi den cji ope ra cyj nej w la tach
1962–1989 [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 281–300.

4 P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej na pod sta wie ma te ria łów Wy dzia łu „C”
KW MO w Po zna niu, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 1, s. 9–40; idem, Za rys
struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej Sek cji II Wy dzia łu „C” KW MO/WUSW w Po zna niu [w:] Z ar -
chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu. Stu dia nad za so bem, red. R. Ko ściań ski,
R. Leś kie wicz, War sza wa–Po znań 2008, s. 89–104; 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–To ruń 2006, s. 149–166.

5 Zob. m.in.: S. Kol ler, Bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men ta cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa
w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych (1956–1990), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2011, t. 4, s. 179–234; K. Ostrow ska, M. Żu ław nik, Nisz cze nie kar to tek Biu ra „C” MSW w la tach
1989–1990, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2011, t. 4, s. 235–250; R. Pe ter man,
Roz kaz – znisz czyć!, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2006, nr 1–2, s. 112–115; T. Ru zi kow ski,
Za rys hi sto rii Zin te gro wa ne go (Zauto ma ty zo wa ne go) Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych re sor tu spraw
wewnętrz nych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010, t. 3, s. 79–116; E. Za jąc, Akta
ope ra cyj ne Służ by Bez pie czeń stwa – wy bra ne pro ble my warsz ta to we w świe tle prze pi sów i pro ce dur
obowią zu ją cych w pio nie „C”, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 2003, nr 19–20, s. 341–360. 
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Narodo wej. Po nad to dla przy bli że nia przed sta wia nej te ma ty ki do tek stu do łą czo no ilu -
stra cje przedstawiające wzo ry pod sta wo wych dru ków kar to tecz nych sto so wa nych w SB.

Two rze nie i wy ko rzy sta nie ewi den cji ope ra cyj nej. Pro ble my źró dło znaw cze

i meto do lo gicz ne

Ma te ria ły ar chi wal ne cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa Pol ski Lu do wej prze ka za -
ne do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej nie funk cjo no wa ły przed je go utwo rze niem w szer -
szym obie gu na uko wym. W la tach dzie więć dzie sią tych XX w. po ja wi ły się wpraw dzie
pew ne moż li wo ści ko rzy sta nia przez ba da czy z nie któ rych do ku men tów, jed nak że udo -
stęp nia no je w nie zwy kle ogra ni czo nym za kre sie6. Dla te go też klu czo we dla pra cow ni -
ków IPN oka za ło się roz po zna nie struk tu ry wspo mnia nych ar chi wa liów oraz ich
spe cy fi ki. Fi lip Mu siał z kra kow skie go od dzia łu IPN traf nie wska zał dwa naj waż niej sze
kie run ki i ce le tych prac: „Ba da nia źró dło znaw cze zwią za ne z ar chi wa lia mi pro we nien -
cji re sor to wej kon cen tru ją się na dwóch pod sta wo wych za gad nie niach:

– wy two rze nia tech nik traf nej in ter pre ta cji za cho wa ne go ma te ria łu źró dło we go,
– wy two rze nia tech nik do cie ra nia do in for ma cji po zor nie nie za cho wa nych”7.
Pod sta wo wą trud no ścią przy po dej mo wa niu po wyż szych dzia łań był w po cząt ko wym

okre sie brak opra co wań dla oma wia nej te ma ty ki, a przede wszyst kim du ża nie kom plet -
ność prze ję tej do ku men ta cji. Do ta kie go sta nu rze czy przy czy ni ła się w znacz nym stop -
niu ak cja ma so we go nisz cze nia ma te ria łów wy two rzo nych i zgro ma dzo nych przez Służ bę
Bez pie czeń stwa, prze pro wa dzo na na prze ło mie lat 1989–1990. Trze ba przy tym pa mię -
tać, że pro ces usu wa nia śla dów dzia łal no ści bez pie ki do ty czył wów czas nie tyl ko za so -
bów ak to wych, lecz tak że kar to tek. Mu si my rów nież brać pod uwa gę moż li wość
znie kształ ca nia na prze strze ni lat pier wot nej struk tu ry do ku men ta cji kar to tecz nej, co na -
stę po wa ło wsku tek wie lu oko licz no ści za rów no o cha rak te rze ad mi ni stra cyj nym lub or -
ga ni za cyj nym, jak i po li tycz nym, m.in. re for ma ad mi ni stra cyj na kra ju, li kwi da cja SB
(oraz jej wcze śniej sze re or ga ni za cje), dys po no wa nie do ku men ta cją przez UOP/ABW,
a na wet struk tu ra In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej oraz pro wa dzo ne tu pra ce po rząd ko we,
w tym sca la nie kar to tek8.

Z te go po wo du, aby na pod sta wie za cho wa nych (cza sem je dy nie szcząt ko wo) do ku -
men tów – w tym środ ków ewi den cyj nych – do trzeć do po szu ki wa nych in for ma cji, ko -
niecz ne by ły czyn no ści dwu kie run ko we: z jed nej stro ny ana li za prze ję tej do ku men ta cji,
z dru giej – usta le nie na rzę dzi, ja ki mi ope ro wał re sort spraw we wnętrz nych, tj. nor ma ty -
wów od no szą cych się do pra cy ope ra cyj nej oraz prze pi sów, któ re okre śla ły za sa dy i pro -
ce du ry pro wa dze nia ewi den cji i ar chi wum SB. War to ścio wym ich uzu peł nie niem są
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6 Głów ną przy czy ną by ły obo wią zu ją ce prze pi sy do ty czą ce ochro ny in for ma cji nie jaw nych, ale
z pew no ścią de cy do wa ły o tym tak że in ne wzglę dy – na tu ry po li tycz nej, or ga ni za cyj nej, ar chi wal nej,
czy też do ty czą ce bez pie czeń stwa pań stwa. 

7 F. Mu siał, Za miast wpro wa dze nia: ar chi wa lia ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji [w:] Wo kół te czek
bez pie ki…, s. 58.

8 Zob. P. Drzy ma ła, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…, s. 89. Woj ciech Fe do ro wicz z OBUiAD IPN w Bia łym sto ku
stwier dza m.in.: „Aby uspraw nić ko rzy sta nie z za so bu kar to tecz ne go [w OBUiAD w Bia łym sto ku – J.P.],
po łą czo no wie le pod kar to tek […] z za cho wa niem głów ne go po dzia łu na sie dem kar to tek głów nych”.
Zob. W. Fe do ro wicz, op. cit.
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in for ma cje za war te w tzw. ma te ria łach ad mi ni stra cyj nych SB, w szcze gól no ści: wy tycz -
ne, ma te ria ły szko le nio we, pra ce dy plo mo we funk cjo na riu szy, za kre sy dzia ła nia pio nu
„C”. Od no szą się one bo wiem do tej pro ble ma ty ki, a za ra zem uka zu ją spo sób prak tycz -
ne go sto so wa nia prze pi sów i ewen tu al ne pro ble my lub róż ni ce w re ali za cji za le ceń. Za -
zna czyć jed nak na le ży, że rów nież ta do ku men ta cja nie za cho wa ła się w ca ło ści.

Na pod sta wie po wyż szych ma te ria łów pod ję to pró bę opi su za cho wa nych środ ków
ewi den cji ope ra cyj nej SB zgro ma dzo nych w za so bie lu bel skie go IPN, m.in. w kon tek -
ście od two rze nia pod staw dzia ła nia jed no stek or ga nów bez pie czeń stwa pro wa dzą cych
ewi den cję ope ra cyj ną oraz sto so wa nych przez nie okre ślo nych ro dza jów i form do ku -
men ta cji. Sta no wi ły one bo wiem fun da ment dla ta kiej kon struk cji środ ków ewi den cyj -
nych, któ ra w za sad ni czej czę ści ma od bi cie w ukła dzie prze ka za nych nam ar chi wa liów.
Jak wspo mnia no, w prak ty ce zda rza ły się pew ne od stęp stwa od obo wią zu ją cych ure gu -
lo wań, z któ ry mi spo ty ka my się w ma te ria łach ewi den cyj nych wy two rzo nych przez po -
szcze gól ne wo je wódz kie urzę dy spraw we wnętrz nych. Stwier dza my je rów nież
w ma te ria łach ar chi wal nych w lu bel skim IPN, np. w zróż ni co wa nym ukła dzie kar to tek
lub w za kre sie in for ma cji za war tych w po mo cach ewi den cyj nych te go sa me go ro dza ju,
wy two rzo nych przez urzę dy spraw we wnętrz nych z róż nych wo je wództw. Jed nak że mi -
mo ewen tu al nych roz bież no ści w sto so wa niu i prze strze ga niu prze pi sów, okre ślo ny
w nich spo sób i tryb pro wa dze nia oraz for my ewi den cji ope ra cyj nej i sta wia ne przed nią
za da nia – po zo sta wa ły nie zmien ne. Roz po zna nie struk tu ry i pro ce dur ma za tem szcze -
gól ną wa gę dla moż li wo ści peł ne go opi su oraz wy ko rzy sta nia za cho wa nych ma te ria łów
ar chi wal nych cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa PRL, w tym tak że pra wi dło we go od -
czy ta nia i oce ny za war tych w nich tre ści.

Struk tu ra i funk cjo no wa nie ewi den cji ope ra cyj nej

Pod sta wo wym nor ma ty wem do ty czą cym ewi den cji ope ra cyj nej by ła In struk cja
w spra wie za kre su i try bu 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, sta no wią ca za łącz nik do Za rzą dze nia nr 079/72
z dnia 2 sierp nia 1972 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych 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.
Obo wią zy wa ła ona for mal nie, mi mo pew nych zmian, do koń ca ist nie nia SB. 

War to w tym miej scu przy po mnieć, że do pie ro w tej in struk cji okre ślo no, ja ka do ku -
men ta cja two rzy tzw. ewi den cję ope ra cyj ną (§ 2 pkt 2). Usta lo no, że jest ona pro wa dzo -
na „w for mie kar to tek: 1) al fa be tycz nych, 2) sta ty stycz nych, 3) za gad nie nio wo -te ma tycz -
nych”9. Ewi den cja ope ra cyj na by ła źró dłem bez po śred niej in for ma cji o oso bach
i bie żą cych spra wach oraz o daw nych za in te re so wa niach ope ra cyj nych – w tym przy pad -
ku po da wa ła ich sy gna tu ry ar chi wal ne10. Sfor ma li zo wa nie do ty czy ło też dru ków kart
o kon kret nych wzo rach i na zew nic twie. Na pod sta wie do ku men ta cji nor ma tyw nej oraz
szko le nio wej MSW moż na usta lić pod sta wo we kar ty ewi den cyj ne:
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9 Ibi dem, s. 152–154. Scha rak te ry zo wa no tu po szcze gól ne for my i funk cje ewi den cji ope ra cyj nej.
10 Za sa dy po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych nor mo wa ły

m.in.: Za rzą dze nie nr 107/68 z dnia 24 X 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie po stę po wa -
nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej; Za rzą dze nie nr 034/74
z dnia 10 V 1974 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych (zm. Za rzą dze niem nr 030/79 z dnia 2 VII 1979 r.) 
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– kar ta EO -4 (ta bli ca 1) – kar ta re je stra cyj na za in te re so wań ope ra cyj nych (osób
i spraw); kar ta EO -4 A (kar ta imien na, naj czę ściej brak po wo dów re je stra cji, zwy kle użyt -
ko wa na tak że ja ko od sy łacz); nie któ re ka te go rie re je stro wa no też kar tą E -1411. Ory gi na -
ły kart EO -4 two rzy ły kar to te kę sta ty stycz ną.

Dla jed no stek śled czych kar tą re je stra cyj ną osób ob ję tych po stę po wa niem przy go to -
waw czym by ła kar ta EO -13-S/7212, przy czym po stę po wa nie re je stro wa no przez prze -
sła nie do Biu ra (wy dzia łu) „C” tej kar ty (nada wa no tu nu mer re je stra cyj ny z od ręb ne go
dzien ni ka re je stra cyj ne go, któ ry od lat sie dem dzie sią tych no sił na zwę „Dzien nik re je -
stra cyj ny po stę po wań przy go to waw czych i osób po dej rza nych”) oraz wy peł nio ne go for -
mu la rza sta ty stycz ne go Stb -1;

– E -16 (lub Mkr -3) (ta bli ca 4) – kar ta ak tu ali za cyj na (prze ka za nie do dat ko wych in -
for ma cji, po wia do mie nie o zmia nach w za kre sie da nej re je stra cji);

– E -15 (lub Mkr -1) – kar ta spraw dze nio wa (po prze dza ła czyn no ści ope ra cyj ne lub
śled cze; pod sta wa do uzy ska nia in for ma cji z ewi den cji ope ra cyj nej); by ła zwra ca na funk -
cjo na riu szo wi z wy ni ka mi spraw dzeń; nie jest to kar ta ty po wo kar to tecz na – włą cza no ją
do akt spra wy; 

– E -14 (lub Mkr -2) – kar ta ar chi wal na; tzw. du ża E -14 – z ra cji więk sze go for ma tu,
czte ro stron na, wy peł nia na w mo men cie skła da nia ma te ria łów ope ra cyj nych i śled czych
do ar chi wum (ta bli ca 2); tzw. ma ła E -14 lub wzór E -14/1 – dwu stron na, za wie ra ła da ne
o oso bach ob ję tych pro ce du ra mi opi nio daw czy mi (ta bli ca 3), od po wied nik wzo ru 
Mkr -213.

W ce lu lep sze go una ocz nie nia ro dza ju i za kre su da nych, ja kie za miesz cza no na po szcze -
gól nych dru kach kar to tecz nych, war to krót ko omó wić obieg do ku men ta cji ewi den cyj nej.
Kar ty re je stra cyj ne do ty czą ce osób i spraw ob ję tych za kre sem ewi den cji ope ra cyj nej skła -
da ne by ły przez funk cjo na riu szy pio nów ope ra cyj nych14 w Biu rze (wy dzia le/sek cji) „C”.
Na tej pod sta wie oso by i spra wy re je stro wa no w dzien ni ku re je stra cyj nym, na da jąc im w ten
spo sób nu mer re je stra cyj ny bę dą cy licz bą po rząd ko wą z dzien ni ka, pod któ rą do ko na no

Zarys struktury ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w zasobie...
A

R
C

H
IW

U
M

105

w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, wpro wa dza ją ce In -
struk cję w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz -
nych; Za rzą dze nie nr 049/85 z dnia 8 VII 1985 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie or ga ni za cji
i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych.

11 W przy pad ku re je stra cji ma te ria łów wstęp nych, okre ślo nych fak tów i zda rzeń, zgod nie z § 22
ust. 2 in struk cji wpro wa dzo nej Za rzą dze niem nr 079/72 moż na by ło przed ło żyć mel du nek ope ra cyj ny,
in for ma cję itp.

12 Po wyż sze ozna cze nie te go dru ku wpro wa dzo no in struk cją bę dą cą za łącz ni kiem do Za rzą dze nia
nr 079/72. W póź niej szym okre sie uży wa no też ozna czeń: EO -13S/A (kar ta re je stra cyj na po stę po wa nia
przy go to waw cze go), EO -13S/B (kar ta re je stra cyj na na dru gie go po dej rza ne go). Zgło sze nie za koń cze -
nia po stę po wa nia przy go to waw cze go do ko ny wa no na for mu la rzu Stb -2. Po nad to na le ża ło wy pi sać kar -
ty E -16 na oso by po dej rza ne ob ję te po stę po wa niem (dot. spo so bu za koń cze nia po stę po wa nia). Zob. AIPN
Lu, 0338/50, Zbiór za sad pro wa dze nia ewi den cji po stę po wań przy go to waw czych oraz osób po dej rza -
nych w Wy dzia le I Biu ra „C” i je go od po wied ni kach w wo je wódz kich urzę dach spraw we wnętrz -
nych, 12 IX 1984 r., k. 5–13.

13 Z uwa gi na ob szer ny ma te riał oraz zmia ny na prze strze ni ko lej nych lat nie by ło moż li we wy mie -
nie nie w ar ty ku le wszyst kich wy róż ni ków li te ro wych lub cy fro wych sto so wa nych w ozna cza niu dru ków
kar to tecz nych.

14 Do ty czy ło to rów nież funk cjo na riu szy pio nu śled cze go, przy czym – jak już wspo mnia no – na in -
nych dru kach kart, któ re re je stro wa no w od ręb nych dzien ni kach.
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da ne go wpi su. Pod tym nu me rem spra wa funk cjo no wa ła przez ca ły okres jej pro wa dze -
nia – po tocz nie okre śla no go ja ko „nu mer czyn ny”. Na no szo no go na kar tę re je stra cyj ną
oraz ob wo lu tę ma te ria łów wy da wa ną funk cjo na riu szo wi. 

