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Rafał Środa

Dzienniki archiwalne UB i SB
tzw. starego typu 

w zasobie archiwalnym
Oddziału IPN w Krakowie 

O
kre śle nie „dzien ni ki ar chi wal ne sta re go ty pu” jest pew nym uprosz cze niem przy -

ję tym w Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów w Kra -

ko wie. Po zwa la ono bo wiem od róż niać sy gna tu ry akt wy stę pu ją ce na kar tach

ewi den cyj nych i po szu ki wać ich we wła ści wych księ gach ar chi wal nych1. Ro zu mie my

przez nie przede wszyst kim wszel kie go ro dza ju in wen ta rze, któ re w róż nym cza sie wy -

szły z uży cia i nie od zwier cie dla ją ukła du akt w Wy dzia le „C” Wo je wódz kie go Urzę du

Spraw We wnętrz nych w Kra ko wie z 1990 r., a więc po dzia łu okre ślo ne go w Za rzą dze -

niu nr 0107/68 z dnia 24 paź dzier ni ka 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych:

I – oso bo we źró dła in for ma cji i kan dy da ci;

II – spra wy ope ra cyj ne;

III – spra wy śled cze i do cho dze nio we, tecz ki nad zor cze i kon tro l no -śled cze;

IV – spra wy obiek to we i za gad nie nio we2 itd.

Omó wie nia wy ma ga tak że kil ka in wen ta rzy, któ re wpraw dzie dzi siaj trak to wa ne są

ja ko dzien ni ki no we go ty pu, ale w pew nym okre sie funk cjo no wa ły rów no le gle z dzien -

ni ka mi sta re go ty pu i po za nie cha niu ich dal sze go wy ko rzy sta nia zmie ni ły swo je ozna -

cze nia.

Przed sta wio ny po ni żej po dział dzien ni ków we dług dzia łów ob ra zu je przede wszyst -

kim stan ar chi wum Wy dzia łu X Wo je wódz kie go Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu -

blicz ne go w Kra ko wie na ko niec 1955 r.:

I – ak ta śled cze,

II – róż ne ma te ria ły ope ra cyj ne za koń czo ne do 1955 r.,
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1 Przy ję ty w li te ra tu rze przed mio tu ter min „dzien nik ar chi wal ny” uży wa ny był w re sor cie spraw we -

wnętrz nych wy mien nie z po ję ciem „in wen tarz ar chi wal ny”, któ re go nie na le ży ro zu mieć w spo sób przy -

ję ty w ar chi wi sty ce, lecz ra czej ja ko księ gę in wen ta rzo wą lub księ gę na byt ków i ubyt ków. Zob.: R. Dyrcz,

Za sób ewi den cyj ny ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Kra ko wie – gro ma dze nie, struk -
tu ra, di gi ta li za cja i udo stęp nia nie [w:] War tość na uko wa i stan opra co wa nia za so bu ar chi wal ne go In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, red. R. Ko ściań ski, R. Leś kie wicz, Po znań–War sza wa 2010, s. 62, przyp. 4.

2 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 ja ko źró -
dła hi sto rycz ne [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. 276–277.
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III – wy co fa ne ma te ria ły ope ra cyj ne na człon ków i kan dy da tów PZPR,

IV – ak ta agen tu ry (ozna cze nie wpro wa dzo ne praw do po dob nie w 1957 r.),

R – róż ne ma te ria ły ope ra cyj ne pro wa dzo ne od 1955 r.,

Ag – ak ta agen tu ral nych roz pra co wań,

O, OB – tecz ki obiek to we i za gad nie nio we.

Dzien nik ar chi wal ny spraw śled czych pro wa dzo ny w okre sie 1946–1972 obej mu -

je 16 401 po zy cji3. Pierw sze wpi sy te go naj star sze go dzien ni ka w za so bie Od dzia łu IPN

w Kra ko wie da to wa ne są na 14 grud nia 1946 r. Jak moż na wnio sko wać po ad no ta cjach

na kar tach ewi den cyj nych, wy róż nie nie akt śled czych rzym ską cy frą I po ja wi ło się do -

pie ro w okre sie funk cjo no wa nia Wy dzia łu X WUdsBP w Kra ko wie4, a więc mię dzy mar -

cem 1955 r. a li sto pa dem 1956 r.5 Za pew ne wte dy roz po czę to po rząd ko wa nie za pi sów

ewi den cyj nych, a nu mer z dzien ni ka wpi sy wa no na kar ty po szcze gól nych osób, ła miąc

go przez „I” oraz dwie ostat nie cy fry ro ku, w któ rym ak ta zo sta ły zło żo ne do ar chi wum.

Pier wot nie dzien nik pro wa dzo no w przy pad ko wo wy bra nym wo lu mi nie, w któ rym

do tych cza so we na zwy ko lumn prze kre śla no i ręcz nie do pi sy wa no no we, od zwier cie dla -

jąc w ten spo sób Księ gę wpły wu i ru chu akt w ar chi wum ope ra cyj nym wzór E -216.

Na okład ce ozna czo no go ja ko „Dzien nik wpły wu akt do ar chi wum ope ra tywn[ego]

[DO SSIER]”7. Ko lej ne to my pro wa dzo no już przy uży ciu wła ści wych wzo rów (E -21)

ksiąg wpły wu i ru chu akt w ar chi wum ope ra cyj nym8. Po cząt ko wo do dzien ni ka w przy -

pad ku spraw gru po wych wpi sy wa no więk szość lub wszyst kich fi gu ran tów, stąd kil ka

osób wid nia ło pod tym sa mym nu me rem. Bar dzo szyb ko, bo już od po zy cji 121, za czę -

to po pra wiać nu me ra cję, co spo wo do wa ło, że w wo lu mi nach wy stę pu je skre ślo ne sta re

błęd ne ozna cze nie i nad pi sa ne nad nim no we. Nie kie dy po ja wia ją się tak że prze kre ślo -

ne ca łe wier sze, a na wet stro ny. Być mo że to spo wo do wa ło, że po oko ło dwóch ty sią -

cach nu me rów, na prze ło mie li sto pa da i grud nia 1948 r., po sta no wio no prze pi sać

dzien nik z no wą nu me ra cją, za cho wu jąc jed nak wszel kie ory gi nal ne da ty. Tym ra zem