Oczy wi ście w sy tu acji re je stro wa nia ko lej nej oso by do pro wa dzo ne go już roz pra co -
wa nia (czy li za re je stro wa ne go wcze śniej) nie by ło po trze by wy da wa nia ob wo lu ty, na to -
miast w dzien ni ku i na kar cie re je stra cyj nej po wi nien wte dy zna leźć się nu mer
re je stra cyj ny za rów no fi gu ran ta, ja ki i spra wy, do któ rej go przy pi sy wa no. Mia ło to rów -
nież od bi cie na kar tach ewi den cji ope ra cyj nej, np. spo ty ka my za pis: 555(205), któ ry ozna -
cza oso bę za re je stro wa ną pod nu me rem 555 do spra wy o nu me rze re je stra cyj nym 205.

Wy dzia ły/sek cje „C” prze sy ła ły od pi sy kart re je stra cyj nych do Biu ra „C” MSW. Za -
sa da ta do ty czy ła rów nież po wia da mia nia o zmia nach w za kre sie da nej re je stra cji. Świa -
do mość ta kiej pro ce du ry jest nie zwy kle istot na przy zde kom ple to wa nej do ku men ta cji.
Moż na bo wiem za po śred nic twem kar to te ki ogól no in for ma cyj nej Biu ra „C” prze cho wy -
wa nej w BUiAD IPN w War sza wie uzy skać in for ma cje nie do stęp ne już na po zio mie kar -
to te ki wo je wódz kiej.

Ewi den cję akt spraw za koń czo nych, któ re skła da no do ar chi wum, two rzy ły in wen ta -
rze oraz spi sy jed no stek prze ka za nych (dla do ku men ta cji ad mi ni stra cyj nej). Przy ję te
do ar chi wum ma te ria ły ope ra cyj ne wpi sy wa no do in wen ta rzy pro wa dzo nych od dziel nie
dla każ dej gru py sy gna tu ro wej (sym bo lu akt).

Prze pi sy prze wi dy wa ły skła da nie ma te ria łów ope ra cyj nych do ar chi wum za po śred -
nic twem ko mór ki, któ ra spra wę za re je stro wa ła. Nie do ty czy ło to nie re je stro wa nej
w struk tu rach ewi den cji do ku men ta cji ope ra cyj nej, któ rą prze ka zy wa no bez po śred nio
do ar chi wum na pod sta wie spi su akt prze ka za nych (wpi sy wa nym tam do re je stru spi sów
akt prze ka za nych). Z punk tu wi dze nia pro wa dzo nych kar to tek istot ne jest to, że we
„wnio sku o za koń cze niu i zło że niu spra wy do ar chi wum” jed nost ka skła da ją ca ak ta była
zo bli go wa na do po da nia spo so bu uję cia ewi den cyj ne go wszyst kich osób wy stę pu ją cych
w spra wie: po zo sta wie nia w kar to te ce, za re je stro wa nia (je że li oso by te nie by ły re je stro -
wa ne), wy co fa nia w przy pad ku bez pod staw ne go za re je stro wa nia. Na le ża ło tu rów nież
za wrzeć de cy zję o za strze że niu ma te ria łów (ze wska za niem je go okre su).

Opra co wa nie akt przez ko mór ki ar chi wal ne obej mo wa ło m.in. pro wa dze nie in wen ta -
rzy oraz uzu peł nia nie po sia da nej ewi den cji (po mo cy ewi den cyj no -in for ma cyj nych, kart
za gad nie nio wych)15. Na pod sta wie te czek per so nal nych wy eli mi no wa nych taj nych współ -
pra cow ni ków two rzo no „sko ro wi dze rze czo we”. Zło żo ne do ar chi wum ak ta spraw ope ra -
cyj nych, obiek to wych i za gad nie nio wych, po stę po wań przy go to waw czych oraz nie któ re
tecz ki oso bo wych źró deł in for ma cji by ły też pod sta wą do opra co wy wa nia kart te ma tycz -
nych/za gad nie nio wych. W od nie sie niu do osób bę dą cych w prze szło ści w za in te re so wa -
niu re sor tu kar ty E -14 trze ba by ło umie ścić w kar to te kach. Jed no cze śnie do tecz ki włą -
cza no No tat kę in for ma cyj ną z opra co wa nia pod wzglę dem ewi den cyj no -ope ra cyj nym
i ar chi wal nym akt spra wy, w któ rej na le ża ło za zna czyć, ja kie ro dza je kart zo sta ły wy pi sa -
ne do kar to tek i sko ro wi dzów (EO -130 – kar ta te ma tycz na; E -59 – kar ta sko ro wi dzo wa).

Wy bra ko wa nie akt mia ło rów nież swo je na stęp stwa w ewi den cji. Środ ki ewi den cyj -
no -in for ma cyj ne sta wa ły się wów czas bez po śred nim śla dem ist nie nia w prze szło ści okre -
ślo nych ma te ria łów. Znisz cze nie ma te ria łów win no być za tem udo ku men to wa ne
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15 Zob. § 44 Za rzą dze nia nr 049/85.
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pro to ko łem bra ko wa nia. Po nad to z ra cji obo wiąz ku po wia da mia nia o zmia nach w za kre -
sie da nej re je stra cji wy bra ko wa nie na le ża ło zgło sić kar tą E -16. Trze ba też mieć na uwa -
dze to, że w przy pad ku cał ko wi te go znisz cze nia ma te ria łów prze pi sy prze wi dy wa ły
moż li wość wy co fa nia kart(y) z ewi den cji ope ra cyj nej. Na to miast na kar cie po zo sta wio -
nej w kar to te ce wpi sy wa no in for ma cję o znisz cze niu akt – ze wska za niem nu me ru i daty
pro to ko łu bra ko wa nia (ta kich in for ma cji czę sto nie ma jed nak na oca la łych kar tach E -16
z 1989/1990 r., wska zu ją cych na znisz cze nie do ku men ta cji „czyn nej” przez jed nost kę
ope ra cyj ną „we wła snym za kre sie”).

Za rys struk tu ry ewi den cji ope ra cyj nej

Na pod sta wie Usta wy z dnia 18 grud nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko -
mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 2007, nr 63, poz. 424
z późn. zm.) środ ki ewi den cyj ne oraz za sób ak to wy wo je wódz kich urzę dów spraw we -
wnętrz nych: lu bel skie go, bial sko po dla skie go, chełm skie go oraz za moj skie go, zo sta ły
prze ka za ne do lu bel skie go od dzia łu IPN przez De le ga tu rę ABW w Lu bli nie.

Do dat ko wo w 2007 r. do lu bel skie go OBUiAD tra fi ły kar to te ki oraz ak ta by łe go
WUSW w Sie dl cach – prze ka za ne tu de cy zją BUiAD w War sza wie (po zy ska ne przez
cen tra lę IPN z ABW). Prze su nię cie tych jed no stek by ło skut kiem wpro wa dzo nej usta wą
struk tu ry or ga ni za cyj nej In sty tu tu, tj. ulo ko wa niem sie dzib od dzia łów IPN w mia stach,
w któ rych znaj du ją się są dy ape la cyj ne, a co za tym idzie, okre śle niem za się gu dzia ła nia
tych że od dzia łów na ob szar wła ści wo ści po szcze gól nych ape la cji. Dla te go też w struk -
tu rze Od dzia łu IPN w Lu bli nie znaj du je się rów nież De le ga tu ra IPN w Ra do miu. Po nie -
waż za sób hi sto rycz ny WUSW w Ra do miu prze cho wy wa ny jest w sie dzi bie tej de le ga tu ry
i ob słu gu je go tam tej sza ko mór ka udo stęp nia nia i ar chi wi za cji do ku men tów, nie bę dzie
on tu taj przed mio tem roz wa żań16.

Pro wa dząc kwe ren dę w ma te ria łach Służ by Bez pie czeń stwa, na le ży tak że pa mię tać
o tym, że od po ło wy lat pięć dzie sią tych XX w. ewi den cję i re je stra cję spraw dla wszyst -
kich jed no stek or ga ni za cyj nych da nej KW MO, a na stęp nie WUSW pro wa dzo no na po -
zio mie wo je wódz twa17. Funk cjo na riu sze z jed no stek te re no wych re je stro wa li za tem
spra wy w Wy dzia le (sek cji) „C” wo je wódz twa, co ozna cza ło pro wa dze nie jed ne go dzien -
ni ka re je stra cyj ne go dla ca łe go je go te ry to rium oraz wspól ną ewi den cję ope ra cyj ną.
Odręb nym za gad nie niem jest pion wy wia du, któ ry miał wła sne ko mór ki ewi den cyj no -
-ar chi wal ne (mi mo ko rzy sta nia w pew nym stop niu z ogól ne go sys te mu ewi den cji SB).
Więk szość ma te ria łów ar chi wal nych (w tym ewi den cyj nych) De par ta men tu I znaj du je
się w IPN w War sza wie, dla te go też nie zo sta ły one omó wio ne w ni niej szym ar ty ku le.

W za so bie ar chi wal nym OBUiAD IPN w Lu bli nie znaj du ją się na stę pu ją ce kar to te -
ki, bę dą ce ele men tem ewi den cji ope ra cyj nej pro wa dzo nej przez SB:

– kar to te ka ogól no in for ma cyj na (KOI) KW MO/WUSW z b. wo je wództw: lu bel skie -
go, bial sko po dla skie go, chełm skie go oraz za moj skie go – łącz nie ok. 50,5 mb.;
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16 War to przy tym so bie uświa do mić, że za sięg te ry to rial ny jed no stek or ga ni za cyj nych IPN nie jest
toż sa my z po dzia łem ad mi ni stra cyj nym kra ju – za rów no w od nie sie niu do okre su, kie dy na ra sta ła do ku -
men ta cja prze ka za na do In sty tu tu, jak i w sto sun ku do gra nic obec nych wo je wództw.

17 M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 233.
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– kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne z b. KW MO/WUSW w Lu bli nie – ok. 1,82 mb.;
– kar to te ka kryp to ni mo wa z b. KW MO/WUSW w Lu bli nie – ok. 0,5 mb.; 
– kar to te ka „ujaw nie nio wa” (dot. amne stii w 1947 r.) – ok. 3,73 mb.;
– kar to te ka MOB z b. KW MO/WUSW w Lu bli nie – ok. 5,68 mb.;
– kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne oraz kar ty re je stra cyj ne spraw w ukła dzie

sygna tur ar chi wal nych z b. KW MO/WUSW w Bia łej Pod la skiej – ok. 2,79 mb.;
– kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne z b. KW MO/WUSW w Za mo ściu – ok. 8,18 mb.;
– kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne z b. KW MO/WUSW w Sie dl cach – 4,93 mb.;
– kar ty re je stra cyj ne po stę po wań przy go to waw czych i osób po dej rza nych z KW

MO/WUSW w Lu bli nie i Za mo ściu (za cho wa ne szcząt ko wo) – 0,32 mb.
Przy wo ła ne już Za rzą dze nie nr 079/72 roz sze rza ło za kres da nych zbie ra nych przez

SB. Po wi nien on zna leźć od zwier cie dle nie w ewi den cji pro wa dzo nej przez Biu ro „C”
MSW oraz wy dzia ły „C” (i rów no rzęd ne) w ko men dach wo je wódz kich MO. Zo sta ło to
szcze gó ło wo omó wio ne w Wy tycz nych Biu ra „C” z dnia 18 li sto pa da 1972 r. w spra wie
pro wa dze nia re je stra cji, ewi den cji i udzie la nia in for ma cji, gdzie wy mie nio no ka te go rie
re je stra cji ob ję te ewi den cją:

1) kan dy da ci na taj nych współ pra cow ni ków i taj ni współ pra cow ni cy;
2) kan dy da ci na wła ści cie li lo ka li kon tak to wych, łącz ni ków (re zy den tów), wła ści cie -

le lo ka li kon tak to wych i skrzy nek ad re so wych;
3) łącz ni cy (re zy den ci), kon sul tan ci i eks per ci;
4) miesz ka nia kon spi ra cyj ne i mar twe skrzyn ki ad re so we;
5) za sadz ki, za kry te punk ty ob ser wa cji i spe cjal ne punk ty za kry te;
6) spra wy ope ra cyj ne (spraw dze nia, roz pra co wa nia obiek to we i kwe stio na riu sze ewi -

den cyj ne);
7) oso by ob ję te ope ra cyj nym za in te re so wa niem w spra wach wy mie nio nych w punk -

cie szó stym;
8) tecz ki kon tro l ne spraw;
9) po stę po wa nia przy go to waw cze i oso by ob ję te po stę po wa niem przy go to waw czym;
10) ma te ria ły wstęp ne i za in te re so wa nia ope ra cyj ne;
11) fak ty i zda rze nia;
12) in for ma cje, no tat ki i opra co wa nia pro ble mo we wy ko rzy sty wa ne w dzia ła niach

ope ra cyj nych, ana li zach i pra cy ope ra cyj nej;
13) oso by nie po żą da ne w PRL;
14) po sta no wie nia o za strze że niu wy jaz du za gra ni cę18.
Pod sta wo wą kar to te ką bez pie ki w za so bie lu bel skie go od dzia łu IPN jest KOI19 z te -

re nu daw nych wo je wództw: lu bel skie go, bial sko po dla skie go, chełm skie go oraz za moj -
skie go, któ rą prze ję to z De le ga tu ry UOP/ABW w Lu bli nie. W In sty tu cie za cho wa no jej
układ obo wią zu ją cy w UOP (al fa be tycz ny), re zy gnu jąc z pier wot ne go, fo ne tycz ne go uło -
że nia kart. Po nad to kar to te ki ogól no in for ma cyj ne po b. KW MO/WUSW w Bia łej Pod -
la skiej, Cheł mie, Za mo ściu, prze ka za ne z wy dzia łów za miej sco wych do De le ga tu ry UOP
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18 AIPN Lu, 0427/225, cz. 19.
19 W nor ma ty wach i ma te ria łach szko le nio wych SB wska zu je się na „oso bo wy” cha rak ter upo rząd -

ko wa nia da nych w kar to te ce ogól no in for macyj nej. Jed nak że w trak cie jej di gi ta li za cji i po rząd ko wa nia
w IPN na tra fio no na kil ka kart, któ re wy mie nia ły tyl ko miej sce zda rze nia (bez wska za nia osób). Trud no
obec nie okre ślić, jak kar ty te tra fi ły do KOI.
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w Lu bli nie, po łą czo no tam z kar to te ką ogól no in for ma cyj ną KW MO/WUSW w Lu bli -
nie. Od ręb nie po zo sta wio no na to miast tzw. kar to te kę od two rze nio wą (zbior czą z ww.
wo je wództw), któ ra sta no wi in te gral ną część kar to te ki ogól no in for ma cyj nej (tak że ma
układ al fa be tycz ny). Po wsta ła ona z kart przy go to wa nych do wy bra ko wa nia na prze ło -
mie lat 1989 i 1990 – znaj du ją cych się w b. Biu rze „C” MSW (m.in. od pi sy kart re je stra -
cyj nych, kar ty E -14) – oraz z prze sy ła nych tam wów czas kart E -16, któ ry mi jed nost ki
SB z po szcze gól nych wo je wództw po wia da mia ły cen tra lę o znisz cze niu do ku men tów.
Ma te ria ły z kar to te ki od two rze nio wej unik nę ły znisz cze nia (za pew ne wsku tek bra ku cza -
su) i w la tach dzie więć dzie sią tych wy ję to je z wor ków znaj du ją cych się w Biu rze Ewi -
den cji i Ar chi wum UOP/ABW. Po dzie lo no je na stęp nie we dług wy twór ców i ro ze sła no
do od po wied nich de le ga tur UOP/ABW20. Dziś czę sto są one je dy nym śla dem po do ku -
men tach znisz czo nych u schył ku dzia ła nia apa ra tu re pre sji. W od nie sie niu do za so bu lu -
bel skie go IPN ma ją one du że zna cze nie w pro wa dzo nych kwe ren dach, gdyż – jak
stwier dzo no – w wie lu przy pad kach kar ty za cho wa ne w czę ści od two rze nio wej nie 
mają już od zwier cie dle nia w tu tej szej KOI, co ozna cza, że funk cjo na riu sze nie tyl ko
znisz czy li do ku men ta cję ak to wą, lecz tak że eg zem pla rze kart z miej sco wej kar to te ki.
Przy kła dem istot ne go zna cze nia kar to te ki od two rze nio wej są kar ty E -16 z WUSW
w Cheł mie z lat 1989 i 1990, za po mo cą któ rych chełm ska SB in for mo wa ła wy dzia -
ły I i III Biu ra „C” o znisz cze niu ma te ria łów ope ra cyj nych (w tym o sy gna tu rze I). Czę -
sto za pi sy te oka zu ją się je dy nym źró dłem po zwa la ją cym na usta le nie per so na liów osób
za re je stro wa nych przez SB b. wo je wódz twa chełm skie go ja ko oso bo we źró dła in for ma -
cji – tak że w od nie sie niu do do ku men tów zar chi wi zo wa nych, gdyż do IPN nie tra fił in -
wen tarz akt sy gna tu ry I WUSW w Cheł mie (je go los jest nie zna ny). Po cząt ko wo
w In sty tu cie pod ję to de cy zję o włą cze niu czę ści od two rze nio wej do za sad ni czej KOI,
jed nak że z uwa gi na pro wa dze nie w niej istot nych (czę sto kroć żmud nych) kwe rend od -
stą pio no od te go pla nu. 

Istot ne zmia ny w pro wa dze niu ewi den cji ope ra cyj nej, ja kie do ko na ły się w związ ku
z wej ściem w ży cie Za rzą dze nia nr 0110/62 z dnia 18 czerw ca 1962 r. mi ni stra spraw
we wnętrz nych w spra wie za sad i try bu re je stra cji spraw i osób bę dą cych w ak tu al nym
za in te re so wa niu jed no stek Służ by Bez pie czeń stwa wraz z za łą czo ną do nie go In struk cją
w spra wie za sad i try bu re je stra cji spraw i osób bę dą cych w ope ra cyj nym za in te re so wa -
niu jed no stek Służ by Bez pie czeń stwa oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, mia ły
znacz ny wpływ na za kres i ro dzaj da nych za war tych w kar to te kach ogól no in for ma cyj -
nych21. Osta tecz nie za sa dy za po cząt ko wa ne na po cząt ku lat sześć dzie sią tych zo sta ły
unor mo wa ne w in struk cji wpro wa dzo nej Za rzą dze niem nr 079/72. Od zwier cie dle nie za -
pro po no wa ne go wów czas spo so bu pro wa dze nia ewi den cji ope ra cyj nej od naj du je my dziś
w za so bie OBUiAD w Lu bli nie na kar tach z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej. Uwi dacz -
nia ją się w niej tak że ko lej ne zmia ny prze pro wa dza ne w re sor cie spraw we wnętrz nych,
skut ki re for my ad mi ni stra cyj nej kra ju, spu sto sze nia spo wo do wa ne usu wa niem kart
po znisz cze niu akt, lo kal na spe cy fi ka wy twór ców do ku men tów. 
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20 Zob. L. Po sto ło wicz, op. cit.
21 AIPN Kr, 0179/785, Za rzą dze nie nr 0110/62 z dnia 18 VI 1962 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych

w spra wie za sad i try bu re je stra cji spraw i osób bę dą cych w ak tu al nym za in te re so wa niu jed no stek Służ -
by Bez pie czeń stwa, b.p. Zob. też L. Po sto ło wicz, op. cit.; M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa -
nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 58.
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Ma my tu za tem do czy nie nia przede wszyst kim z kar ta mi E -14 do ty czą cy mi ma te -
ria łów zar chi wi zo wa nych (ze wska za niem na sy gna tu rę ar chi wal ną akt ope ra cyj nych lub
śled czych). Dla do ku men tów zar chi wi zo wa nych w KW MO/WUSW w Lu bli nie wy pi -
sy wa no czte ro stron ne kar ty wzór E -14. W sto sun ku do akt zło żo nych do ar chi wum
pod pier wot ny mi sy gna tu ra mi sto so wa ny mi od lat czter dzie stych do po cząt ku lat sześć -
dzie sią tych (gru py sy gna tu ro we: „S”, „E”, „Śl”), a na stęp nie prze re je stro wa nych do no -
wych (od po wied nio ozna cze nia: I, II, III), na kar tach E -14 za zna cza no czę sto rów nież
pier wot ną sy gna tu rę, np. II/2455 (E -35000)22. Spe cy fi ką czę ści kar to tecz nej po cho dzą -
cej z by łe go wo je wódz twa lu bel skie go są nie licz ne za pi sy z lat czter dzie stych i pięć dzie -
sią tych spo rzą dzo ne na ów cze snych wzo rach dru ków. 

Kar ty z kar to tek ogól no in for ma cyj nych wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych
wo je wództw: bial sko po dla skie go, chełm skie go oraz za moj skie go, do ty czą ce ma te ria łów
ar chi wal nych, wy pi sy wa no głów nie na wzo rze dwu stron nym kar ty E -14 (lub E -14/1),
acz kol wiek wpro wa dza no przy tym m.in. krót ką cha rak te ry sty kę spra wy i in for ma cję
o przy czy nach jej za koń cze nia23. Ta ki opis jest szcze gól nie po moc ny w przy pad kach,
kie dy oso bę za re je stro wa no przed 1975 r., a w wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej ma te -
ria ły prze ka za no do no wo utwo rzo ne go wo je wódz twa. In for ma cja kar to tecz na w wie lu
przy pad kach udzie la wów czas istot nych wska zó wek dla po szu ki wań ar chi wal nych (np.
rocz na da ta wer bun ku i jed nost ka re je stru ją ca umoż li wia ją usta le nie fak tycz ne go okre su
współ pra cy).

W KOI – wszyst kich re pre zen to wa nych wo je wództw – wy stę pu ją tak że kar ty 
EO -4/A, któ ry mi zgła sza no za re je stro wa ną oso bę do kar to te ki ogól no in for ma cyj nej
(oprócz da nych oso bo wych za wie ra ją one nu mer re je stra cyj ny, jed nak że bez po da wa nia
cha rak te ru re je stra cji). Jest to po zo sta łość po kar tach z okre su pro wa dze nia spra wy, a zatem
naj czę ściej do ty czą one ma te ria łów, któ re znisz czo no, nie do peł nia jąc wy mo gu zło że nia
akt do ar chi wum. Kar tę EO -4/A wy ko rzy sty wa no rów nież ja ko od sy łacz (np. na dru gie
imię) i nie do ko ny wa no wte dy na niej żad nych wpi sów do ty czą cych sa mej rejestra cji. Spo -
ra dycz nie zda rza ją się po zo sta wio ne od sy ła cze, kie dy pod sta wo we kar ty re je stra cyj ne usu -
nię to. W ta kich sy tu acjach nie zwy kle trud no jest usta lić cha rak ter, w jakim za re je stro wa no
da ną oso bę. Świad czy to wy raź nie o do ko na nych w kar to te ce spu sto sze niach. 

Ko lej na gru pa kart za wie ra da ne (głów nie z lat osiem dzie sią tych XX w.) o uzy ska niu
do stę pu do in for ma cji nie jaw nych (tzw. do pusz cze nie do prac mo bi li za cyj no -obron -
nych – MOB)24. Spo rzą dzo ne na kar tach dwu stron nych E -14 od sy ła ją one do od po wied -
niej do ku men ta cji spra wy zgro ma dzo nej w skład kach z ko lej ny mi nu me ra mi (w ra mach
ro ku ka len da rzo we go) po prze dzo ny mi wy róż ni kiem li te ro wym „J” (np. J -2566/85).

Nie zwy kle in te re su ją ce są kar ty „KP” (wy dru ki z sys te mu kom pu te ro we go) bę dą ce
za ląż kiem in for ma ty za cji ewi den cji ope ra cyj nej MSW25. Do ty czą one głów nie za strze -
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22 W za so bie OBUiAD IPN w Lu bli nie znaj du ją się in wen ta rze akt daw nych sy gna tur „S”, „E”, „Śl”,
któ re czę ścio wo uzu peł nia ją in for ma cje o spra wach pro wa dzo nych od lat czter dzie stych.

23 Wzór tzw. ma łej kar ty E -14 (tu wła ści wie wzór E -14/1) jest za łącz ni kiem do Za rzą dze nia nr 049/85
ja ko obo wiąz ko wa kar ta do wy peł nie nia dla osób, któ rych ma te ria ły zło żo no do ar chi wum.

24 Kar to te ka MOB (nie kom plet na) za cho wa ła się tyl ko z by łe go województwa lu bel skie go. Za sto -
so wa no w niej układ al fa be tycz ny (wg na zwisk osób upo waż nio nych) oraz dzia ły w ukła dzie rze czo -
wym (wg za kła dów pra cy) i chro no lo gicz nym (wg da ty wy da nia upo waż nie nia).

25 Zob. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 79–116.
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żeń wy jaz dów za gra nicz nych. Zda rza się, że na ta kich wy dru kach wpi sy wa no (już
w UOP/ABW) ter min „od wo ła nia” za strze że nia, któ ry wy kra czał po za da tę 31 lip ca
1990 r.26 Wy ni ka ło to z fak tu po rząd ko wa nia przez UOP do ku men ta cji po zo sta łej po SB,
co nie wąt pli wie wy ma ga ło cza su27. 

Cie ka wost ką z punk tu wi dze nia prak tycz ne go sto so wa nia prze pi sów przez jed nost ki
SB są kie ro wa ne do Biu ra „C” MSW przez WUSW w Za mo ściu kar ty E -16 z 1990 r., po -
wia da mia ją ce o znisz cze niu ma te ria łów ope ra cyj nych (w od nie sie niu do tzw. re je stra cji
czyn nych, czy li spraw bie żą cych, któ rych do ku men ta cję nisz czo no bez skła da nia do ar -
chi wum). Na kar tach tych, wbrew obo wią zu ją cym prze pi som, w przy pad ku oso bo wych
źró deł in for ma cji umiesz cza no cha rak ter re je stra cji oraz pseu do nim źró dła. War to do dać,
że wspo mnia ne da ne te wpi sy wa no ołów kiem. Dziś uła twia to pra cę ar chi wi stów. W po -
zo sta łych wo je wódz kich urzę dach spraw we wnętrz nych sto so wa no się ści śle do prze pi -
sów i na kar tach te go ty pu naj czę ściej ogra ni cza no się tyl ko do nu me ru re je stra cyj ne go.
Pseu do nim mógł na to miast po ja wić się w odpowiedni ku ewi den cyj nym kar ty E -16.
Na więk szo ści kart z te go okre su (bez wzglę du na wo je wódz two) nie mal za wsze wpi sy -
wa no jed no uza sad nie nie dla znisz cze nia ma te ria łów: „brak war to ści ope ra cyj nej i hi sto -
rycz nej”.

War to tak że wspo mnieć, że w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej znaj du ją się tak że tzw.
kar ty ak tu ali za cyj ne spo rzą dza ne przez UOP/ABW w la tach dzie więć dzie sią tych. Wią -
za ło się to z pod ję ty mi wów czas pra ca mi nad skon trum ma te ria łów SB i uzu peł nie niem
da nych w KOI przez wy pi sy wa nie no wych kart do ty czą cych od na le zio nych ma te ria łów,
któ rych ory gi nal ne kar ty zo sta ły usu nię te przez funk cjo na riu szy bez pie ki. Wpro wa dzo -
ne kar ty zo sta ły opra co wa ne na spe cjal nie do te go ce lu przy go to wa nych dru kach (z da tą
spo rzą dze nia za pi su i pod pi sem na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum UOP/ABW).
W czę ści przy pad ków kar tę od no szą cą się do akt prze wi dzia nych do znisz cze nia funk -
cjo na riu sze SB po zo sta wia li w kar to te ce, na no sząc na niej in for ma cję o bra ko wa niu. Jeże li
jed nak do ku men ty nie ule gły li kwi da cji (praw do po dob nie wsku tek bra ku cza su), to w ra -
mach ak tu ali za cji da nych na kar cie opra co wa nej przez SB, obok sy gna tu ry akt, wpi sy -
wa no w UOP/ABW czer wo nym ko lo rem: „są”/„jest” lub pod kre śla no sy gna tu rę.
Ad no ta cje te nie są opa trzo ne żad ną da tą ani pod pi sem, to też mo gą być nie zro zu mia łe
dla użyt kow ni ków. Śla dem po ostat nim dys po nen cie oma wia nej kar to te ki są też np. włą -
czo ne tam kar ty z kar to te ki ujaw nie nio wej28. W przy pad ku nie od na le zie nia in for ma cji
o da nej oso bie w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej – zwy kle w związ ku z pro wa dze niem
kwe ren dy ar chi wal nej – zda rza ło się, że uzu peł nia no ją kar tą z kar to te ki ujaw nie nio wej.
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26 Okre ślo na w Usta wie z dnia 18 grud nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga -
nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 2007, nr 63, poz. 424 z późn. zm.) ce zu ra dla do ku -
men tów cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa pod le ga ją cych prze ka za niu do IPN przez
UOP/ABW.

27 Te go ty pu sy tu acje – z uwa gi na klau zu lę taj no ści nada ną do ku men tom – po wo du ją pro ble my in -
ter pre ta cyj ne w od nie sie niu do prze pi sów w za kre sie ochro ny in for ma cji nie jaw nych. Czę sto skut ku je
to dys po zy cją dla ar chi wi stów In sty tu tu za no ni mi zo wa nia te go ty pu wpi su na wy ko ny wa nej ko pii lub
wy pi sie z do ku men tu.

28 Tzw. kar to te ka ujaw nie nio wa (al fa be tycz na) do ty czy amne stii z 1947 r. Na kar tach od no to wy wa -
no jed nost kę UB, gdzie na stą pi ło „ujaw nie nie”, oraz wska zy wa no nu mer se gre ga to ra „U”, w któ rym
znaj do wa ło się oświad cze nie z ujaw nie nia. Se gre ga to ry z oświad cze nia mi są prze cho wy wa ne w za so bie
lu bel skie go od dzia łu IPN.
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Kar to te ka ogól no in for ma cyj na KW MO/WUSW w Lu bli nie, Bia łej Pod la skiej, Cheł -
mie, Za mo ściu (łącz nie z czę ścią od two rze nio wą) za wie ra ogó łem ok. 100 000 kart ewi -
den cyj nych. Obej mu ją one za pi sy, któ re wy ni ka ły z try bu pro wa dze nia ewi den cji
ope ra cyj nej przez Służ bę Bez pie czeń stwa. Jed no cze śnie obec na struk tu ra tej kar to te ki
od da je stan jej za cho wa nia w chwi li li kwi da cji SB, a w dal szej ko lej no ści tak że czyn no -
ści po rząd ku ją ce pod ję te przez UOP/ABW. 

Kar to te ki za gad nie nio we i te ma tycz ne

Ko lej ną for mą ewi den cji ope ra cyj nej są kar to te ki za gad nie nio we i te ma tycz ne, okre -
śla ne ogól nie ja ko kar to te ki po moc ni cze, w któ rych w ukła dzie rze czo wym gro ma dzo no
da ne z kar to te ki oso bo wej (ogól no in for ma cyj nej). Utwo rzo no je w związ ku z po trze bą
uzy ski wa nia kon kret nych in for ma cji29, nie moż li wych do usta le nia w opar ciu o kar to te -
kę w ukła dzie imien nym. 

Nie któ rzy ba da cze zaj mu ją cy się pro ble ma ty ką ewi den cji or ga nów bez pie czeń stwa
PRL przy kła da ją du żą wa gę do wy raź ne go od róż nia nia w opi sie kar to tek te ma tycz nych
od za gad nie nio wych30. Na le ży się z tym zgo dzić i dla czę ści kar to tek jest to moż li we.
Jed nak że w rze czy wi sto ści ich peł ne roz róż nie nie i scha rak te ry zo wa nie wca le nie jest
pro ste i jed no znacz ne – zwłasz cza przy ma te ria le źró dło wym, ja kim dys po nu je my.
W prze pi sach, wy tycz nych i opra co wa niach re sor to wych oraz w ko re spon den cji i spra -
woz daw czo ści czę sto uży wa no róż ne go na zew nic twa i nie pre cy zyj nych okre śleń31. Do -
dat ko wo za zę bia ją ca się za war tość in for ma cyj na, prak ty ka sto so wa na w po szcze gól nych
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29 Cho dzi ło za rów no o in for ma cje do wy ko rzy sta nia ope ra cyj ne go, jak i prze kro jo we da ne sta ty -
stycz no -spra woz daw cze i ana li tycz ne przy dat ne kie row nic twu w sys te mie za rzą dza nia. Wpro wa dzo ny
wów czas sys tem ewi den cji miał po słu żyć tak że do roz po czę cia prac nad kom pu te ry za cją (jak wspo mnia -
no w Wy tycz nych Biu ra „C” z 18 XI 1972 r. w spra wie pro wa dze nia re je stra cji, ewi den cji i opra co wań
ana li tycz nych oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji). Zob. AIPN Lu, 0427/225, cz. 19, s. 2; M. Koma -
niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…; E. Za jąc, Ślad po zo sta je
w ak tach… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…; P. Drzy ma ła, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej…
[w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…

30 Zob. E. Za jąc, Ślad po zo sta je w ak tach… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 294; P. Mil cza now ski,
Spe cy fi ka struk tu ry or ga ni za cyj nej… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 223.