w spra wach gru po wych ogra ni czo no się do po da nia z imie nia i na zwi ska jed nej oso by

i licz by fi gu ran tów. Od 2 czerw ca 1967 r. roz po czę to ko pio wa nie po zy cji do ty czą cych

akt, któ re zde cy do wa no się po zo sta wić w ar chi wum, do no we go dzien ni ka dzia łu I dla

spraw kon tro l no -śled czych9. Po zo sta łe jed nost ki ar chi wal ne zo sta ły znisz czo ne10. Po -

wró co no przy tym do wcze śniej szej prak ty ki od no to wy wa nia wszyst kich fi gu ran tów

spra wy. 
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3 AIPN Kr, 092/5, t. 1–7; AIPN Kr, 092/6, Dzien ni ki ar chi wal ne WUBP/WUdsBP/KW MO w Kra -

ko wie, daw ny dział I.
4 Zob. np. kar tę Wil hel ma Arnd ta, s. Ka ro la, ur. 11 VII 1890 r., w kar to te ce znisz cze nio wej WUSW

w Kra ko wie (AIPN Kr, 080) – wy mie nio ne go pod nr. 1 w dzien ni ku ar chi wal nym daw ne go dzia łu I.
5 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. 221–222.
6 Księ ga wzór E -21 mia ła na stę pu ją ce ko lum ny: Lp. (Do ssier), Da ta wpły wu i Nr akt, Od ko go, Za -

łączn[iki], Treść ak tu (Na zwi sko, imię, o co po dejrz[any] itp.), Uwa gi, Da ta wy sła nia, Do ko go (Na zwa

urzę du, wzgl[ęd nie] inst[ytu cji]), Za łączn[iki], Treść za ła twie nia, Da ta zwro tu, Uwa gi.
7 AIPN Kr, 041/194, Dzien nik ar chi wal ny WUBP w Kra ko wie, daw ny dział I.
8 Nie od na le zio no nie ste ty dru gie go to mu pier wot nej wer sji dzien ni ka ar chi wal ne go WUBP w Kra -

ko wie, daw ne go dzia łu I. Za cho wa ły się na to miast to my trze ci i czwar ty (AIPN Kr, 041/191, t. 1–2).
9 AIPN Kr, 0209/6, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział III, s. 2–3.
10 AIPN Kr, 041/14, Wy ka zy znisz czo nych akt śled czych.
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Po rząd ku jąc ar chi wum i re je stru jąc na no wo spra wy, rów no le gle pro wa dzo no sta ry

dzien nik, do któ re go na bie żą co wpro wa dza no da ne do ty czą ce akt zło żo nych w Wy dzia -

le „C”. Ca ły pro ces za jął kil ka lat, gdyż do pie ro 15 li sto pa da 1972 r. pod nu me rem 16 401

wpi sa no ostat nią spra wę do sta re go dzien ni ka11, któ rą na stęp nie 12 grud nia 1972 r.

pod nu me rem 4763 sko pio wa no do no we go dzien ni ka12. War to do dać, że dzien nik ten

koń czy się na po zy cji 603813. Po uka za niu się wspo mnia ne go Za rzą dze nia nr 0107/68

z dnia 24 paź dzier ni ka 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych no wy dzien nik dzia łu I au -

to ma tycz nie stał się dzien ni kiem dzia łu III, a ozna cza nie prze re je stro wy wa nych akt rzym -

ską cy frą III wpro wa dzo no 5 lu te go 1969 r. od nu me ru 183414, po pra wia jąc sym bol

wcze śniej szych nu me rów na kar tach ewi den cyj nych15. 

Ma te ria ły ope ra cyj ne za mknię tych spraw, ja kie w 1955 r. za czę ły ma so wo na pły wać

do Wy dzia łu X WUdsBP w Kra ko wie, ozna czo no ja ko dział II. Pro wa dzo no dla nich in -

wen tarz, wy ko rzy stu jąc róż ne, czę sto nie przy sta ją ce do za war to ści wo lu mi ny, jak np.

Kon tro la de po zy tów wzór E -26, Księ ga kon tro l na Biu ra Ewi den cji wzór E -3, Księ ga

aresz tu wzór E -6. Na ostat nim to mie od ręcz nie wpi sy wa no na zwę: „Księ ga re je stra cyj -

na ma te ria łów ope ra cyj nych”. In wen tarz pro wa dzo no sto sun ko wo krót ko, bo od 15 czerw -

ca 1955 r. do po cząt ku 1956 r., acz kol wiek jest on naj ob szer niej szy, po nie waż za wie ra

aż 123 824 po zy cje16.

Mi mo sto so wa nia róż nych ksiąg sta ra no się wy peł niać je we dług przy ję te go sza blo -

nu, od no to wu jąc ko lej no: licz bę po rząd ko wą, sta no wią cą tym sa mym nu mer ar chi wal -

ny; da tę za re je stro wa nia ma te ria łów w in wen ta rzu; na zwi sko, imię i imię oj ca oso by,

któ rej do ty czy ły ma te ria ły, przy czym wpi sy wa no tyl ko jed ną oso bę, na wet w przy pad -

kach więk szej licz by fi gu ran tów17; da tę uro dze nia; jed nost kę, któ ra zło ży ła ak ta; ka te -

go rię ewi den cji (np. AK, SN, PSL, BBWR, VD, prop[agan da] itp.); pod pis pra cow ni ka

kwi tu ją ce go od biór kar ty E -14; uwa gi, w któ rych naj czę ściej umiesz cza no in for ma cje

o ko ma sa cji ma te ria łów z in ny mi ak ta mi. Nu me ry z te go dzien ni ka spo tkać moż na naj -

czę ściej na kar tach w kar to te kach znisz cze nio wej i za gad nie nio wej KW MO/WUSW

w Kra ko wie, gdzie są one okre śla ne ja ko nu me ry ar chi wal ne lub sko ro wi dza, któ re ła -

ma no przez rzym ską cy frę II i do dat ko wo przez dwie ostat nie cy fry ro ku, czy li 55 lub 56.