31 Np. w § 34 ust. 2 Za rzą dze nia nr 034/74 stwier dzo no: „Ze spraw ope ra cyj nych, po stę po wań przy -
go to waw czych, te czek obiek to wych i za gad nie nio wych oraz nie któ rych te czek TW spo rzą dza się kar ty
te ma tycz ne (za gad nie nio we), z któ rych po wsta je sko ro widz wg za gad nień, np. szpie go stwo, dy wer sja,
nie le gal ne or ga ni za cje, ban dy itp. (kar ta EO -130, kar ta te ma tycz na)”. In ny przy kład znaj du je my w jed -
nej z prac kon tro l nych funk cjo na riu szy. Zob. M. Kuź nic ki, K. Przy czy na, H. Bu gaj ska, G. Stem pel,
„Współ dzia ła nie Wydz[ia łu] «C» z jed nost ka mi ope ra cyj ny mi SB”, Wy dział „C” KW MO w Za mo ściu,
pra ca kon tro l na na pi sa na na za koń cze nie trzy let nie go cy klu szko le nia i do sko na le nia za wo do we go, ma -
rzec 1977 r. (AIPN Lu, 0276/61, k. 8): „Na po szcze gól nych fi gu ran tów spraw [dot. opra co wa nia akt
spraw zło żo nych do ar chi wum – J.P.] two rzo ne są kar to te ki te ma tycz no -za gad nie nio we, obej mu ją ce po -
szcze gól ne za gro że nia, czy li: – szpie go stwo, – nie le gal ne or ga ni za cje, – na cjo na lizm, – wro gą pro pa -
gan dę”. Z ko lei w szcze gó ło wym za kre sie dzia ła nia Wy dzia łu „C” Wo je wódz kie go Urzę du Spraw
We wnętrz nych w Lu bli nie wpro wa dzo nym za rzą dze niem sze fa WUSW w Lu bli nie z dnia 15 II 1989 r.
(AIPN Lu, 0338/6, k. 2) uży to na stę pu ją ce go na zew nic twa: „1. Pro wa dze nie kar to te ki (sko ro wi dzów):
a) ogól no in for ma cyj nej osób, któ re by ły lub są w za in te re so wa niu ope ra cyj nym SB, MO, WOP lub WSW;
b) te ma tycz nych za in te re so wań; c) za gad nie nio wej – obej mu ją cej ewi den cję osób usys te ma ty zo wa ną
we dług te ma tów za in te re so wań; d) sta ty stycz nej dot. re je stro wa nych za gad nień i osób”.
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wo je wódz twach oraz nie kom plet ne, cza sem przy pad ko wo uło żo ne i prze mie sza ne grupy
kart po głę bia ją dziś pro ble my z przy po rząd ko wa niem do ku men ta cji do kon kret nej kar -
to te ki (wzo ry dru ków: kar ta te ma tycz na EO -130 i kar ta za gad nie nio wa)32.

Od koń ca lat pięć dzie sią tych, kie dy roz po czę to two rze nie kar to tek za gad nie nio wych,
ich za war tość i na zew nic two dzia łów pod le ga ły mo dy fi ka cjom oraz we ry fi ka cji pod ką -
tem sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej w kra ju i po trzeb ope ra cyj nych33. 

W za so bie lu bel skie go IPN (w od nie sie niu do ma te ria łów WUSW w Lu bli nie) po zo -
sta ły tyl ko nie licz ne dzia ły ze skrom ną re pre zen ta cją kart prze ka za nych ja ko kar to te ka
za gad nie nio wa. Od na le zio no kar ty z dzia łów: I. Szpie go stwo (dot. lat sie dem dzie sią tych
i osiem dzie sią tych – z po dzia łem na rzecz ja kie go kra ju mia ło ono miej sce)34; III. Nie le -
gal ne or ga ni za cje ujaw nio ne po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go (za le d wie kil ka
kart); IV–V. Szkod nic two i prze stęp stwa go spo dar cze (ok. 0,5 mb.); VI. Zdra da oj czyz -
ny (uciecz ki za gra ni cę – dwie kar ty); IX. Nie le gal ne po sia da nie bro ni; X. Zdra da ta jem -
ni cy pań stwo wej i służ bo wej (za gad nie nie wpro wa dzo ne w 1983 r. – kil ka kart), XIV.
Róż ne (nie licz ne kar ty, czę ścio wo z wy róż ni ka mi li te ro wy mi we dług wy tycz nych wpro -
wa dzo nych w 1983 r.: „F” – Upro wa dze nia i usi ło wa nie upro wa dze nia sa mo lo tów;
„G” – Znie wa że nia i po bi cia funk cjo na riu szy MO i żoł nie rzy WP; „K” – Nie le gal ne prze -
kro cze nie gra ni cy przez cu dzo ziem ców; „L” – Dusz pa ster stwo aka de mic kie – jed na kar -
ta). In te re su ją ce i przy dat ne są zwłasz cza kar ty z dzia łu IX, któ re ma ją da tę
opra co wa nia 1972 r.35, a w więk szo ści od no szą się do lat czter dzie stych i osób ska za -
nych wów czas wy ro ka mi są dów woj sko wych w związ ku z tym prze stęp stwem (czy li czę -
ścio wo żoł nie rzy pod zie mia zbroj ne go lub osób udzie la ją cych im po mo cy). Opra co wa no
je na dru kach EO -130 (kar ta te ma tycz na). Po zo sta łe kar ty do ty czą w znacz nej mie rze
spraw z lat osiem dzie sią tych. W po szcze gól nych dzia łach wy stę pu ją za rów no dru ki kart
za gad nie nio wych, jak i kar ty te ma tycz ne (wzór EO -130), przy czym np. dzia -
ły X i XIV w ca ło ści skła da ją się z kart te ma tycz nych. Nie za leż nie od spo so bu opra co -
wa nia tej do ku men ta cji zna czą ca jest dys pro por cja mię dzy licz bą kart do ty czą cych
prze stępstw go spo dar czych a bar dzo nie wiel ką licz bą za pi sów od no szą cych się do spraw
ope ra cyj nych o cha rak te rze po li tycz nym. O ak cji ma so we go i pla no we go usu wa nia
śladów dzia łal no ści SB świad czyć mo że kil ka za le d wie kart z dzia łu III, a zwłasz cza po -
je dyn cza – od no szą ca się do ope ra cyj ne go roz pra co wy wa nia dusz pa ster stwa aka de mic -
kie go – z dzia łu Róż ne, być mo że za po mnia na wśród za gad nień znie wa żeń, pobić
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32 Ta kie sta no wi sko przed sta wia rów nież w swo im ar ty ku le P. Drzy ma ła. Zob. P. Drzy ma ła, Za rys
struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po -
zna niu…, s. 90.

33 Dzia ły kar to te ki za gad nie nio wej wy mie nio no i opi sa no sze rzej w ar ty ku łach: M. Ko ma niec ka,
Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 248–254; E. Za jąc, Ślad po zo -
sta je w ak tach… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 291–293; P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za -
gad nie nio wej…, s. 9–40; idem, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum
Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…, s. 90–93.

34 Zob. P. Drzy ma ła, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…, s. 97. Au tor kwa li fi ku je kar to te kę z ana lo gicz ną za war to -
ścią ja ko kar to te kę te ma tycz ną.

35 Da ta cja opra co wa nia jest tu sy tu acją wy jąt ko wą, in ne kar ty za gad nie nio we nie ma ją ta kiej in for -
ma cji. Być mo że oma wia ne kar ty wy pi sa no przy oka zji two rze nia tzw. fak to lo gii, jed nak że jest to wy -
łącz nie przy pusz cze nie i je go po twier dze nie wy ma ga ło by dal szych ba dań. Zob. też J. Pi łat, op. cit., s. 154. 
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i za bójstw funk cjo na riu szy MO czy po słu gi wa nia się fał szy wy mi do ku men ta mi36.
W obrę bie dzia łów kar ty upo rząd ko wa ne są al fa be tycz nie, we dług na zwisk osób, których
do ty czą ma te ria ły ar chi wal ne, co jest uła twie niem w przy pad ku kwe rend ar chi wal nych
na pod sta wie da nych oso bo wych.

Wśród kart za gad nie nio wych z b. WUSW w Lu bli nie znaj du je się rów nież nie roz po -
zna na w peł ni, a co za tym idzie spo ra dycz nie wy ko rzy sty wa na, nie wiel ka gru pa kart bez
ozna czeń dzia łów, opa trzo nych tyl ko opi sem za war to ści, np. „Ano ni my, ulot ki, na pi sy”;
„Za bój stwa”; „Nad uży cia go spo dar cze”; „Na pa dy ra bun ko we”. 

Jak już wspo mnia no, dla dzi siej szych użyt kow ni ków oma wia ne kar to te ki zy sku ją no -
we zna cze nie, da jąc szan sę na choć by frag men ta rycz ne od two rze nie in for ma cji, któ re zo -
sta ły utra co ne przez znisz cze nia ma te ria łów or ga nów bez pie czeń stwa PRL. Przy kła dem
ta kie go za sto so wa nia jest kar to te ka kryp to ni mo wa z WUSW w Lu bli nie. Kar ty za wie ra -
ją chro no lo gicz ne in for ma cje do ty czą ce re je stra cji i okre su pro wa dze nia spra wy, ale
przede wszyst kim znacz nie szer szy opis od no szą cy się do jej przed mio tu niż mo że my
od na leźć w za pi sie in wen ta rzo wym (np. oko licz no ści i przy czy ny wszczę cia, ko go/cze -
go spra wa do ty czy, pod sta wa za koń cze nia). Jest to szcze gól nie war to ścio we, gdyż do dnia
dzi siej sze go nie za cho wa ły się ak ta. Kar ty do ty czą spraw zar chi wi zo wa nych, wska zu ją
więc na sy gna tu rę ar chi wal ną ma te ria łów ope ra cyj nych, a to z ko lei po zwa la na zi den ty -
fi ko wa nie m.in. do ku men ta cji po szu ki wa nej na pod sta wie kryp to ni mu. Czę ste są za py -
ta nia ze stro ny użyt kow ni ków za so bu, któ rzy w ma te ria łach ad mi ni stra cyj nych37

od naj du ją kryp to nim roz pra co wa nia pro wa dzo ne go wo bec ja kiejś or ga ni za cji/śro do wi -
ska i po szu ku ją in for ma cji, czy ma te ria ły ta kie zo sta ły zło żo ne do ar chi wum oraz czy są
w za so bie IPN. Dla ba da czy i ar chi wi stów jest to przy dat na po moc ewi den cyj na w dal -
szej kwe ren dzie. We dług wstęp nej ana li zy kar ty od no szą się do spraw ar chi wi zo wa nych
od ok. lat sześć dzie sią tych. Część za pi sów do ty czą cych akt od na le zio nych w trak cie skon -
trum (to ak ta spraw pro wa dzo nych w więk szo ści do koń ca dzia ła nia SB, któ re for mal nie
zo sta ły zło żo ne do ar chi wum przez UOP/ABW) opra co wa no już w UOP/ABW. Nie ste -
ty, kar to te ka prze trwa ła je dy nie w sta nie szcząt ko wym i tyl ko przy pa dek de cy du je o moż -
li wo ści wy ko rzy sta nia jej w re ali za cji kon kret nej kwe ren dy.
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36 Dział Róż ne obej mo wał wie le od ręb nych kwe stii. Kar ty oprócz ozna cze nia nu me ru dzia łu po sia -
da ły do dat ko wo wy róż nik li te ro wy, stąd w ob rę bie jed ne go dzia łu wy stę pu je wie le nie po wią za nych
ze sobą za gad nień. Zob. M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek
bez pie ki…, s. 253. Au tor ka wy mie nia no we dzia ły w kar to te ce za gad nie nio wej, okre ślo ne w Wy tycz -
nych do pro wa dze nia kar to te ki za gad nie nio wej z 21 VII 1983 r. (część dzia łów do ty czy ła no wych za -
gad nień, wpro wa dzo nych w miej sce nie ak tu al nych, z jed no cze snym wy ko rzy sta niem nu me ru
wy co fa ne go dzia łu/za gad nie nia): „III. Nie le gal ne or ga ni za cje po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go;
X. Zdra da ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej; XI. Dzia łal ność b[yłej] «So li dar no ści»; XIII. Nie le gal ne
or ga ni za cje opo zy cyj ne […]; XIV. Róż ne – dzia ły no wo utwo rzo ne: A. Pe ne tra cja obiek tów woj sko wych
i in[nych] obiek tów; B. Taj ne prze szu ka nia u oby wa te li pol skich; C. Pol scy spe cja li ści wy jeż dża ją cy
służ bo wo do kra jów ka pi ta li stycz nych; D. Nar ko ma ni i hip pi si; E. Oby wa te le pol scy de por to wa ni do kra -
ju; F. Upro wa dze nia i usi ło wa nia upro wa dze nia sa mo lo tów; G. Znie wa że nia i po bi cia funk cjo na riu szy
MO i żoł nie rzy WP; H. Prze rzut lu dzi za gra ni cę; I. Pe ne tra cje obiek tów sa mo cho da mi przez dy plo ma -
tów kra jów ka pi ta li stycz nych; J. Po słu gi wa nie się fał szy wy mi do ku men ta mi; K. Nie le gal ne prze kro cze -
nie gra ni cy przez cu dzo ziem ców; L. Dusz pa ster stwo aka de mic kie”. Zob. P. Drzy ma ła, Za rys struk tu ry
ewi den cji ogól no in for ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu...,
s. 96.

37 Spra woz da nia, pla ny pra cy, pro to ko ły na rad, do ku men ta cja z kon tro li itp.

PA IPN 6_04_Pilat:PA IPN 6  2013-12-19  14:07  Strona 114



W od nie sie niu do ma te ria łów ewi den cyj nych b. WUSW w Lu bli nie oraz WUSW
w Za mo ściu na le ży też wspo mnieć o kil ku dzie się ciu kar tach re je stra cyj nych po stę po wań
przy go to waw czych i osób po dej rza nych, któ re – z ra cji roz mia rów – trud no na zwać kar -
to te ką (0,32 mb.). Są to kar ty na dru kach EO -13-S/a oraz EO -13-S/b, do ty czą ce kil ku na -
stu po stę po wań z lat osiem dzie sią tych. Z uwa gi na okres, do któ re go się od no szą, oraz
za kres in for ma cji na kar tach (ob szer ny opis spra wy, da ne osób ob ję tych po stę po wa niem,
kwa li fi ka cją praw ną czy nów), oka za ły się one po moc ne przy re ali za cji kwe rend te ma -
tycz nych i oso bo wych.

Cie ka wa i po moc na w bie żą cej pra cy ar chi wi stów z lu bel skie go IPN jest na to miast
nie ty po wa kar to te ka po moc ni cza z b. WUSW w Bia łej Pod la skiej. Two rzą ją kar ty ewi -
den cyj ne uło żo ne we dług daw nych sy gna tur ar chi wal nych – z uwzględ nie niem ro ku zło -
że nia spra wy do ar chi wum. W po rów na niu ze zbio ra mi kar to tecz ny mi z in nych
wo je wództw, któ re prze ka za no do lu bel skie go OBUiAD, jest to na by tek wy jąt ko wy. Nie
moż na go za kwa li fi ko wać do żad ne go ro dza ju kar to tek, któ rych pro wa dze nie by ło wy -
ma ga ne. Po ana li zie kart moż na stwier dzić, że skła da ją się na nie go kar ty ewi den cji ope -
ra cyj nej wy two rzo ne w trak cie pro wa dze nia spra wy (kar ty: EO -4, EO -4/A, EO -4/B,
EO -4/C, EO -4/M, E -16). Naj praw do po dob niej są to za tem kar ty wy co fa ne z tej że ewi -
den cji z chwi lą za koń cze nia spra wy i zło że nia akt do ar chi wum. Stąd też kar to te ka ta jest
nie zwy kle cen na w przy pad kach po szu ki wań do ty czą cych osób, któ rych ak ta znisz czo -
no. Wy ko rzy stu je się ją m.in. w po stę po wa niach lu stra cyj nych lub przy kwe ren dach zmie -
rza ją cych do usta le nia per so na liów oso bo wych źró deł in for ma cji SB (za rów no do ce lów
na uko wo -ba daw czych, jak i dla wnio sko daw ców, któ rych do ty czą do no sy opa trzo ne tyl -
ko pseu do ni mem OZI). Wów czas – np. dzię ki da nym wpi sa nym na kar tach re je stra cyj -
nych, do ja kiej spra wy (tu taj: kryp to nim) i za gad nie nia/śro do wi ska re je stro wa ny był
współ pra cow nik or ga nów bez pie czeń stwa – moż li we jest usta le nie dal szych do ku men -
tów lub jed no znacz na iden ty fi ka cja oso by po szu ki wa nej na pod sta wie pseu do ni mu. Za -
pi sy kar to tecz ne do ty czą wszyst kich grup sy gna tu ro wych, tj. I, II, III, IV. Jed nak że
szcze gól ne zna cze nie ma ją kar ty od no szą ce się do sy gna tu ry I, gdyż uzu peł nia ją bra ki
w środ kach ewi den cyj nych w sy tu acji, gdy nie za cho wał się ory gi nal ny in wen tarz akt
sy gna tu ry I z WUSW w Bia łej Pod la skiej, a je dy nie spo rzą dzo ny w UOP spis akt za cho -
wa nych w for mie pa pie ro wej (bez uwzględ nie nia mi kro fil mów z akt sy gna tu ry I, któ re
nie ma ją od po wied ni ka ak to we go). Nie ste ty, kar to te ka rów nież nie jest kom plet na. W celu
zwięk sze nia głę bi in for ma cyj nej i po sze rze nia moż li wo ści wy szu ki waw czych, pra cow -
ni cy OBUiAD w Lu bli nie opra co wa li elek tro nicz ną ba zę da nych w opar ciu o treść
poszcze gól nych kart38.

Po za za pi sa mi w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej oraz po wyż szą kar to te ką w od nie -
sie niu do ewi den cji ope ra cyj nej WUSW w Bia łej Pod la skiej za cho wa ło się do dat ko wo
tyl ko ok. 0,3 mb. kart do ty czą cych za strze żeń i za bez pie czeń wy jaz dów oraz łącz nie kil -
ka na ście kart z trzech dzia łów kar to te ki za gad nie nio wej: XIII. Kler świec ki i za kon ny
(dział wy co fa ny w 1983 r.), XIV. Świad ko wie Je ho wy (dział za stą pio ny w 1983 r. dzia łem
Róż ne), XXIII. Apa rat pań stwo wy do 1939 r. Tych kil ka na ście kart uka zu je płasz czy zny
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38 Ta ka for ma kar to te ki mo że być od osob nio nym spo so bem prze cho wy wa nia tej do ku men ta cji.
W ma te ria łach by łe go WUSW w Sie dl cach od naj du je my po dob ne kar ty z okre su pro wa dze nia spraw
(w tym kar ty re je stra cyj ne), włą czo ne do te czek akt prze ka za nych do ar chi wum. 
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za in te re so wań z kil ku dzie się ciu lat pra cy re sor tu bez pie czeń stwa. Część kart zo sta ła prze -
ka za na z in nych wo je wództw (z uwa gi na miej sce za miesz ka nia oso by, któ rej do ty czył
za pis, lub w związ ku ze zmia na mi ad mi ni stra cyj ny mi). Znaj du ją się na nich tak że po -
przed nie sy gna tu ry ar chi wal ne. Mi mo od le głych chro no lo gicz nie wy da rzeń opi sa nych
na czę ści kart, wid nie ją na nich pie cząt ki z ak tu ali za cja mi in for ma cji (np. ad res), na no -
szo ne aż do po cząt ku lat osiem dzie sią tych. Ko lej ne ok. 0,4 mb. to wy ma ga ją ce uporząd -
ko wa nia kar ty z róż nych dzia łów i okre sów, opra co wa ne na dru kach kart te ma tycz nych
lub za gad nie nio wych: V. Szkod nic two go spo dar cze; VIII. Ban dy ter ro ry stycz no -ra bun -
ko we (dot. lat czter dzie stych i pięć dzie sią tych, a więc prze ka za ne z te re nu in nych wo je -
wództw); XI. La to  ’80; XII. Wro ga pro pa gan da; XXI XA. Wy da rze nia mar co we i XXIXG.
Wy da rze nia czerw co we 1976 r. Dwa ostat nie dzia ły wpro wa dzo no w 1983 r. W za so bie
lu bel skie go IPN są to nie licz ne, bez po śred nie kar to tecz ne wska za nia na oso by i spra wy
zwią za ne z ty mi wy da rze nia mi.

Kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne za cho wa ły się naj licz niej dla ma te ria łów wy -
two rzo nych i zgro ma dzo nych w wo je wódz kich urzę dach spraw we wnętrz nych w Za mo -
ściu i Sie dl cach. Wy ko rzy stu je się je ja ko uzu peł nie nie, a w nie któ rych przy pad kach
pod sta wę do prze pro wa dza nia kwe rend ar chi wal nych. Bliż szy ogląd tych kar to tek po -
zwa la przy tym na po rów na nie spo so bu pro wa dze nia ana lo gicz nej do ku men ta cji w obu
wo je wódz twach. Rów no cze śnie uka zu je ska lę strat w wy ni ku bez praw ne go nisz cze nia
do ku men ta cji.

Wśród za cho wa nych kar to tek po moc ni czych z WUSW w Za mo ściu wy mie nić na le ży
przede wszyst kim kar to te ki (sko ro wi dze) te ma tycz ne opra co wy wa ne na pod sta wie teczek
per so nal nych wy eli mi no wa nych oso bo wych źró deł in for ma cji oraz akt ope ra cyj nych
w opar ciu o § 37 Za rzą dze nia nr 049/85 z dnia 8 lip ca 1985 r. mi ni stra spraw we wnętrz -
nych w spra wie or ga ni za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor -
cie spraw we wnętrz nych. Są one wy ko rzy sty wa ne przez pra cow ni ków In sty tu tu
zwłasz cza do iden ty fi ka cji osób współ pra cu ją cych z or ga na mi bez pie czeń stwa. Jed nak -
że z ra cji nie kom plet no ści kar to te ki tyl ko w nie któ rych przy pad kach uda je się uzy skać
ocze ki wa ny re zul tat. Przy dat ne są tu zwłasz cza sko ro wi dze/kar to te ki: pseu do ni mo wa,
ad re so wa (we dług miej sca za miesz ka nia oraz pra cy), „za gad nie nio wa” (tu taj wy dzie lo -
no m.in.: in ne wy zna nia, kon flik ty spo łecz ne, mię dzy na ro do wy ruch oso bo wy, mniej -
szo ści na ro do we, nie le gal ne bu dow nic two sa kral ne, ochro na gra ni cy, ochro na NSZZ
„So li dar ność”, służ ba zdro wia, śro do wi sko in te li genc kie, śro do wi sko mło dzie żo we,
trans port/łącz ność, ucie ki nie rzy do kra jów ka pi ta li stycz nych i ich ro dzi ny). Na od wro -
cie kart z tej gru py w WUSW w Za mo ściu umiesz cza no da ne per so nal ne oso by, któ rej
do ty czył za pis. To za pew ne drob ne wów czas udo god nie nie (nie zgod ne z obo wią zu ją cy -
mi za sa da mi) dziś oka zu je się bar dzo po moc ne nie tyl ko dla pro wa dzo nych kwe rend,
lecz tak że przy pró bach od two rze nia da nych ewi den cyj nych. Dzię ki tym in for ma cjom
uda ło się bo wiem usta lić imio na i na zwi ska, któ re usu nię to (wy dra pa no ży let ką) z wpi -
sów w in wen ta rzu sy gna tu ry I WUSW w Za mo ściu. W Sie dl cach – zgod nie z prze pi sa -
mi – kar ty ze sko ro wi dza te ma tycz ne go nie za wie ra ją żad nych per so na liów, a tyl ko
in for ma cje o pseu do ni mie/kryp to ni mie, nu me rze re je stra cyj nym, jed no st ce re je stru ją cej
i sy gna tu rze ar chi wum. 

Po nad to za cho wa ła się tak że nie wiel ka licz ba kart te ma tycz nych, upo rząd ko wa nych
we dług miej sca pra cy (tu taj wy od ręb nio no du cho wień stwo), zna jo mo ści ję zy ków ob -
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cych, za wo dów, po wo dów eli mi na cji (do ty czą agen tu ry, np. brak pre dys po zy cji, brak
moż li wo ści, de kon spi ra cja, od mo wa pod pi sa nia zo bo wią za nia, po peł nie nie prze stęp stwa,
po rzu ce nie sta nu du chow ne go, pod ję cie pra cy w MO, po de szły wiek, zgon, zmia na miej -
sca pra cy/za miesz ka nia), a tak że kar to te ka kryp to ni mo wa. W za łą cze niu przed sta wio no
wzo ry dru ków sto so wa nych w po wyż szej kar to te ce (sko ro wi dzu)39. Kar ty te wy mie nia -
ne są w przy ta cza nych wcze śniej wy tycz nych Biu ra „C” z 1972 r.40 w od nie sie niu do obo -
wiąz ku opra co wa nia ich dla za re je stro wa nych osób i spraw, a przy kła do we dru ki by wa ją
też do łą cza ne do no ta tek ze szko leń. 

Na uwa gę za słu gu ją tak że za cho wa ne w róż nym stop niu dzia ły z kar to te ki prze ka za -
nej ja ko kar to te ka za gad nie nio wa WUSW w Za mo ściu, z bar dzo zróż ni co wa ną licz bą
kart do ty czą cych po szcze gól nych za gad nień: I. Szpie go stwo; II. Nie le gal ne or ga ni za cje
dzia ła ją ce po wy zwo le niu; III. Nie le gal ne or ga ni za cje ujaw nio ne po wpro wa dze niu sta -
nu wo jen ne go (w miej scu dzia łów IV–V pu sta za kład ka z nu me rem dzia łu); VI. Zdra da
oj czy zny (wy szcze gól nio no w ob rę bie dzia łu: Od mo wa po wro tu do kra ju, Nie le gal ne
prze kro cze nie gra ni cy, Usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy – kar ty do ty czą
lat osiem dzie sią tych); VII. Kon tak ty osób zbie głych; IX. Nie le gal ne po sia da nie bro ni;
X. Na ru sze nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej; XI. La to ’80/Kom plek so wa dzia łal -
ność „So li dar no ści” (na nie któ rych kar tach wpi sa no też ołów kiem nu mer ro bo czy te go
dzia łu – XXXI); XII. Wro ga pro pa gan da (tu taj m.in.: straj ki, wro gie na pi sy, kon tak ty
z człon ka mi „So li dar no ści”, kol por taż); XIII. Nie le gal ne or ga ni za cje opo zy cyj ne; XIV.
Róż ne (w ra mach dzia łu część kart ozna czo na do dat ko wo wy róż ni ka mi li te ro wy mi:
„G” – Znie wa że nie po mni ka po świę co ne go po mor do wa nym funk cjo na riu szom;
„K” – Po słu gi wa nie się fał szy wy mi do ku men ta mi; „M” – Mniej szość na ro do wa ukra iń -
ska; „N” – Na ru sze nie mi ru do mo we go; „O” – Han del ob cą wa lu tą; „R” – Ła pow nic -
two); XVI. Cu dzo ziem cy; XVII. Po dej rza ne kon tak ty z za gra ni cą; XXXI. Kon flik ty
społecz ne; XXXIII. Prze dłu że nie po by tu za gra ni cą; XXXIV. Emi gra cja41. Z uwa gi
na znisz cze nia do ko na ne w ak tach, w bie żą cej pra cy In sty tu tu znaj du ją za sto so wa nie
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39 Czy ste for mu la rze dru ków za cho wa ły się w znacz nej licz bie w MSW w War sza wie, a po prze ka -
za niu ich do IPN kie row nic two BUiAD ro ze sła ło je do od dzia łów i de le ga tur. Zo sta ły one wy ko rzy sta -
ne ja ko za łą czo na eg zem pli fi ka cja dru ków kar to tecz nych. War to przy tym wspo mnieć, że są to w pe wien
spo sób dru ki wzor co we, gdyż w kar to te kach, ja ki mi dys po nu je lu bel ski OBUiAD, po szcze gól ne ro dza -
je kart tyl ko w nie wiel kim stop niu wy stę pu ją w od mien nych wer sjach ko lo ry stycz nych, a zda rza ło się,
że wy ko rzy sty wa no wzór in ne go dru ku, prze kre śla no na zwę i wy pi sy wa no in for ma cję, wsta wia jąc kartę
do od po wied niej kar to te ki. Mo gło to wy ni kać np. z bra ku od po wied nich dru ków. Cza sem też wy stę pu -
ją ce w Od dzia le IPN w Lu bli nie dru ki nie by ły wy ko na ne na pa pie rze o „wzor co wych” ko lo rach. Nie
od na le zio no też kart do ty czą cych spraw w to ku. Tak więc w przy pad ku za cho wa nych kar to tek SB
w OBUiAD nie wi dać wy raź nie za le ca ne go przez ów cze sne kie row nic two pio nu „C” sto so wa nia
określonych ko lo rów kart dla po szcze gól nych sym bo li dru ków kar to tecz nych lub za leż nie od cha rak te -
ru opisy wa nej spra wy. Zob. P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej…, s. 12–13.
W niniej szym ar ty ku le sto so wa ne są obie na zwy (kar to te ka i sko ro widz), gdyż w ma te ria łach re sor to -
wych, w tym w ak tach nor ma tyw nych, czę sto są one uj mo wa ne wła śnie w ten spo sób lub uży wa ne za -
mien nie dla róż nych kar to tek po moc ni czych. Nie ste ty, ta kie uję cie w ma te ria łach źró dło wych skut ku je
obec nie wspo mnia ny mi już pro ble ma mi w pra wi dło wej oce nie i opi sie do ku men ta cji.

40 AIPN Lu, 0427/225, cz. 19.
41 Nie za wsze wid nie ją ca tu nu me ra cja dzia łów od po wia da ła w peł ni wy tycz nym z 1983 r. Zob.

P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej...; idem, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for -
ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…; M. Ko ma niec ka,
Orga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…
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zwłasz cza dzia ły do ty czą ce spraw z lat osiem dzie sią tych. Za cho wa ła się też znacz na licz -
ba kart za gad nie nio wych z b. wo je wódz twa lu bel skie go, uło żo nych od ręb nie w ciąg te -
ma tycz nych dzia łów. Praw do po dob nie tra fi ły one do utwo rzo ne go w 1975 r. wo je wódz -
twa za moj skie go, w ra mach roz dzie la nia do ku men ta cji po wpro wa dze niu no we go
po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go. Na czę ści ta kich kart przy ad re sie oso by do pi sy wa no: „woj.
Za mość”. Zna la zły się tu taj dzia ły: VIII. Ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko we; X. Pra wi ca
w ru chu lu do wym; XVIII. Re ak cyj ne or ga ni za cje z okre su oku pa cji dzia ła ją ce po wy -
zwo le niu; XX. Współ pra ca z hi tle row skim oku pan tem; XXI. Or ga ni za cje hi tle row skie
w cza sie oku pa cji (tyl ko 2 kar ty). Ko lej ny ciąg two rzą dzia ły42 (lub ich po zo sta łość) z nie -
licz ną re pre zen ta cją kart: XIII. Kler wro go wy stę pu ją cy; XIV. Świad ko wie Je ho wy; XV.
Świec ki ak tyw or ga ni za cji ko ściel nych; XIX. Ofi ce ro wie for ma cji pol skich rzą du lon -
dyń skie go; XXIII. Apa rat pań stwo wy do 1939 r.; XXIV. Sa na cyj ny apa rat wy mia ru spra -
wie dli wo ści; XXV. Ak tyw re ak cyj nych par tii do 1939 r.; XXVI. Ob szar ni cy; XXIX. Emi -
gra cja (z we wnętrz nym po dzia łem na kra je). Kar ty te ma ją też do dat ko wą war tość ja ko
przy kład za gad nień i spraw z po cząt ko we go okre su funk cjo no wa nia apa ra tu bez pie czeń -
stwa – tak że w kon tek ście uzna wa nia przez ko lej ne dzie się cio le cia okre ślo nych grup
społecz nych i dzia łań za wro gie wo bec sys te mu. „Okres dzia łal no ści”, któ re go do ty czą
opi sa ne na kar tach spra wy, się ga bo wiem aż do lat osiem dzie sią tych. Trze ba przy tym
do dać, że na przy kład w ze spo le ar chi wal nym WUSW w Lu bli nie nie za cho wa ły się tego
ro dza ju kar ty. 

W kar to te kach po moc ni czych b. WUSW w Za mo ściu wy stę pu ją więc kar ty opa trzo -
ne sy gna tu ra mi ar chi wal ny mi akt z KW MO w Lu bli nie, two rzo ne od 1975 r. i do ty czą -
ce wy da rzeń z ów cze sne go wo je wódz twa za moj skie go, oraz kar ty od no szą ce się
do znacz nie wcze śniej sze go okre su. Spo ra dycz nie po ja wia ją się eg zem pla rze kart po -
wsta łych tak że w in nych wo je wódz twach i prze sła nych za pew ne w związ ku z miej scem
za miesz ka nia fi gu ran ta. Nie mal we wszyst kich ww. dzia łach (oprócz dzia łu: Emi gra cja)
kar ty od wo łu ją się do ma te ria łów ar chi wal nych i wska zu ją ich sy gna tu rę. W ra mach dzia -
łów upo rząd ko wa ne są one al fa be tycz nie, we dług na zwisk osób wy mie nia nych na kar -
tach. W od nie sie niu do spraw z lat czter dzie stych i pięć dzie sią tych in for ma cje te ma tycz ne
za war te w kar to te kach za gad nie nio wych są uzu peł nie niem da nych, któ rych bra ku je w in -
wen ta rzach ar chi wal nych, gdzie w po cząt ko wym okre sie z re gu ły nie wpi sy wa no, co jest
przed mio tem spra wy.