Brak ta kich za pi sów w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej wy ni ka z prak ty ki w dru giej po ło -

wie lat sześć dzie sią tych wy pi sy wa nia no wej kar ty w przy pad ku de cy zji o po zo sta wie niu

Dzienniki archiwalne UB i SB tzw. starego typu...
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11 AIPN Kr, 092/6, Dzien ni ki ar chi wal ne WUBP/WUdsBP/KW MO w Kra ko wie, daw ny dział I,

k. 8v–9.
12 AIPN Kr, 00232/10, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział III, s. 8–9.
13 AIPN Kr, 00232/13, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział III, s. 148–149.
14 W dzien ni ku po zy cje 1833 i 1834 od dzie lo no czer wo ną kre ską, a po ni żej na mar gi ne sie tym samym

ko lo rem do pi sa no rzym ską cy frę III. Zob. AIPN Kr, 00232/8, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko -

wie, dział III, s. 76.
15 Kar ty ewi den cyj ne w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej do ty czą ce osób po sia da ją cych ak ta od nu -

me ru 1/III do nu me ru 1833/III po pra wio no z rzym skiej cy fry I na cy frę III. Zob. np. kar ta Zo fii Tisz ler,

c. Ja na, ur. 26 IV 1906 r. (AIPN Kr, 00142), na to miast kar ty z za pi sa mi o nu me rach od 1834/III nie

noszą już śla dów ko rek ty. Zob. np. kar ta Ma ria na Pa siu ta, s. Fran cisz ka, ur. 15 VIII 1930 r. (AIPN

Kr, 00142).
16 AIPN Kr, 092/23, t. 1–36, Dzien ni ki ar chi wal ne WUdsBP w Kra ko wie, daw ny dział II.
17 Zob. wpi sy do Dzien ni ka ar chi wal ne go WUSW w Kra ko wie, dział II (AIPN Kr, 0209/1–4), do któ -

re go prze re je stro wa no część akt o sta rej sy gna tu rze II. Wy stę pu ją w nim spo ra dycz nie przy pad ki wpi sa -

nia pod jed nym nu me rem wię cej niż jed nej oso by.
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da nych akt. Prze re je stro wu jąc ma te ria ły do no we go dzia łu II, pro wa dzo ne go w Kra ko -

wie od kwiet nia 1966 r.18, na no wej kar cie za pi sy wa no już tyl ko no wą sy gna tu rę, sta rą

kar tę na to miast nisz czo no. Wie le tych star szych kart po zo sta ło jed nak wy co fa nych do kar -

to te ki znisz cze nio wej (okre śla nej też sko ro wi dzem), gdyż nie ste ty więk szość ma te ria łów

zde cy do wa no się wy bra ko wać19. Mi mo to po nad 7,5 tys. akt oca la ło ja ko prze re je stro -

wa ne do no we go dzia łu II, a tak że pew na nie okre ślo na licz ba ze wzglę du na sko ma so -

wa nie z do ku men ta mi śled czy mi.

Ma te ria ły ob cią ża ją ce człon ków lub kan dy da tów PZPR, któ re gro ma dzo no naj czę -

ściej w związ ku z ich przy na leż no ścią do apa ra tu pań stwo we go przed 1939 r. (głów nie

żoł nie rzy za wo do wych, po li cjan tów, ale tak że gra na to wych po li cjan tów, żoł nie rzy ar mii

An der sa, żoł nie rzy Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, człon ków po wo jen nych or ga ni za -

cji nie pod le gło ścio wych itp.20), oraz któ re w myśl Za rzą dze nia nr 04/54 z dnia 28 grud -

nia 1954 r. prze wod ni czą ce go Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go mia no

zło żyć do ar chi wum21, ozna czo no ja ko dział III. Dzien ni ki ar chi wal ne dla te go dzia łu za -

wie ra ją 7766 po zy cji. Pro wa dzo no je wcze śniej niż dział II, gdyż od 31 stycz nia 1955 r.

do 27 ma ja 1955 r. (do nu me ru 7401), a na stęp nie od 14 wrze śnia 1955 r. do 17 li sto pa -

da 1956 r. Ostat nia po zy cja zo sta ła wpro wa dzo na znacz nie póź niej, przy czym nie za no -

to wa no przy niej da ty wpi su. Dzien ni ki dzia łu III pro wa dzo no nie tyl ko w księ gach

wpły wu i ru chu akt w ar chi wum ope ra cyj nym wzór E -21, lecz tak że w książ kach skon -

fi sko wa nych przed mio tów przez sąd wzór E -2722. Za miesz cza no w nich bar dzo ską pe

za pi sy, ogra ni cza ją ce się z re gu ły do licz by po rząd ko wej (nu me ru ar chi wal ne go), da ty

re je stra cji akt w dzien ni ku, jed nost ki skła da ją cej ak ta, imie nia i na zwi ska oso by, któ rej

ma te ria ły do ty czy ły, oraz licz by za łącz ni ków, co na le ży od czy ty wać ja ko licz bę kart znaj -

du ją cych się w ak tach.

Zde cy do wa na więk szość akt te go dzia łu zo sta ła znisz czo na23, a nie licz ne, któ re oca -

la ły – prze re je stro wa no do no we go dzia łu II24. Nu me ry jed no stek ar chi wal nych, zwłasz -

cza tych znisz czo nych, czę sto ła ma no przez 55 lub 56, czy li dwie ostat nie cy fry ro ku.

Dzien ni ki ar chi wal ne do ty czą ce agen tu ry zo sta ły uzna ne za dział IV. W Kra ko wie tyl -

ko on był pro wa dzo ny dla jed nej ka te go rii spraw bez prze rwy w la tach 1950–199025.

W póź niej szym cza sie przy po rząd ko wa no go do dzia łu I, co sy tu uje go wśród dzien ni ków

no we go ty pu, jed nak czas je go po wsta nia i spo sób pro wa dze nia w po cząt ko wym okre sie

uza sad nia ją je go omó wie nie rów nież wśród dzien ni ków sta re go ty pu. Przez kil ka lat in -

for ma cje od no to wy wa no bo wiem w zwy kłych ze szy tach po zba wio nych ru bryk i li nii. Za -
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18 AIPN Kr, 0209/1, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział II, nr. 1–2423.
19 AIPN Kr, 041/8, t. 1–7, Wy ka zy znisz czo nych akt ope ra cyj nych.
20 Usta lo no na pod sta wie za cho wa nych kart ewi den cyj nych, a tak że na przy kła dzie wy bra nych akt

roz pra co wań ope ra cyj nych. Zob. AIPN Kr, 010/7864; AIPN Kr, 010/7732; AIPN Kr, 010/7731.
21 Za rzą dze nie nr 04/54 z dnia 28 XII 1954 r. prze wod ni czą ce go Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go, część II, pkt 1.
22 AIPN Kr, 092/4, t. 1–6, Dzien ni ki ar chi wal ne WUdsBP w Kra ko wie, daw ny dział III.
23 AIPN Kr, 041/8, t. 1, k. 1–7, Wy ka zy znisz czo nych akt ope ra cyj nych. W czerw cu 1958 r. spo -