Pro wa dze nie wszyst kich dzia łów kar to te ki za gad nie nio wej nie by ło ob li ga to ryj ne.
Po nad to w róż nych okre sach ule gał zmia nie ob szar za in te re so wań Służ by Bez pie czeń -
stwa. Zgod nie z mi ni ste rial ny mi za le ce nia mi do ko ny wa no więc se lek cji i ak tu ali za cji
dzia łów oraz kart. W la tach osiem dzie sią tych ak tu al ny ze staw za gad nień i dzia łów oraz
kwe stie prze zna czo ne do wy co fa nia (tj. do wy bra ko wa nia lub zło że nia w ar chi wum)
wpro wa dza ły Wy tycz ne do pro wa dze nia kar to te ki za gad nie nio wej z dnia 21 lip ca 1983 r.
Dzia ły uzna ne za nie przy dat ne za stą pio no no wy mi, wy ko rzy stu jąc przy tym „zwol nio ne”
nu me ry43. Jed nak że w kar to te ce za gad nie nio wej WUSW w Za mo ściu w nie któ rych
przypad kach za cho wa ne są dzia ły, któ re for mal nie po win ny zo stać usu nię te (np. XIX,
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42 Obec ny układ kar to tek za gad nie nio wych po zo stał nie zmie nio ny w sto sun ku do uło że nia, w ja kim
zo sta ły prze ka za ne przez UOP/ABW.

43 Zob. P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej…; M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja
i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…
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XXIII, XXIV, XXV, czy li dzia ły od no szą ce się w więk szo ści do spraw pro wa dzo nych
jesz cze w KW MO w Lu bli nie), a cza sem na wet wy stę pu ją za rów no dzia ły wy co fa ne,
jak i wpro wa dzo ne w 1983 r., np. wy co fa ny dział X. Pra wi ca w ru chu lu do wym oraz za -
stę pu ją cy go dział X. Na ru sze nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej; dwa róż ne dzia ły
z nu me rem XIII: Kler wro go wy stę pu ją cy oraz Nie le gal ne or ga ni za cje opo zy cyj ne.

Od ręb ną na to miast ca łość wśród kar to tek po moc ni czych b. WUSW w Za mo ściu two -
rzą kar ty, któ re mo gą po cho dzić z kar to te ki te ma tycz nej, choć do tych czas nie usta lo no
ma te ria łów źró dło wych, któ re po zwo li ły by jed no znacz nie je zi den ty fi ko wać i opi sać44.
Kar ty opra co wa no na dru kach kart te ma tycz nych. Za wie ra ją one za pi sy spo rzą dza ne
od dru giej po ło wy lat sie dem dzie sią tych i od no szą ce się do spraw z te go okre su45. Wy -
stę pu ją tu taj tyl ko dwa dzia ły, któ rych nu mer opa trzo no do dat ko wo cy frą arab ską.
Dział II46 to łącz nie tyl ko kil ka kart: II/1. Prze stęp cy i zbrod nia rze hi tle row scy; II/2.
Współ pra ca z oku pan tem hi tle row skim. Ob szer ny i war to ścio wy jest dział III: III/8.
Wroga pro pa gan da; III/10. Po dej rza ne kon tak ty (USA, Fran cja, cu dzo ziem cy); III/13.
Straj ki, eks tre mal ne gru py NSZZ „So li dar ność”, La to ’80…; III/14. Szkod nic two go spo -
dar cze, prze stęp stwa go spo dar cze, na stro je nie za do wo le nia w za kła dach pra cy…; III/15.
Prze stęp stwa gra nicz ne; III/20. Obiek ty, służ ba w jed nost kach spe cjal nych, ochro na geo -
de zyj no -kar to gra ficz na…; III/27. Kler świec ki, kler za kon ny, nie le gal ne bu dow nic two
sa kral ne…; III/28. In ne wy zna nia i związ ki wy zna nio we; III/29. Cen tral ne do żyn ki
(dot. 1980 r., jed na kar ta). Kar ty do ty czą akt z grup sy gna tu ro wych: II, III i IV, na to miast
we wnątrz dzia łów uło żo no je ro sną co – we dług ko lej nych sy gna tur. Na wet je śli ma my
tu taj do czy nie nia z pew nym in dy wi du al nym po dej ściem do prze pi sów w for mie i struk -
tu rze oma wia nej kar to te ki, nie umniej sza to jej war to ści in for ma cyj nej, gdyż po waż na
część akt, któ rych do ty czą za pi sy, zo sta ła znisz czo na. Struk tu ra tej kar to te ki mo że su ge -
ro wać, że jej pod sta wo wą funk cją by ło od nie sie nie do ma te ria łów od no szą cych się do da -
ne go za gad nie nia, a nie in for ma cje oso bo we, jak to za pew ne mia ło miej sce w przy pad ku
ty po wych kar to tek za gad nie nio wych (z we wnętrz nym upo rząd ko wa niem al fa be tycz nym
we dług osób) oraz sko ro wi dzów te ma tycz nych.

Trud no oce nić stan za cho wa nia po wyż szych ka rto tek z b. wo je wódz twa za moj skie -
go. Po je dyn cze prze kład ki z nu me ra mi dzia łów, przy któ rych bra ku je kart, czy okre ślo -
ne dzia ły z nie licz ny mi kar ta mi mo gą świad czyć o ich nie kom plet no ści, gdyż
„za bar wie nie spra wy” wpi sa ne do za pi sów in wen ta rzo wych, a cza sem tak że za sób ak to -
wy i przed miot spraw, wska zu ją na pro wa dze nie nie re pre zen to wa ne go w kar to te ce za -
gad nie nia. 

W po rów na niu z opi sa ny mi tu kar to te ka mi za gad nie nio wo -te ma tycz ny mi z daw nych
wo je wództw: bial sko po dla skie go, lu bel skie go i za moj skie go, kar to te ki po moc ni cze
WUSW w Sie dl cach ma ją szcze gól ne zna cze nie. Przy czy ną ta kie go sta nu rze czy jest
przede wszyst kim brak kar to te ki ogól no in for ma cyj nej z te go wo je wódz twa. W jej od po -
wied ni ku w Biu rze „C” MSW ist nie ją wpraw dzie za pi sy do ty czą ce spraw pro wa dzo nych
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44 Przy prze ka zy wa niu akt do IPN, z uwa gi na pro ble my w roz po zna niu do ku men ta cji, w pro to ko -
łach zdaw czo -od bior czych UOP/ABW kar to te ki zwy kle opi sy wa no ja ko „kar to te ki za gad nie nio we”,
a czę sto ogól nie ja ko „kar to te ki po moc ni cze”. Zob. P. Drzy ma ła, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for -
ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…

45 Kar ty te ma tycz ne (EO -130) ma ją od po wied nią ru bry kę na wpi sa nie da ty opra co wa nia.
46 Brak dzia łu z nu me rem I.
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przez jed nost ki SB z wo je wódz twa sie dlec kie go, jed nak że są to sy tu acje wy jąt ko we.
Dotych czas nie uda ło się usta lić, ja ki był los tej kar to te ki. Do lu bel skie go od dzia łu IPN
sie dlec kie kar to te ki tra fi ły w 2007 r. ra zem z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi. Z po wo du utrud -
nień wy ni ka ją cych z prze pi sów do ty czą cych ochro ny in for ma cji nie jaw nych do tych czas
nie by ło moż li we prze ka za nie do Lu bli na z BUiAD w War sza wie po zo sta łych po mo cy
ewi den cyj nych, tj. dzien ni ków re je stra cyj nych i in wen ta rzy ar chi wal nych (oprócz ko pii
dzien ni ka ewi den cji mi kro fil mów dzia łu II oraz ko pii in wen ta rza akt sy gna tu ry IV). W tej
sy tu acji nie zbęd ne by ło jak naj szyb sze zin dek so wa nie i opra co wa nie w for mie elek tro -
nicz nej kart ewi den cyj nych z kar to tek za gad nie nio wych i te ma tycz nych WUSW w Siedl -
cach. Dzię ki elek tro nicz ne mu zin dek so wa niu kart po sze rzy ły się znacz nie moż li wo ści
wy szu ki waw cze (np. nie moż li we by ło wcze śniej usta le nie w kar to te ce ad re so wej za pi -
sów do ty czą cych da nej oso by tyl ko na pod sta wie jej per so na liów, a cza sem tak że w po -
szcze gól nych dzia łach te ma tycz nych). Każ do ra zo wo przy re ali za cji za py tań do ty czą cych
osób z te go te re nu prze pro wa dza ne są spraw dze nia w elek tro nicz nej ba zie i wy ko ny wa -
ne ko pie od na le zio nych kart. Wy stę pu ją tu za rów no za pi sy od no szą ce się do lat sie dem -
dzie sią tych i osiem dzie sią tych, jak rów nież do wcze śniej sze go okre su. Moż na tu od na leźć
cho ciaż by sy gna tu ry z b. wo je wódz twa war szaw skie go (wy twór cy kart), uzu peł nio ne
póź niej szy mi za pi sa mi (z wo je wódz twa sie dlec kie go). Do ty czy to dzia łów z kar to te ki
za gad nie nio wej (zwłasz cza dzia łu XVIII. Re ak cyj ne or ga ni za cje z okre su oku pa cji dzia -
ła ją ce po wy zwo le niu), jak i sko ro wi dza te ma tycz ne go (np. kar to te ka pseu do ni mo wa). 

Stwo rze nie ba zy da nych na pod sta wie kar to tek po moc ni czych z WUSW w Sie dl cach
umoż li wi ło tak że ca ło ścio we spoj rze nie na roz pro szo ne i przy pad ko wo uło żo ne kar ty.
Oka za ło się wów czas, że znaj du ją się tu taj prze mie sza ne ze so bą dzia ły o nu me rach i na -
zwach „za bar wień” przy na leż nych kar to te ce za gad nie nio wej (kar ty za gad nie nio we) oraz
dzia ły o czę ścio wo zbież nych na zwach, jed nak że bez okre ślo ne go przy po rząd ko wa nia
(brak nu me rów dzia łów na kar tach) i opra co wa ne na kar tach te ma tycz nych EO -13047.
Wszyst kie wspo mnia ne kar ty od no szą się do ma te ria łów ar chi wal nych (w tym tak że akt
spraw sprzed utwo rze nia województwa sie dlec kie go), a więk szość z nich – jak wska zu -
ją da ty na kar tach te ma tycz nych – opra co wa no w la tach osiem dzie sią tych. Spo śród
działów, któ re moż na wprost przy pi sać do kar to te ki za gad nie nio wej, wid nie ją: I. Szpie -
go stwo; II. Nie le gal ne or ga ni za cje dzia ła ją ce po wy zwo le niu; III. Nie le gal ne or ga ni za -
cje ujaw nio ne po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go (13 XII 1981 r.); IV–V. Szkod nic two
i prze stęp stwa go spo dar cze; VI.A. Nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy; VI.B. Usi ło wa nie
nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy; VI.C. Po wro ty do kra ju; VII. Kon tak ty osób zbie -
głych za gra ni cę (w tym rów nież ro dzin ne); X. Zdra da ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo -
wej; XI. „So li dar ność”; XII. Wro ga pro pa gan da; XIII. Nie le gal ne or ga ni za cje opo zy cyj ne,
do dat ko wo wy dzie lo no: In ter no wa ni i zwol nie ni z in ter no wa nia („Jo dła”); XIV.A. Pe ne -
tra cja obiek tów woj sko wych i in nych; XIV.Ł. Dusz pa ster stwo aka de mic kie; XVI. Cu -
dzo ziem cy; XVII. Po dej rza ne kon tak ty z za gra ni cą; XVIII. Re ak cyj ne or ga ni za cje
z okre su oku pa cji dzia ła ją ce po wy zwo le niu; XXIX. Wy da rze nia mar co we 1968 r. Dzia -
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47 Nie opi sa no tu taj gru py kart prze ka za nych ra zem z kar to te ka mi po moc ni czy mi WUSW w Sie dl -
cach, któ ry mi po wia da mia no o znisz cze niu ma te ria łów ope ra cyj nych do ty czą cych bie żą cych re je stra cji
(głów nie kar ty Mkr -3). Kar tom nada no układ we dług jed no stek ope ra cyj nych (brak na do ku men tach per -
so na liów osób, któ rych do ty czy ły re je stra cje). 

PA IPN 6_04_Pilat:PA IPN 6  2013-12-19  14:07  Strona 120



ły i ich za war tość świad czą o do ko ny wa nej ak tu ali za cji za gad nień, cze go do wo dzi np.
do da ny w la tach sie dem dzie sią tych dział XXIX48 oraz dzia ły XI, XII, XIV wpro wa dzo -
ne w miej sce dzia łów wy co fa nych w 1983 r. 

Kar ty te ma tycz ne z WUSW w Sie dl cach upo rząd ko wa no we dług czę ści (dzia łów):
Dy wer sja i sa bo taż, Ano ni my, Dzia łal ność dusz pa ster stwa aka de mic kie go, Dzia łal ność
na rzecz kle ru, Dzia łal ność sek ty świad ków Je ho wy, Dzia łal ność Sto wa rzy sze nia Pax,
Kon tak ty z za gra ni cą, Mar no traw stwo i nie go spo dar ność, Mię dzy na ro do wy ruch oso bo -
wy, Na ru sza nie ta jem ni cy pań stwo wej, Na stro je nie za do wo le nia, Nie le gal ne gru py an -
ty so cja li stycz ne, Nie pra wi dło wo ści w funk cjo no wa niu go spo dar ki na ro do wej, Od mo wa
po wro tu do kra ju, Prze rwa w pra cy, Szko dli we ak ty po li tycz ne, Wro ga dzia łal ność kleru,
Wro ga pro pa gan da pi sa na, Wro ga pro pa gan da ust na, Wro gi sto su nek do PRL, Za kłó ce -
nia w ob ro cie to wa ro wym, Za in te re so wa nie wy wia dow cze. W ra mach po szcze gól nych
czę ści kar ty uło żo no al fa be tycz nie.

Pro ble my me ry to rycz ne w na zwa niu i opi sa niu po wyż szych kar to tek wciąż po zo sta -
ją do roz strzy gnię cia. Za sób kar to tecz ny po sie dlec kiej bez pie ce jest jed nak użyt ko wa ny
w bie żą cej pra cy ar chi wi stów OBUiAD w Lu bli nie i po zwa la do ko ny wać usta leń w wie -
lu spra wach. Szcze gól nie czę sto wy ko rzy sty wa ne są kar ty do ty czą ce lat osiem dzie sią -
tych, a wśród nich: XI. „So li dar ność” i in ter no wa ni, zwol nie ni z in ter no wa nia („Jo dła”);
Wro ga pro pa gan da pi sa na; Wro ga pro pa gan da ust na; Wro gi sto su nek do PRL; Na stro je
nie za do wo le nia; Nie le gal ne gru py an ty so cja li stycz ne. Ob ję tość nie któ rych dzia łów/czę -
ści po zwa la do mnie my wać, że nie są one kom plet ne. Pro por cje licz by kart w po szcze -
gól nych za kład kach są róż ne i w przy pad ku za gad nień po wią za nych ze so bą mo gą
wska zy wać na nie kom plet ność kar to te ki, np. dzia ły: VI.A. Nie le gal ne prze kro cze nie
grani cy i VI.B. Usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy – obej mu ją kil ka set kart,
na to miast dział Od mo wa po wro tu do kra ju – to tyl ko dwie kar ty. In ten syw nie roz pra co -
wy wa ne (i ści ga ne) zja wi ska tak że ma ją wręcz sym bo licz ną licz bę za pi sów: Prze rwy
w pra cy – sześć kart, Wro ga dzia łal ność kle ru – dwie kar ty. Z ca łą pew no ścią brak tu
rów nież od nie sień do ma te ria łów znisz czo nych w 1989/1990 r., któ re tra fi ły do li kwi da -
cji pro sto z szaf funk cjo na riu szy pro wa dzą cych spra wy. Ta kie sa me bra ki uwi dacz nia ją
się w gru pie kar to tek (sko ro wi dzów) te ma tycz nych – w tym w kar to te kach: pseu do ni -
mo wej i kryp to ni mo wej, mi mo że li czą one łącz nie po nad 2500 kart.

Oprócz kar to tek pseu do ni mo wej i kryp to ni mo wej w gru pie kar to tek (sko ro wi dzów)
te ma tycz nych, opra co wa nych po dob nie na pod sta wie ma te ria łów ar chi wal nych do ana -
lo gicz nej kar to te ki z WUSW w Za mo ściu, znaj du ją się: kar to te ka ad re so wa we dług miej -
sca za miesz ka nia, kar to te ka we dług miej sca pra cy, kar to te ka we dług za wo du, kar to te ka
we dług zna jo mo ści ję zy ka.