śród 7765 spraw do znisz cze nia za kwa li fi ko wa no 6041, do KOI – 39, do sko ro wi dza ar chi wal ne go, czy li 

kar to te ki znisz cze nio wej – 274, a do sko ma so wa nia prze zna czo no 1411 spraw.
24 AIPN Kr, 0209/4, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział II, nr. 7185–9201. Od na le zio -

no je dy nie 139 ta kich nu me rów, prze re je stro wa nych bez po śred nio do no we go dzia łu II. Nie jest na to -

miast zna na licz ba akt, któ re za cho wa ły się w wy ni ku ko ma sa cji. 
25 AIPN Kr, 00228/1–17; AIPN Kr, 00232/1–3, Dzien ni ki ar chi wal ne WUSW w Kra ko wie, dział I.
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pi sy wa no w nich ko lej no: nu mer ar chi wal ny, jed nost kę zda ją cą ak ta, da tę zło że nia, pseu -

do nim, na zwi sko i imię oraz uwa gi (naj czę ściej wy stę pu je w nich li te ra „z” mó wią ca

o znisz cze niu akt), przy czym ni gdzie nie po da wa no na zwy po szcze gól nych ko lumn.

Dzien ni ki pro wa dzo no wów czas bar dzo nie chluj nie. W ko lej nych to mach za czę to po mi -

jać naj pierw jed nost kę, a na stęp nie tak że pseu do nim, i ogra ni czo no za pi sy do nu me ru, da -

ty, na zwi ska i imie nia oraz uwag, co czę sto czy ni ło ad no ta cje nie zro zu mia ły mi26. Sy tu acja

po lep szy ła się w kwiet niu 1955 r. (od nu me ru 25 700) po wpro wa dze niu stan dar do we go

Dzien ni ka ar chi wal ne go te czek per so nal nych i pra cy agen tu ry wy eli mi no wa nej wzór

EO-1427. Do pie ro w po ło wie li sto pa da 1972 r. (od nu me ru 40 201) zmie nio no sym bol

z IV na I. Tak póź ne zmo dy fi ko wa nie spo so bu ozna cza nia akt w sto sun ku do Za rzą dze nia

nr 0107/68 z dnia 24 paź dzier ni ka 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych moż na tłu ma -

czyć prak ty ką okre śla nia cy frą rzym ską I akt kon tro l no -śled czych aż do li sto pa da 1972 r.,

kie dy za koń czo no pro ces ich prze re je stro wy wa nia do no we go dzia łu III. Wte dy też roz -

po czę to zmie nia nie za pi sów w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej, naj czę ściej przez prze -

kreśle nie ca łej sy gna tu ry i przy bi cie pie cząt ki o po sia da niu ma te ria łów w Wy dzia le „C”

KW MO w Kra ko wie do nu me ru, któ ry prze pi sy wa no, ła miąc go te raz przez I.

Więk szość akt agen tu ry mia ła w rze czy wi sto ści tyl ko na nie sio ny ko lej ny nu mer bez

żad ne go roz sze rze nia. W póź niej szym okre sie czę sto do tych nu me rów do pi sy wa no cyfrę

rzym ską I. Po dob nie w dzien ni kach re je stra cyj nych do ty czą cych agen tu ry z lat 1955–196228

naj czę ściej wpi sy wa no w uwa gach sam nu mer ar chi wal ny, a przez rzym ską cy frę IV za -

czę to go ła mać do pie ro w 1961 r. Nie co wcze śniej, w dru giej po ło wie 1957 r.29, ale za to

kon se kwent nie, ta kie ozna cze nie wpro wa dzo no na kar tach ewi den cyj nych. Wy da je się

to zro zu mia łe ze wzglę du na ko niecz ność szyb kiej i pew nej iden ty fi ka cji akt. Jed no cześ -

nie fakt, iż naj star sze kar ty do ty czą ce agen tu ry po cho dzą z 1957 r., mo że su ge ro wać, że

za po rząd ko wa nie ewi den cji od no szą cej się do niej za bra no się do pie ro po ma so wym

skła da niu akt ope ra cyj nych do ar chi wum w la tach 1955–1956. Ozna cze nie akt agen tu ry

cy frą rzym ską IV wy da je się to po twier dzać.

Dzien nik ar chi wal ny spraw ewi den cji ope ra cyj nej wzór EO -930 (okre ślo ny w Kra ko -

wie ja ko dział „R”) usta no wio no In struk cją nr 017/55 z dnia 8 kwiet nia 1955 r.31, a czte ry
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26 Trud no stwier dzić, czy na ogra ni cze nie za pi sów mia ła wpływ In struk cja o pro wa dze niu ewi den -

cji sie ci agen tu ral no -in for ma cyj nej jed no stek ope ra cyj nych służ by bez pie czeń stwa pu blicz ne go 

nr C -812/50 z dnia 25 VIII 1950 r., któ ra za łącz ni kiem nr 10 wpro wa dza ła pro stą księ gę ar chi wal ną dla

te czek agen tu ry, zło żo ną tyl ko z czte rech ko lumn: nu me ru, da ty, na zwi ska i imie nia oraz uwag. Dzien -

nik ar chi wal ny akt agen tu ry za czę to pro wa dzić w Kra ko wie jesz cze w czerw cu 1950 r., a więc przed uka -

za niem się in struk cji. Stop nio wy na to miast pro ces re du ko wa nia za pi sów roz po czę to od wrze śnia 1951 r.,

cho ciaż Roz kaz nr 035/50 wi ce mi ni stra Mie czy sła wa Miet kow skie go na ka zy wał wpro wa dze nie in struk -

cji w ży cie z dniem 1 X 1950 r.
27 AIPN Kr, 00228/7. Zob. też M. Ko ma niec ka, op. cit., s. 272–274.
28 AIPN Kr, 041/51, t. 1–2, Dzien nik re je stra cyj ny sie ci agen tu ral nej WUdsBP/KW MO w Kra -

kowie; AIPN Kr, 041/51, t. 10, Dzien nik re je stra cyj ny taj nych współ pra cow ni ków, wła ści cie li LK,

MK i skrzy nek kon tak to wych KW MO w Kra ko wie.
29 Naj star sze od na le zio ne kar ty ewi den cyj ne oso bo wych źró deł in for ma cji znaj du ją ce się w kar to te -

kach ope ra cyj nych b. KW MO/WUSW w Kra ko wie po cho dzą z sierp nia 1957 r., np. kar ta dot. Edwar -

da Ce bo, s. Wła dy sła wa, ur. 10 VII 1916 r. w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej (AIPN Kr, 00142),

a więk szość z nich po wsta ła w cią gu 1958 r.
30 M. Ko ma niec ka, op. cit., s. 272–273.
31 AIPN Kr, 092/1, t. 1–3, Dzien nik ar chi wal ny WUdsBP/KW MO w Kra ko wie, daw ny dział „R”.
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mie sią ce póź niej przy stą pio no do je go pro wa dze nia. Wpi sy wa no do nie go tyl ko spra wy

bie żą ce, któ re zo sta ły za re je stro wa ne w jed nym z dzien ni ków re je stra cyj nych wpro wa -

dzo nych wspo mnia ną in struk cją32. Po cząt ko wo umiesz cza no w nim za tem spra wy: agen -

tu ral no -śled cze (w Kra ko wie ozna cza no je li te rą „C”), agen tu ral no -po szu ki waw cze („D”),

agen tu ral ne go spraw dze nia („E”) oraz ewi den cyj no -ob ser wa cyj ne („F”). Od stycz -

nia 1961 r. po ja wia ją się tu tak że spra wy: ope ra cyj ne go roz pra co wa nia („A”), ope ra cyj -

nej ob ser wa cji („B”), ope ra cyj ne go spraw dze nia („C”). Od li sto pa da 1962 r. za czę to

na to miast wpi sy wać spra wy ope ra cyj ne kla sy fi ko wa ne we dług Za rzą dze nia nr 0110/62

z dnia 18 czerw ca 1962 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych33, tj. spraw dze nia, roz pra co wa -

nia, ob ser wa cji, obiek to we, a tak że tecz ki kon tro li. Dzien nik ar chi wal ny spraw ewi den -

cji ope ra cyj nej za wie ra 6026 po zy cji.

Z koń cem grud nia 1966 r. roz po czę to pro ces prze re je stro wy wa nia akt, któ re po sta -

no wio no za cho wać, prze zna cza jąc po zo sta łą część do wy bra ko wa nia. Ostat nie wpi sy

do dzien ni ka dzia łu „R” mia ły miej sce 14 lu te go 1967 r.34, a 10 kwiet nia 1967 r. za koń -

czo no prze re je stro wy wa nie do no we go dzia łu II, cho ciaż po je dyn cze przy pad ki zda rza -

ły się jesz cze do grud nia te go ro ku35. W su mie do dzien ni ka no we go dzia łu II prze re je -

stro wa no oko ło 2600 akt ty pu R, nie wiel ką część sko ma so wa no ze spra wa mi śled czy mi,

a po zo sta łą znisz czo no w la tach 1966–196736.

Ko lej ną ka te go rią ma te ria łów, ja kie wy szły z uży cia w 1955 r., by ły ak ta agen tu ral -

nych roz pra co wań, któ re ozna cza no nu me rem i li te ra mi „ag”. Dla te go ty pu spraw za ło -

żo no Księ gę ar chi wal ną ag[en tu ral nych] roz pra co wań i spraw bez i mien nych37,

wy ko rzy stu jąc do te go ce lu Księ gę aresz tu wzór E -6. Zło żo na jest ona z dwóch – jak się

wy da je – nie za leż nych czę ści, stąd zo sta ną one omó wio ne od dziel nie.

Część pierw sza za wie ra 262 po zy cje, przy czym je den nu mer do ty czy za zwy czaj wie lu

osób38. Skła da się ona z na stę pu ją cych ko lumn: licz ba po rząd ko wa, czy li nu mer ar chi -

wal ny, na zwi sko, imię i imię oj ca, kryp to nim, da ta uro dze nia, na zwa jed nost ki oraz uwa -

gi. Na zwy ru bryk po za pierw szy mi dwo ma do pi sa no od ręcz nie. Nie spre cy zo wa no tak że

okre su po wsta nia księ gi. Moż na go jed nak pró bo wać usta lić na pod sta wie kart z kar to -

tek znisz cze nio wej i ogól no in for ma cyj nej od no szą cych się do osób wy stę pu ją cych w księ -

dze. Da ty za pi sów po da ją cych sy gna tu ry akt ła ma nych przez „ag” wska zu ją, że jej

więk sza część – a praw do po dob nie ca łość – po wsta ła mię dzy koń cem li sto pa da 1955 r.

a kwiet niem 1956 r.39 Po cząt ko wa da ta wy da je się nie bu dzić wąt pli wo ści, koń co wa
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32 M. Ko ma niec ka, op. cit., s. 266–267.
33 Ibi dem, s. 270–271.
34 AIPN Kr, 092/1, t. 3, Dzien ni ki ar chi wal ne WUdsBP/KW MO w Kra ko wie, daw ny dział „R”,

k. 80v–82.
35 AIPN Kr, 0209/5, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział II, nr. 9202–11202.
36 AIPN Kr, 041/15, Wy ka zy znisz czo nych akt „R”.
37 AIPN Kr, 041/189, Księ ga ar chi wal na agen tu ral nych roz pra co wań i spraw bez i mien nych WUdsBP

w Kra ko wie. 
38 Łącz nie w tej czę ści księ gi wy stę pu je 1277 osób i 7 spraw bez fi gu ran tów.
39 Zob. np. kar ty w kar to te ce znisz cze nio wej dot. Sa tur na Sta si kow skie go, s. An to nie go,

ur. 12 XI 1908 r. – oso by z po zy cji 15/ag, da ta za pi su na kar cie 30 XI 1955 r.; Sta ni sła wa Ką dzio ły,

s. Piotra, ur. 12 I 1937 r. – oso by z po zy cji 121/ag, da ta za pi su na kar cie 4 I 1956 r.; Lu dwi ka Drew nia -

ka, s. Ja na, ur. 20 VIII 1904 r. – oso by z po zy cji 262/ag, da ta za pi su na kar cie 7 IV 1956 r. (AIPN Kr, 080);

w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej dot. Edwar da Tech mań skie go, s. Ja na, ur. 29 X 1906 r. – oso by z po -

zy cji 215/ag, da ta za pi su na kar cie 2 II 1956 r. (AIPN Kr, 00142).
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jednak nie jest już tak oczy wi sta. Po ja wia się ona tyl ko raz, przy czym sam nu mer 262/ag

zo stał do pi sa ny in nym cha rak te rem pi sma, co wska zu je, że mógł po wstać znacz nie póź -

niej. Ist nie je na to miast wie le za pi sów z da ta cją póź niej szą, się ga ją cą aż do stycz nia