Naj czę ściej z kar to tek po moc ni czych sie dlec kie go WUSW wy ko rzy sty wa na jest przez
ar chi wi stów kar to te ka pseu do ni mo wa – mi mo stwier dzo nej jej nie kom plet no ści. Jest ona
nie zbęd na przy usta le niach da nych per so nal nych oso bo wych źró deł in for ma cji. Wy ni ki
kwe rend prze pro wa dza nych w tym za kre sie przez lu bel ski OBUiAD są jed nak nie peł ne.
Skła da się na to kil ka przy czyn: nie kom plet ność kar to te ki, brak na kar tach pseu do ni mo -
wych per so na liów osób, któ rych do ty czy ły ak ta, oraz fakt, że kar to te ka obej mu je tyl ko
in for ma cje o ma te ria łach zło żo nych w ar chi wum. Jed no cze śnie nie wszyst kie ak ta
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48 M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…
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zarchiwi zo wa ne pod sy gna tu rą I są tu wpi sa ne. Wy da je się, że bra ku je np. ar chi wi za cji
do ku men tów Wy dzia łu IV, zaj mu ją ce go się m.in. Ko ścio łem rzym sko ka to lic kim. Dla te -
go nie za leż nie od wy ni ków usta leń po czy nio nych w opar ciu o tę kar to te kę ko niecz ne jest
prze pro wa dza nie do dat ko wych po szu ki wań w dzien ni kach re je stra cyj nych i in wen ta -
rzach ar chi wal nych akt sy gna tu ry I, któ re znaj du ją się w IPN w War sza wie.

Jak już za zna czo no, za cho wa ne kar to te ki po moc ni cze nie mal w stu pro cen tach od -
no szą się do ma te ria łów ar chi wal nych o cha rak te rze ope ra cyj nym lub śled czym49, któ -
rych sy gna tu ry wpi sa ne są na kar cie. Brak od nie sie nia do sy gna tu ry stwier dzo no tyl ko
na kar tach od no to wu ją cych za strze że nia lub za bez pie cze nie wy jaz dów z kra ju oraz
na kar tach do ty czą cych ucie czek, od mo wy po wro tu do PRL i emi gra cji, gdzie za pis opra -
co wy wa ny był w opar ciu o in for ma cje pasz por to we, a nie z ra cji ist nie ją cych uprzed nio
przy czyn ope ra cyj nych50. Trze ba też w tym miej scu wy raź nie stwier dzić, że wy mie nio -
ne po wy żej kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne za cho wa ły się w więk szo ści je dy nie
w sta nie szcząt ko wym. Czę sto wy stę pu ją w nich tyl ko nie któ re dzia ły z ich przy pusz -
czal ne go sta nu sprzed 1990 r. Co gor sza, cza sem za cho wa ny dział obej mu je za le d wie
jed ną lub dwie kar ty, a w skraj nych przy pad kach ma my do czy nie nia wy łącz nie z prze -
kład ką z wpi sa ną na niej na zwą dzia łu. Na le ży przy pusz czać, że są to przede wszyst kim
skut ki ma so we go nisz cze nia do ku men ta cji w la tach 1989–1990. Szcze gól nym przy kła -
dem jest WUSW w Cheł mie, z któ re go nie za cho wa ła się ani jed na kar ta z ja kich kol wiek
kar to tek two rzą cych pro wa dzo ną tam ewi den cję ope ra cyj ną (oprócz za pi sów w kar to te -
ce ogól no in for ma cyj nej). Trud no w tym przy pad ku jed no znacz nie wy ro ko wać, że wy -
łącz ną przy czy ną tej nie kom plet no ści by ło pla no we usu wa nie śla dów dzia łal no ści SB
na prze ło mie lat 1989 i 1990. Mo gły tu za ist nieć do dat ko wo in ne czyn ni ki, a wśród nich
prze pro wa dza na ak tu ali za cja kar to tek lub pra ce nad in for ma ty za cją51. Za ma so wym nisz -
cze niem (zwłasz cza w od nie sie niu do do ku men ta cji z lat osiem dzie sią tych) prze ma wia
jed nak fakt bar dzo znacz ne go zróż ni co wa nia sta nu za cho wa nia i za kre su za so bów kar -
to tecz nych z po szcze gól nych wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych, któ rych ma -
te ria ły znaj du ją się obec nie w ar chi wum Od dzia łu IPN w Lu bli nie. Zna mien ny jest
rów nież cał ko wi ty brak kart te ma tycz nych do ty czą cych tzw. za in te re so wań czyn nych,
a prze cież pro wa dzo no spra wy do ostat nie go dnia funk cjo no wa nia SB52. Trze ba tu pod -
kre ślić, że opra co wa nie od po wied nich kart za gad nie nio wo -te ma tycz nych z chwi lą za re -
je stro wa nia oso by lub spra wy by ło ob li ga to ryj ne53. 
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49 W tek ście od róż nio no do ku men ta cję stric te ope ra cyj ną od akt po stę po wań przy go to waw czych dla
uści śle nia in for ma cji. W prze pi sach do ty czą cych za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re -
sor cie spraw we wnętrz nych za rów no ak ta po stę po wań przy go to waw czych, czy li tzw. ak ta śled cze, jak
i ma te ria ły do ty czą ce róż nych form współ pra cy, roz pra co wań i spraw ope ra cyj nych uj mo wa no wspól -
nie ja ko „ma te ria ły ope ra cyj ne”. Zob. § 35 Za rzą dze nia nr 049/85.

50 Cho dzi o re je stra cję ope ra cyj ną oraz wy ni ka ją cą z niej sy gna tu rę akt ope ra cyj nych od no szą cych
się do da nej oso by w związ ku z oko licz no ścią opi sa ną na kar cie, a nie nu mer akt pasz por to wych, któ ry
zwy kle wpi sy wa no.

51 Zob. np. W. Fe do ro wicz, op. cit.; P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej...
52 Świad czą o tym choć by pro to ko ły bra ko wa nia do ku men ta cji bie żą cych spraw ope ra cyj nych

z 1990 r., któ re nisz czo no bez skła da nia akt do ar chi wum.
53 Np. w § 23 Wy tycz nych 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 w od nie sie niu do osób za re -
je stro wa nych w róż nych for mach współ pra cy wy ma ga no: „Po do ko na niu re je stra cji w dzien ni ku wzór
EO -13/72 Biu ro (wy dział) „C” […] wy peł nia w związ ku z tym do od po wied nich kar to tek na stę pu ją ce 

PA IPN 6_04_Pilat:PA IPN 6  2013-12-19  14:07  Strona 122



Jed no cze śnie nie od na le zio no do tych czas w od nie sie niu do po wyż szych wo je wódz -
kich urzę dów spraw we wnętrz nych żad nych in for ma cji o spo so bie po stę po wa nia z kar -
ta mi, któ re wy łą cza no z kar to tek – za rów no w związ ku ze skła da niem akt spra wy
do ar chi wum, jak i np. w wy ni ku utra ty ich ak tu al no ści, nie przy dat no ści czy kom plek so -
wych prac ak tu ali za cyj nych lub zmian ob sza rów za in te re so wań SB, a co za tym idzie za -
kre su re je stra cji54. Po nad to je dy nie nie licz ne usta lo ne do tych czas pro to ko ły bra ko wa nia
akt (i to głów nie te, któ re do ty czy ły cy klicz nych, pla no wa nych ak cji prze glą du ma te ria -
łów ar chi wal nych) za wie ra ją ad no ta cję o znisz cze niu kart ewi den cyj nych wraz z ak ta mi,
przy czym naj czę ściej jest tu mo wa tyl ko o kar cie E -14 z KOI55. Nie na tra fio no na to -
miast wśród za cho wa nych pro to ko łów na za pi sy (a tym bar dziej ca łe pro to ko ły) od no -
szą ce się bez po śred nio do bra ko wa nia wy łącz nie kart ewi den cyj nych (tzn. nisz cze nia ich
sa mo dziel nie, a nie łącz nie z ak ta mi, któ rych za war tość opi sy wa ły)56.

Po mo ce ewi den cyj ne

W za so bie lu bel skie go od dzia łu IPN znaj du ją się pod sta wo we po mo ce ewi den cyj ne
SB zwią za ne bez po śred nio z pro wa dze niem ewi den cji ope ra cyj nej. Na le żą do nich
w szcze gól no ści dzien ni ki re je stra cyj ne oraz in wen ta rze ar chi wal ne akt (zwa ne też za -
mien nie dzien ni ka mi ar chi wal ny mi).

Dzien ni ki re je stra cyj ne, z ja ki mi się tu taj spo ty ka my, zo sta ły wpro wa dzo ne w 1962 r.
(druk EO -13/62)57 i o nie zmie nio nym wzo rze prze trwa ły aż do koń ca SB, przy czym
od wej ścia w ży cie Za rzą dze nia nr 079/72 uży wa no w in struk cjach ozna cze nia EO -13/72. 
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kar ty te ma tycz ne: 1) pseu do ni mo wą wzór EO -135, 2) wg zna jo mo ści ję zy ków ob cych wzór EO -135,
3) wg za wo du wzór EO -134, 4) wg miej sca pra cy wzór EO -134A, 5) ad re so wą wzór EO -131, 6) wg na -
ro do wo ści wzór EO -135.

54 In te re su ją cy, lecz na dal do koń ca nie usta lo ny, jest spo sób po stę po wa nia z kar ta mi wy pi sy wa ny mi
w mo men cie za re je stro wa nia oso by/spra wy i umiesz cza ny mi w róż nych kar to te kach (ogól no in for ma -
cyj nej, sta ty stycz nej, te ma tycz nych). Te go, co dzie je się fi zycz nie z kar ta mi z okre su pro wa dze nia spra -
wy z chwi lą ar chi wi za cji ma te ria łów, nie pre cy zu ją w peł ni prze pi sy ani wy tycz ne. W do stęp nych
pu bli ka cjach nie na tra fio no też na ta kie jed no znacz ne in for ma cje (choć by w od nie sie niu do kon kret nych
wo je wództw). Być mo że nie któ re kar ty by ły prze no szo ne z kar to tek ak tu al nych za in te re so wań do kar -
to tek ar chi wal nych. Tak mo gło być w przy pad ku kart te ma tycz nych, do któ rych opra co wa nia wy ko rzy -
sty wa no te sa me wzo ry dru ków, ja kie spo ty ka my w kar to te kach (sko ro wi dzach) te ma tycz nych z WUSW
w Za mo ściu oraz Sie dl cach. Jed nak że na dzi siej szym eta pie wie dzy i ba dań to je dy nie przy pusz cze nie.
Ma te riał źró dło wy w lu bel skim IPN jest bo wiem bar dzo ogra ni czo ny i wy biór czy. 

55 Ta kie da ne od na le zio no w pro to ko łach bra ko wa nia z KW MO/WUSW w Lu bli nie, na to miast nie
by ło moż li we pod da nie szcze gó ło wej ana li zie kil ku dzie się ciu ty się cy za pi sów ze wszyst kich
województw. Pa mię tać też trze ba o tym, że pro to ko ły bra ko wa nia rów nież nisz czo no – zwłasz cza
w latach 1989–1990.

56 O ist nie niu ta kich pro to ko łów w od dzia łach IPN w Po zna niu i Bia łym sto ku wspo mi na ją np. 
W. Fe do ro wicz i P. Drzy ma ła. Zob. W. Fe do ro wicz, op. cit.; P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki
zagad nie nio wej…

57 AIPN Kr, 0179/785, Za rzą dze nie nr 0110/62 z dnia 18 VI 1962 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych
w spra wie za sad i try bu re je stra cji spraw i osób bę dą cych w ak tu al nym za in te re so wa niu jed no stek Służ -
by Bez pie czeń stwa, b.p. Zob. M. Ko ma niec ka, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne, re je stra cyj ne, ar chi wal ne
i ko or dy na cyj ne... [w:] Wo kół te czek bez pie ki…
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Druk ten miał na stę pu ją ce ru bry ki:

Jak już wspo mnia no, nu mer re je stra cyj ny nada wa no w Biu rze (wy dzia le/sek cji) „C”.
Licz ba po rząd ko wa dzien ni ka re je stra cyj ne go sta no wi ła więc jed no znacz ną iden ty fi ka -
cję dla spra wy przez ca ły okres jej pro wa dze nia. W dzien ni kach re je stra cyj nych z by łych
wo je wództw: lu bel skie go, bial sko po dla skie go, chełm skie go, sie dlec kie go58 i za moj skie -
go sto so wa no nu me ra cję cią głą od dnia pierw sze go wpi su aż do mo men tu za koń cze nia
dzia ła nia SB.

W czwar tej ru bry ce „Ka te go ria” wpi sy wa no cha rak ter re je stro wa nej oso by/spra wy.
Z uwa gi na nie wiel ką ilość miej sca oraz moż li wość póź niej szych zmian w za kre sie re je -
stra cji sto so wa no skró ty, np.: taj ny współ pra cow nik – TW; kan dy dat na taj ne go współ -
pra cow ni ka – kand. na TW; lo kal kon tak to wy – LK; spra wa ope ra cyj ne go spraw dze -
nia – S.O.S./sos; oso ba do spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia – os. do spr.op.rozp./os.
do sor. itp. 

W na stęp nej ko lum nie do ko ny wa no wpi su, je śli w spra wie wy stę po wał wię cej niż
jeden fi gu rant oraz przy re je stra cji osób, któ re już fi gu ro wa ły w ewi den cji. Wów czas
wpi sy wa no tu nu mer spra wy, do któ rej da na oso ba by ła re je stro wa na. 

Na to miast w ru bry ce „Pseu do nim/kryp to nim” oprócz za pi su wy ni ka ją ce go z na zwy
ru bry ki mo gły się tak że zna leźć ini cja ły za re je stro wa nej oso by. Po stę po wa no tak w nie -
któ rych wo je wódz twach np. przy re je stra cji kan dy da tów na taj nych współ pra cow ni ków
lub w od nie sie niu do za strze żeń wy jaz dów. W ostat nim przy pad ku, w nie któ rych jed -
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58 Dzien ni ki re je stra cyj ne z b. WUSW w Sie dl cach są prze cho wy wa ne – po dob nie jak więk szość in -
wen ta rzy ar chi wal nych z te go wo je wódz twa – w ar chi wum IPN w War sza wie, to też nie bę dą tu taj szcze -
gó ło wo oma wia ne.
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nost kach wpi sy wa no w tym miej scu peł ne imię i na zwi sko. War to tak że wspo mnieć nie -
ty po wy ele ment za pi su w sie dlec kich dzien ni kach re je stra cyj nych, gdzie umiesz cza no
per so na lia osób, któ rych do ty czy ły re je stra cje – nie za leż nie od ich cha rak te ru.

W po szcze gól nych ru bry kach na no szo ne by ły też wszel kie zmia ny do ty czą ce re je -
stra cji, np. zmia na ka te go rii, pseu do ni mu, jed nost ki pro wa dzą cej. Zwy kle prze kre śla no
wów czas wcze śniej szą ad no ta cję, do pi sy wa no też (choć nie za wsze) da tę zmia ny. W nie -
któ rych wo je wódz twach (np. za moj skim) czę ściej niż gdzie in dziej sto so wa no for mę
prze re je stro wań do ko lej ne go nu me ru za miast do ko ny wa nia zmian w za kre sie da nej re -
je stra cji.

Ostat ni mi da ny mi w dzien ni ku re je stra cyj nym by ły in for ma cje o ter mi nie zło że nia
akt do ar chi wum wraz z sy gna tu rą ar chi wal ną lub da tą pro to ko łu bra ko wa nia. W wie lu
przy pad kach do ty czą cych re je stra cji pro wa dzo nych do koń ca lat osiem dzie sią tych za nie -
cha no wpi sywa nia tych da nych. Czę sto nie od naj du je my wte dy tak że pro to ko łu bra ko -
wa nia ma te ria łów.

Naj star szy w za so bie ar chi wal nym OBUiAD w Lu bli nie jest dzien nik re je stra cyj ny
z b. wo je wódz twa lu bel skie go. Je go pro wa dze nie roz po czę to w sierp niu 1962 r. i dla wie -
lu pierw szych wpi sów moż na stwier dzić re je stro wa nie we dług no wych za sad spraw bę -
dą cych już w to ku. Zgła sza ły je suk ce syw nie wszyst kie jed nost ki. Do koń ca ist nie nia
KW MO/WUSW w Lu bli nie za re je stro wa no tu taj po nad 38 000 spraw. Po zo sta łe urzę -
dy, któ rych do ku men ta cją dys po nu je my, za re je stro wa ły od po wied nio: Bia ła Pod la -
ska – po nad 7500 spraw, Chełm – pra wie 14 000, Za mość – po nad 15 000.