1961 r.40 Nie moż na też wy klu czyć, że za sad ni cza część księ gi (do po zy cji 235) po wsta -

ła na prze ło mie lat 1955–1956, na to miast po zo sta łe po zy cje od no to wy wa no stop nio wo

do po cząt ków 1961 r.41

Nie ule ga wąt pli wo ści, że ta część dzien ni ka spraw agen tu ral nych po wsta ła w mo -

men cie zmian w ewi den cji, ja kie do ko na ły się w 1955 r. Był to je den z in wen ta rzy spraw,

któ re już za mknię to bądź za my ka no w 1955 r. (świad czy o tym moc no z nim po wią za na

Księ ga re je stra cji agen tu ral nych roz pra co wań wzór E -059 pro wa dzo na w la tach 1951–1955)42.

Jest to naj star szy jak do tąd dzien nik re je stra cyj ny, któ ry uda ło się od na leźć w za so bie

Od dzia łu IPN w Kra ko wie. Skła da się on, jak już wspominano, z dwóch czę ści: pierw -

sza za wie ra „ko lej ność nu me ra cji agen tu ral nych roz pra co wań”43, czy li kon kret nym jed -

nost kom ope ra cyj nym przy pi su je nu me ry od 1 do 369 oraz po da je, na któ rej stro nie

dzien ni ka znaj du je się wpis. Księ ga nie ma bo wiem for my cią głe go za pi su, lecz w jej

dru giej czę ści każ da jed nost ka ope ra cyj na na swo ich wy dzie lo nych stro nach do ko ny wa -

ła za pi sów re je stra cyj nych, przy czym nu me ry da nej jed nost ki nie są ko lej ny mi, gdyż są

one na stęp ny mi dla ca łe go dzien ni ka. Wie le spraw wpi sa nych do Księ gi ar chi wal nej

ag[en tu ral nych] roz pra co wań i spraw bez i mien nych zo sta ło rów nież od no to wa nych

w Księ dze re je stra cyj nej agen tu ral nych roz pra co wań. Za miesz cza no w niej m.in. da tę za -

koń cze nia lub prze re je stro wa nia spra wy. Ostat nie ta kie wpi sy po cho dzą z ma ja 1955 r.44

Dru ga część Księ gi ar chi wal nej ag[en tu ral nych] roz pra co wań i spraw bez i mien nych

roz po czy na się w środ ku to mu i li czy 322 po zy cje, w więk szo ści bez okre śle nia ter mi nu

wpi su. Do pie ro od nu me ru 246 po ja wia ją się da ty (od lip ca 1962 r. do 24 paź dzier ni -

ka 1968 r.), naj pierw umiesz cza ne w po przek na mar gi ne sie, a na stęp nie w uwa gach, któ -

re moż na po trak to wać ja ko mo ment wpi su. Mi mo to ko lej ne ad no ta cje czę sto od no szą

się do zda rzeń du żo wcze śniej szych, się ga ją cych na wet lat czter dzie stych45. Za pi sy do nu -

me ru 245 mu sia ły za tem po wstać przed lip cem 1962 r. Do ty czą one naj czę ściej wła mań

do gmin nych spół dziel ni w róż nych miej sco wo ściach, na pa dów na oso by po wią za ne

z apa ra tem wła dzy, sa bo ta ży (np. po ża ry, awa rie, eks plo zje), ulo tek i ano ni mo wych pism.

Spra wy te by ły pier wot nie za re je stro wa ne w księ dze pt. „Obiek ty do zło że nia i znisz cze -

nia”, któ rą po 19 ma ja 1961 r. prze pi sa no do no we go dzien ni ka. Za pew ne przy tej oka zji

wszyst kie jed nost ki ar chi wal ne, któ re chcia no jesz cze za cho wać, ale te ma tycz nie nie mie -

ści ły się w za kre sie spraw obiek to wych, wpi sa no do pu stej czę ści Dzien ni ka ar chi wal ne go
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40 Zob. kar tę w kar to te ce znisz cze nio wej dot. Wła dy sła wa Czep ca, s. An drze ja, ur. 15 XI 1914 r.

– oso by z po zy cji 262/ag, da ta za pi su na kar cie 23 I 1961 r. (AIPN Kr, 080).
41 Zob. kar ty w kar to te ce znisz cze nio wej dot. Wła dy sła wa Wol te ra, s. Wła dy sła wa, ur. 5 II 1897 r.

– oso by z po zy cji 235/ag, da ta za pi su na kar cie 13 II lub IV 1956 r.; Jó ze fa Zy za ka, s. Ja na, ur. 7 II 1922 r.

– oso by z po zy cji 236/ag, da ta za pi su na kar cie 14 I 1957 r.; Jó ze fy Lem par ti -Bie ry, c. Ja na,

ur. 15 XI 1923 r. – oso by z po zy cji 242/ag, da ta za pi su na kar cie 10 I 1957 r.; Ka ro la Ry ba ka, s. Fran -

cisz ka, ur. 23 XI 1910 r. – oso by z po zy cji 261/ag, da ta za pi su na kar cie 3 XII 1960 r. (AIPN Kr, 080).
42 AIPN Kr, 041/49, t. 1, Księ ga re je stra cji agen tu ral nych roz pra co wań WUBP/WUdsBP w Kra ko -

wie.
43 Ibi dem, k. 4.
44 Ibi dem. Zob. np. za pis do nu me ru 353, ibi dem, k. 68v.
45 Ibi dem, k. 37v–39.
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agen tu ral nych roz pra co wań ja ko „spra wy bez i mien ne”. Praw do po dob nie tak że do pie ro

wte dy do na zwy dzien ni ka do pi sa no dru gi człon: „i spraw bez i mien nych”.

Nie mal wszyst kie ak ta za rów no z czę ści pierw szej, jak i dru giej zo sta ły praw do po -

dob nie znisz czo ne. Uda ło się od na leźć 16 nu me rów „ag”, a więc z czę ści pierw szej, prze -

re je stro wa nych do no we go dzia łu II46. Nie moż na jed nak wy klu czyć, że nie któ re jed nost ki

sko ma so wa no z ak ta mi z in nych dzia łów. Pra wie wszyst kim po zy cjom z czę ści dru giej

przy pi sa no na to miast w uwa gach li te rę „z” lub ad no ta cję „do znisz cze nia”, bie gną cą przez

ca łą stro nę. Tyl ko oko ło 27 po zy cji nie po sia da ta kie go do pi sku, acz kol wiek do tych czas

od na le zio no tyl ko jed ną tecz kę, na któ rej za cho wał się sam nu mer bez żad ne go roz sze -

rze nia47. 

Ostat nią ka te go rią wy ma ga ją cą omó wie nia są trzy dzien ni ki ar chi wal ne spraw obiek -

to wych. Ja ko pierw szy za ło żo no dzien nik za ty tu ło wa ny: „Obiek ty do zło że nia i znisz -

cze nia”48. Pro wa dzo no go w nie ade kwat nej do tre ści Księ dze kon tro l nej Biu ra Ewi den cji
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46 AIPN Kr, 0209/5, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział II, nr. 7185–9201.
47 AIPN Kr, 010/8170, t. 5. Nu mer za cho wał się na okład ce akt.
48 AIPN Kr, 041/192, Dzien nik ar chi wal ny spraw obiek to wych do zło że nia i znisz cze nia

WUdsBP/KW MO w Kra ko wie.

Sche mat zmian w ozna cze niach nu me rów ar chi wal nych oraz naj częst szych 
prze re je stro wań akt z dzien ni ków sta re go ty pu do no wych in wen ta rzy

Dział starego typu Rodzaj akt Nowy dział Rodzaj akt

I kontrolno-śledcze III kontrolno-śledcze

II
różne materiały

operacyjne
II sprawy operacyjne

III
materiały operacyjne

na członków partii
II sprawy operacyjne

IV akta OZI I akta OZI

R
różne materiały

operacyjne
II sprawy operacyjne

Ag

sprawy

agenturalnego

rozpracowania

II sprawy operacyjne

„Obiekty do złożenia

i zniszczenia”
sprawy obiektowe Ob sprawy obiektowe

O sprawy obiektowe IV sprawy obiektowe
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wzór E -3. Na zwy ru bryk, po dob nie jak w in nych przy pad kach, do pi sa no od ręcz nie.

Są to ko lej no: licz ba po rząd ko wa (był to jed no cze śnie nu mer ar chi wal ny), da ta za pi su,

na zwa obiek tu (od po ło wy dzien ni ka w na wia sie do pi sy wa no jesz cze „cze go dot. spra -

wa”), kryp to nim, na zwa jed nost ki zda ją cej ak ta, na stęp nie dwie ru bry ki, w któ rych za -

zna cza no ma te ria ły do po zo sta wie nia lub znisz cze nia, oraz uwa gi – no to wa no w nich

ilość i for mę ma te ria łów, np. tecz ka, pacz ka, se gre ga tor. Dzien nik obej mu je 2252 nu me -

ry i pro wa dzo no go od 16 li sto pa da 1955 r. do 19 ma ja 1961 r., przy czym więk szość ad -

no ta cji po wsta ło do 7 lu te go 1956 r.49 Ana li zu jąc czas po wsta nia oraz ro dzaj wpi sów,

moż na za ło żyć, że jest to ko lej ny dzien nik, któ ry miał po móc w upo rząd ko wa niu ar chi -

wum po zmia nach, ja kie na stą pi ły w ewi den cji ope ra cyj nej w 1955 r., i ob jął on tyl ko

ma te ria ły spraw za koń czo nych, któ rych nie za mie rza no kon ty nu ować po tym ro ku. Praw -

do po dob nie ak ta ozna cza no tyl ko nu me rem bez żad ne go roz sze rze nia. Wszel kie no we

spra wy obiek to we re je stro wa no w Dzien ni ku re je stra cyj nym spraw obiek to wych i zagad -

nie nio wych wzór EO -350, a po ich za koń cze niu ak ta re je stro wa no w Dzien ni ku ar chi wal -

nym te czek obiek to wych i za gad nie nio wych wzór EO -10, któ ry pro wa dzo no od 9 sierp nia

1956 r. aż do 1990 r.51 Ak ta te go ty pu po sia da ły roz sze rze nie „O”, a na stęp nie „IV”52.

Tym sa mym przez pięć lat ist nia ły rów no le gle dwa dzien ni ki ar chi wal ne dla spraw obiek -

to wych. W jed nym od no to wy wa no tyl ko ak ta obej mu ją ce spra wy sprzed 1955 r., któ re

po szcze gól ne jed nost ki przy sy ła ły do zło że nia w ar chi wum, now sze – roz po czę te

po 1955 r. – wpi sy wa no na to miast do dru gie go dzien ni ka.

Dzien nik ar chi wal ny spraw obiek to wych, któ ry je dy nie wy ka zy wał ak ta do po zo sta -

wie nia lub znisz cze nia i nie miał nic wspól ne go z rze czy wi stą za war to ścią ar chi wum,

naj wy raź niej nie speł niał swo ich za dań, sko ro po ma ju 1961 r. za ło żo no ko lej ny53. Po -

wstał on przez sko pio wa nie z księ gi obiek tów do zło że nia i znisz cze nia po zy cji prze zna -

czo nych do po zo sta wie nia, a jed no cze śnie za pi sy praw do po dob nie po rów na no

z fak tycz ną licz bą te czek w ar chi wum. Ma te ria ły gru po wa no we dług jed no stek ope ra -

cyj nych zda ją cych ak ta i przy pusz czal nie pod czas tej czyn no ści skre śla no po zy cje

z dzien ni ka po przed nie go54. Wpi sy ogra ni cza ją się do licz by po rząd ko wej, bę dą cej jed -

no cze śnie nu me rem ar chi wal nym, na zwy obiek tu, kryp to ni mu, jed nost ki zda ją cej ak ta,

licz by te czek i uwag. W tej ostat niej ru bry ce, za pew ne w okre sie póź niej szym, li te rą „z”

za zna cza no, któ re ak ta znisz czo no. Man ka men tem no we go dzien ni ka jest brak dat ad no -

ta cji, stąd trud ność w okre śle niu pre cy zyj nej da ty je go utwo rze nia. Więk szość spo -

śród 1079 po zy cji spi sa na zo sta ła jed nym cha rak te rem pi sma i ko lo rem atra men tu.