Znisz cze nia w kar to te kach oraz w za so bie ak to wym SB spo wo do wa ły, że obec nie na -
le ży wy pra co wać no we me to dy uzy ski wa nia po trzeb nych in for ma cji. Dla te go też
w dzien ni kach re je stra cyj nych prze pro wa dza ne są sze ro kie kwe ren dy oso bo we i te ma -
tycz ne. Szcze gól nie istot ne i żmud ne w re ali za cji są pró by iden ty fi ka cji osób współ pra -
cu ją cych z SB. Punk tem wyj ścia w te go ty pu pra cach są za pi sy z dzien ni ków
re je stra cyj nych, któ re zo sta ją pod da ne ana li zie i se lek cji aż do wy ło nie nia osób naj bliż -
szych kry te riom za py ta nia lub ści śle im od po wia da ją cych. W opar ciu o dzien ni ki re je -
stra cyj ne czę sto kroć iden ty fi ku je się rów nież ma te ria ły o kryp to ni mach wska zy wa nych
przez wnio sko daw ców, roz pra co wa nia pro wa dzo ne przez okre ślo ne jed nost ki itp.

Dzien nik re je stra cyj ny był po mo cą ewi den cyj ną, w któ rej od no to wy wa no ca ły
przebieg re je stra cji. Je że li pro wa dzo no go rze tel nie, moż na dzię ki za war tym tu da nym
uzy skać lub zre kon stru ować istot ne in for ma cje. Jed no cze śnie wie lość ad no ta cji i do ko -
ny wa nych zmian do pro wa dza cza sem do nie czy tel no ści za pi su.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi za sa da mi ak ta spraw za koń czo nych skła da no w wo je -
wódz twie do ar chi wum wy dzia łu/sek cji „C”. Od by wa ło się to za po śred nic twem jed nost -
ki, któ ra za re je stro wa ła spra wę. Kwe stie zwią za ne z prze ka zy wa niem akt do ar chi wum
re gu lo wa ły przy ta cza ne wcze śniej za rzą dze nia (wraz z do łą czo ny mi wy ka za mi akt) mi -
ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re -
sor cie. Każ dy ro dzaj akt ewi den cjo no wa no w in wen ta rzu ar chi wal nym pro wa dzo nym
dla da ne go ro dza ju akt. Sy gna tu rę two rzy ła ko lej na po zy cja z in wen ta rza, ła ma na przez
sym bol da ne go ro dza ju akt. Wzo ry dru ków in wen ta rzy, a co za tym idzie za kres wpi sy -
wa nych tam in for ma cji zmie nia ły się na prze strze ni lat. W pierw szych in wen ta rzach
sygna tur II i III z po cząt ku lat sześć dzie sią tych (wo je wódz two lu bel skie) nie wpi sy wa no
pro ble ma ty ki spra wy. Jest to znacz ne utrud nie nie, przede wszyst kim przy pro wa dze niu
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kwe rend te ma tycz nych. Ostat nie chro no lo gicz nie wzo ry dru ków ksiąg in wen ta rzo wych,
sto so wa ne prak tycz nie we wszyst kich ww. wo je wódz twach, mia ły na stę pu ją cy układ:

1. Lp.
2. Da ta wpi su.
3. Na zwa jed nost ki zda ją cej ak ta.
4. Nu mer re je stra cyj ny ewi den cji spraw.
5. Na zwi sko, imię, imię oj ca głów ne go fi gu ran ta lub ty tuł akt spra wy.
6. Kryp to nim lub pseu do nim.
7. Ilość to mów.
8. Za bar wie nie spra wy.
9. Okres pro wa dze nia spra wy.

10. Rok bra ko wa nia.
11. Ad no ta cje o ru chu akt spra wy.
12. Uwa gi59.
Więk szość in wen ta rzy sy gna tur II i III, po cho dzą cych z lat sześć dzie sią tych (wo je -

wódz two lu bel skie), nie za wie ra ło ad no ta cji o przed mio cie („za bar wie niu”) spra wy. Być
mo że był to m.in. sku tek prze pi sy wa nia znacz nej czę ści za pi sów z in wen ta rzy daw nych
sy gna tur „E” oraz „Śl”, w któ rych nie za miesz cza no ta kich in for ma cji. Od po ło wy lat
sie dem dzie sią tych za uwa żal ne jest ujed no li ce nie spo so bu pra cy i dzię ki za pi som in wen -
ta rzo wym moż na pro wa dzić np. prze kro jo we kwe ren dy te ma tycz ne, po szu ki wać in for -
ma cji o zło że niu kon kret nych akt do ar chi wum. Moż li we jest też usta le nie da nych
do ty czą cych nie któ rych osób, gdyż dla czę ści akt, któ re znisz czo no, przy wy co fa niu kar -
ty z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej czy nio no za pi ski o do ty czą cych ich oso bach. Więk -
szość in wen ta rzy sy gna tur II i III nie za wie ra peł nych da nych oso bo wych, acz kol wiek
funk cjo na riu sze z nie któ rych wo je wództw nie wzbra nia li się przed ich za miesz cza niem.
Wszel kie in for ma cje ewi den cyj ne są o ty le istot ne, że we dług wstęp nych sza cun ków z po -
szcze gól nych wo je wództw ob ję tych dzia ła niem IPN w Lu bli nie za cho wa ło się po ni żej
(cza sem znacz nie po ni żej) po ło wy akt sy gna tu ry II.

In wen ta rze akt sy gna tu ry I po zwa la ją z ko lei uści ślić da ne do ty czą ce ewen tu al nej
współ pra cy (za wie ra ją np. in for ma cję o zar chwi zo wa niu tecz ki pra cy). Po nad to ko lej ne
za pi sy da ją peł niej szy ob raz spra wy. W in wen ta rzach sy gna tu ry I po sia da nych w lu bel -
skim IPN naj bar dziej wi docz na jest róż ni ca w pro wa dze niu tej do ku men ta cji przez ko -
mór ki pio nu „C” w po szcze gól nych wo je wódz twach. W Lu bli nie skru pu lat nie
wy peł nia no wszyst kie nie zbęd ne ru bry ki, na to miast za moj ski in wen tarz nie ma nu me -
rów re je stra cyj nych, a koń co we za pi sy czę sto nie są toż sa me z da ny mi w dzien ni ku re -
je stra cyj nym, co cza sem unie moż li wia jed no znacz ną iden ty fi ka cję oso by i spra wy.
Do dat ko wo przy gru pie koń co wych wpi sów, wska zu ją cych na ar chi wi za cję wy łącz nie
te czek pra cy, nie wpro wa dzo no imion i na zwisk osób, na to miast przy nie któ rych po zy -
cjach w in wen ta rzu usu nię to wpro wa dzo ne wcze śniej da ne oso bo we. Zwa żyw szy na brak
in wen ta rza sy gna tu ry I z WUSW w Cheł mie oraz nie kom plet ny spis ma te ria łów tej ka -
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59 W ar ty ku le po mi nię to in wen ta rze daw nych sy gna tur „S”, „Śl”, „E”, któ re za wie ra ją za pi sy od lat
czter dzie stych i by ły suk ce syw nie za stę po wa ne no wy mi wzo ra mi dru ków. Spra wy w nich wpi sa ne pod -
le ga ły wów czas znisz cze niu lub prze re je stro wa niu do no wych in wen ta rzy; w ta kim przy pad ku nada wa -
no spra wie no wą sy gna tu rę. Do sy gna tur z te go okre su na le żą tak że ak ta spraw obiek to wych o ozna cze niu
„O”. Po zo sta wio no je pod pier wot ny mi sy gna tu ra mi ar chi wal ny mi.
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te go rii z WUSW w Bia łej Pod la skiej, re ali za cja wszel kich kwe rend do ty czą cych oso bo -
wych źró deł in for ma cji sta je się nie zwy kle utrud nio na.

Z punk tu wi dze nia ba da czy i dzien ni ka rzy naj szer sze spek trum wia do mo ści o okre -
ślo nym za gad nie niu za wie ra ją ak ta spraw obiek to wych. Wpi sy wa no je do in wen ta rzy
syg na tu ry IV i zwięź le przed sta wia no ich pro ble ma ty kę. W od nie sie niu do spraw wpi sa -
nych do in wen ta rza akt sy gna tu ry IV z WUSW w Lu bli nie znisz czo no ich po nad jed ną
trze cią. Więk sza część za cho wa ła się na to miast w Cheł mie i Sie dl cach. Z wo je wódz twa
za moj skie go po zo sta ła za le d wie jed na trze cia akt sy gna tu ry IV. Na to miast z te re nu wo -
je wódz twa bial sko po dla skie go w ar chi wum IPN w Lu bli nie znaj du je się ich tyl ko kil ka -
na ście.

Ko lej ną po mo cą ewi den cyj ną są książ ki ewi den cji mi kro fil mów. Po ziom ich pro wa -
dze nia i za kres za war tych w nich in for ma cji by ły róż ne, jed nak tak że one po zwa la ją uzu -
peł nić in for ma cje o spra wie. W przy pad ku WUSW w Bia łej Pod la skiej ewi den cja
mi kro fil mów sy gna tu ry I re kom pen su je czę ścio wo brak ory gi nal ne go in wen ta rza akt. Po -
cząt ko wo nu mer mi kro fil mu róż nił się od sy gna tu ry ar chi wal nej akt, z cza sem ujed no li -
co no sys tem opi su, two rząc nu mer w opar ciu o po zy cję in wen ta rzo wą akt prze ła ma ną
przez arab ską licz bę (za miast rzym skiej) na ozna cze nie gru py sy gna tu ro wej, np. ak ta:
555/II, mi kro film: 555/2.

Ostat ni ele ment in for ma cji ewi den cyj nej to pro to kół bra ko wa nia, któ ry po wi nien
być spo rzą dzo ny na od po wied nim dru ku i za wie rać okre ślo ne in for ma cje. Pla no we,
zgod ne z prze pi sa mi nisz cze nie akt SB rze czy wi ście by ło na ta kich pro to ko łach od no -
to wy wa ne. Ina czej rzecz się przed sta wia w okre sie 1989–1990, kie dy do ku men ta cja do -
ty czą ca nisz cze nia akt by ła two rzo na w ogrom nej więk szo ści tyl ko przy za cho wa niu
po zo rów le gal nych dzia łań. Ża den z pro to ko łów nie za wie ra na zwisk i imion osób,
w skraj nych przy pad kach wpi sy wa no tyl ko nu mer re je stra cyj ny spra wy, co przy po mył -
kach pi sar skich unie moż li wia ja ką kol wiek iden ty fi ka cję ma te ria łów uję tych w do ku -
men cie. W ten spo sób z te re nu b. wo je wództw: lu bel skie go, bial sko po dla skie go,
chełm skie go oraz za moj skie go znisz czo no kil ka dzie siąt ty się cy kart ma te ria łów. Dziś
pró bu je my od two rzyć, przy naj mniej frag men ta rycz nie, utra co ne wów czas in for ma cje.
Słu ży te mu tak że po głę bia nie wie dzy na te mat za sad pro wa dze nia i struk tu ry do ku men -
ta cji ewi den cyj nej cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. Ta ka wie dza umoż li -
wia rów nież po praw ną in ter pre ta cję wy ni ków po szu ki wań, po zwa la też wła ści wie
ukie run ko wać dal szą kwe ren dę.

Do ku men ty wy two rzo ne i zgro ma dzo ne przez cy wil ne or ga na bez pie czeń stwa pań -
stwa ma ją istot ne zna cze nie dla re ali za cji usta wy o IPN. Jed no cze śnie środ ki ewi den cyj -
ne sta no wią tu pierw sze źró dło wie dzy o oso bie i spra wie. Nie ste ty, do ku men ta cja ta,
w tym pod sta wo we z punk tu wi dze nia in for ma cyj ne go kar to te ki ogól no in for ma cyj ne KW
MO/WUSW w Lu bli nie, Bia łej Pod la skiej, Cheł mie i Za mo ściu60, prze trwa ła prze mia ny
ustro jo we w nie kom plet nym sta nie. Trze ba też stwier dzić, że za cho wa ne kar to te ki w za -
so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN w Lu bli nie nie od zwier cie dla ją dziś w peł ni struk tu ry
ani wiel ko ści ewi den cji ope ra cyj nej jed no stek SB w okre sie, gdy by ła ona two rzo na. 
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60 Jak wspo mnia no, do za so bu Od dzia łu IPN w Lu bli nie nie tra fi ła kar to te ka ogól no in for ma cyj na 
b. KW MO/WUSW w Sie dl cach. Za cho wa ne kar ty znaj du ją się w BUiAD IPN w War sza wie. Wy ni ki
prze pro wa dza nych tam kwe rend ewi den cyj nych do po szcze gól nych spraw wska zu ją tak że na po waż ną
nie kom plet ność tej kar to te ki.
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Nie kom plet ność kar to tek skut ku je ko niecz no ścią pro wa dze nia przez ar chi wi stów
z lubel skie go od dzia łu IPN do dat ko wych po szu ki wań w po sia da nych in wen ta rzach archi -
wal nych, dzien ni kach re je stra cyj nych, pro to ko łach bra ko wa nia, spi sach zdaw czo -od bior -
czych akt. Jest to szcze gól nie istot ne w ob li czu znisz czeń do ko na nych na prze ło mie 1989
i 1990 r., któ re do tknę ły w po waż nym stop niu za sób ak to wy cy wil nych or ga nów bez pie -
czeń stwa PRL. Dla te go też w swo ich pra cach i kwe ren dach ar chi wal nych nie mo że my
lek ce wa żyć żad nej wzmian ki i za pi su, się ga jąc do każ de go za cho wa ne go ele men tu z za -
kre su środ ków ewi den cyj nych. W ce lu zwięk sze nia głę bi in for ma cyj nej oraz moż li wo -
ści wy szu ki waw czych nie zbęd ne jest tak że kon ty nu owa nie pro ce su two rze nia
elek tro nicz nych baz da nych w opar ciu o in for ma cje za war te w kar to te kach oraz po zo sta -
łych po mo cach ewi den cyj nych. 

Jed no cze śnie za pre zen to wa ne ma te ria ły ar chi wal ne wy ma ga ją dal szych ba dań dla ich
wła ści we go roz po zna nia, opi su i opra co wa nia, ale przede wszyst kim dla jak naj peł niej -
sze go wy ko rzy sta nia za war tych tam in for ma cji. Ba da jąc pro ce sy ar chi wo twór cze i poszu -
ku jąc me tod wła ści we go za rzą dza nia po wie rzo nym In sty tu to wi za so bem ar chi wal nym,
sta je my w ob li czu po trze by usta la nia i bez po śred nie go udo stęp nia nia jak naj szer szych
da nych ewi den cyj nych, któ re w za mie rze niu ak to twór ców mia ły tyl ko od sy łać do od po -
wied nich do ku men tów, a nie sta no wić sa mo dziel ne źró dło in for ma cji. Jed no cze śnie środ -
ki ewi den cyj ne SB od zwier cie dla ją me to dy, za da nia i ce le po li cji po li tycz nej PRL
i sta no wią cen ne źró dło hi sto rycz ne dla peł ne go przed sta wie nia naj now szych dzie jów
Pol ski oraz ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji.

Joanna Piłat
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Wzór druku kartotecznego: karta rejestracyjna EO-4/77

AIPN Lu

AIPN Lu
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Wzór druku kartotecznego: karta archiwalna E-14 (czterostronna)

AIPN Lu

AIPN Lu
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Wzór druku kartotecznego: karta archiwalna E-14 (dwustronna)

Wzór druku kartotecznego: karta aktualizacyjna E-16

AIPN Lu

AIPN Lu
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Wzo ry dru ków kar to tecz nych: EO -132 (pseu do ni mo wa/kryp to ni mo wa), 

EO -133 (wg wy ko rzy sta nia do za gad nie nia), EO -134 (wg za wo du), 

EO -136 (wg na ro do wo ści), EO -134-A (wg miej sca pra cy), EO -135 (wg zna jo mo ści

ję zy ków ob cych), EO -131-A (ad re so wa – wg miej sca za miesz ka nia: 

wo je wódz two), EO -131-B (ad re so wa – wg miej sca za miesz ka nia: miej sco wość), 

EO -131 (ad re so wa – wg miej sca za miesz ka nia: na zwa uli cy)

AIPN Lu
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Wzory druków kartotecznych: 

karta tematyczna (EO-130), karta zagadnieniowa

Wzór druku kartotecznego: karta rejestracyjna postępowania

przygotowawczego (na osobę) EO-13-S/b

AIPN Lu

AIPN Lu
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Wzór druku kartotecznego: karta rejestracyjna postępowania

przygotowawczego (zgłoszenie sprawy) EO-13-S/a

AIPN Lu

AIPN Lu
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