Praw do po dob nie więc po wstał on w bar dzo krót kim cza sie. Bio rąc pod uwa gę ostat nie
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49 Pod tą da tą za pi sa na zo sta ła po zy cja 2018, na stęp ne – aż do nu me ru 2100 – umiesz czo no pod datą

28 VII 1956 r. Ko lej ne nu me ry od no to wy wa no bar dzo nie re gu lar nie, stop nio wo ogra ni cza jąc się do po -

je dyn czych wpi sów. Ibi dem, k. 82v–92v. 
50 AIPN Kr, 049/43, t. 3, Dzien nik re je stra cyj ny spraw obiek to wych i za gad nie nio wych WUdsBP/KW

MO w Kra ko wie.
51 AIPN Kr, 00195/22, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział IV. W Od dzia le IPN w Kra -

ko wie znaj du je się tyl ko kse ro ko pia te go dzien ni ka obej mu ją ca 398 po zy cji.
52 Zmia na na stą pi ła po li sto pa dzie 1972 r., kie dy za prze sta no ozna cza nia akt agen tu ry cy frą rzym -

ską IV.
53 AIPN Kr, 0209/13, Dzien nik ar chi wal ny spraw obiek to wych KW MO w Kra ko wie.
54 Wszyst kie po zy cje w Dzien ni ku ar chi wal nym spraw obiek to wych do zło że nia i znisz cze nia

WUdsBP/KW MO w Kra ko wie zo sta ły prze kre ślo ne na czer wo no (AIPN Kr, 041/192).
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wpi sy w je go po przed ni ku, któ re prze nie sio no do no we go dzien ni ka, na stą pi ło to mię -

dzy ma jem 1961 r.55 a 19 grud nia 1962 r., jak świad czy da ta w uwa gach przy nu me -

rze 97156. Koń czy się on na to miast na la tach sie dem dzie sią tych. Moż na w nim bo wiem

od na leźć za pi sy się ga ją ce co naj mniej 1975 r., o czym świad czą ma te ria ły zgro ma dzo ne

w spra wach57. 

W kon tek ście ist nie nia wspo mnia ne go już Dzien ni ka ar chi wal ne go dzia łu IV nie zro -

zu mia łe jest, dla cze go do Dzien ni ka ar chi wal ne go spraw obiek to wych KW MO w Kra -

ko wie wpi sa no tak że spra wy now sze, tj. roz po czę te po 1955 r., w tym np. ma te ria ły

do ty czą ce wy da rzeń w No wej Hu cie w 1960 r.58 Dla od róż nie nia od dzia łu „O”/IV ak ta

ozna cza no wy róż ni kiem „Ob.”.

Cho ciaż dzien ni ki ar chi wal ne sta re go ty pu nie przed sta wia ją obec ne go ukła du akt

ope ra cyj nych b. SB WUSW w Kra ko wie zgro ma dzo nych w ar chi wum Od dzia łu IPN

w Kra ko wie, to jed nak ich zna jo mość uła twia pra wi dło we od czy ty wa nie i in ter pre to wa -

nie za pi sów na kar tach ewi den cyj nych, zwłasz cza z kar to te ki znisz cze nio wej KW

MO/WUSW w Kra ko wie. Mo gą jed no cze śnie sta no wić cen ne uzu peł nie nie ma te ria łów

ar chi wal nych lub istot ne źró dło in for ma cji na te mat da nej oso by lub spra wy w przy pad -

ku nie za cho wa nia się akt.
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55 Ibi dem, k. 91v–92v.
56 AIPN Kr, 0209/13, Dzien nik ar chi wal ny spraw obiek to wych KW MO w Kra ko wie, s. 68.
57 Zob. np. AIPN Kr, 075/244, Ma te ria ły do ty czą ce Krze szo wic kich Za kła dów Ka mie nio ło mów

Drogo wych.
58 Spra wa zo sta ła wpi sa na do dzien ni ka pod nu me rem 1076.
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Przykładowe strony z Dziennika archiwalnego spraw śledczych dawnego działu I 
z widocznymi przerejestrowaniami do nowego działu III (AIPN Kr, 092/5, t. 3)
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Dziennik archiwalny dawnego działu II (AIPN Kr, 092/23, t. 32)
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Przykładowa strona z Dziennika archiwalnego agentury, czyli dawnego działu IV 
– późniejszego działu I – z okresu, gdy zapisy były bardzo uproszczone 

(AIPN Kr, 00228/3)
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Oryginalna okładka akt śledczych z widocznymi numerami dawnego działu I 
i nowego działu III (AIPN Kr, 07/4284)
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Okładka akt z widocznymi numerami dawnych działów I i II 
oraz nowego działu II (AIPN Kr, 010/7735, t. 6)
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Teczka personalna informatora z numerem akt

noszącym ślady poprawiania na nowy dział I

(AIPN Kr, 009/6331, t. 1)
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Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej zakwalifikowane

pierwotnie do działu „R”, a następnie włączone do akt informatora

oznaczonych numerem łamanym przez IV (AIPN Kr, 009/6331, t. 2)
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Przykładowe strony z Dziennika archiwalnego dawnego działu „R”
(AIPN Kr, 092/1, t. 1)
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Przykład karty z kartoteki ogólnoinformacyjnej z widocznymi sygnaturami akt
dawnych działów I i IV (AIPN Kr, 00142)
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Przykład karty z kartoteki tzw. zniszczeniowej z widocznymi sygnaturami 
akt dawnych działów I i II (AIPN Kr, 080)
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Przykład karty z kartoteki tzw. zniszczeniowej z widocznymi sygnaturami 
akt dawnych działów III i „ag” (AIPN Kr, 080)
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