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Współpraca o charakterze ekonomicznym i militarnym między Pol-
ską Republiką Ludową a Demokratyczną Republiką Wietnamu 

w okresie II wojny indochińskiej jest kwestią znaną, chociaż niewątpliwie 
wymagającą dalszych, pogłębionych badań i publikacji1. Kwestii współpra-
cy między Ministerstwem Spraw Wewnętrzny PRL, a MSW DRW, a na-
stępnie Socjalistycznej Republiki Wietnamu, nie poświęcono już jednak 
większej uwagi. Tymczasem owocem jej były m.in. wizyty i rewizyty de-
legacji z obu państw, podczas których Polacy prowadzili m.in. zajęcia dla 
funkcjonariuszy północnowietnamskiej bezpieki. Struktura tej ostatniej 
okazała się bowiem przestarzała, co negatywnie wpływało na jej efektyw-
ność pracy. Zwracano także uwagę na słabe wyposażenie w sprzęt tech-
niczny i środki komunikacji, przez co w Wietnamie Północnym długo nie 
powstawały komórki wywiadu i kontrwywiadu technicznego. Symbolicz-
ną oznaką słabości w tych kwestiach było przekazanie delegacji polskie-

1 Zob. np. PRL: A. Kochański (oprac.), koszty związane z wojną wietnamską 1965– 
–1973, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, t. 1, nr 1.
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go MSW, podczas wizyty w czerwcu 1972 roku, nadajnika podsłuchowe-
go znalezionego przez przypadek w północnowietnamskiej ambasadzie 
w Laosie. Wietnamscy specjaliści nie potrafili bowiem samodzielnie okre-
ślić jego parametrów technicznych. Jak zapisano m.in. w oficjalnym spra-
wozdaniu ze wspomnianego wyjazdu: „Praca we wszystkich bez wyjątku 
grupach prowadzona była bardzo intensywnie. Wietnamscy towarzysze 
z zadziwiającą skrupulatnością zapisywali każde słowo lektorów. Liczne 
i różnorodne pytania, dociekliwość w wyjaśnianiu nawet bardzo szcze-
gółowych zagadnień, związanych z funkcjonowaniem i pracą aparatu 
bezpieczeństwa PRL, świadczyły o dużym zainteresowaniu towarzyszy 
wietnamskich tą problematyką i chęci uzyskania maksimum materiału 
informacyjnego […]”2. Dużym zainteresowaniem ze strony wietnamskiej 
cieszyły się polskie doświadczenia związane z łącznością radiową, techniką 
śledczą i przestępczością zorganizowaną oraz ochroną granicy państwowej 
(głównie obrona wybrzeża)3. Ponieważ Hanoi utrzymywało z Warszawą 
bardzo dobre relacje, było ono zainteresowane zakupem w PRL środków 
łączności (m.in. urządzenia szyfrujące), najwyraźniej nie mając zaufania 
do sprzętu otrzymywanego z ZSRS i ChRL. Wypracowane w PRL metody 
działania przeciwko obcemu wywiadowi i opozycji wewnętrznej znalazły 
zastosowanie w odległym Wietnamie, a ścisła współpraca między MSW 
obu państw była utrzymywana aż do schyłkowego okresu zimniej wojny.

Celem niniejszego tekstu jest m.in. zaprezentowanie dotąd niepubliko-
wanego tekstu porozumienia o współpracy między MSW PRL a MSW SRW 
z 11 grudnia 1987 roku. Wydaje się, że dokument ten może być o tyle inte-
resujący, że przedstawia on priorytety współpracy obu państw na gruncie 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Porozumienie składa się 
z preambuły, w której przedstawione zostały motywacje, jakimi kierowały 
się obie strony przy jego zawieraniu. Oprócz kurtuazyjnych stwierdzeń na 
temat dotychczasowych świetnych relacji dwustronnych, zwrócono szcze-
gólną uwagę na konieczność przeciwstawienia się m.in. imperializmowi 

2 AIPN BU 0665/150, Sprawozdanie z pobytu delegacji Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Demokratycznej Republice Wietnamu, 
lipiec 1972 r., k. 4.

3 AIPN BU 1585/2055, Notatka służbowa ppłk. A. Opalińskiego z wizyty w Ambasa-
dzie DRW w Warszawie w związku z planowanym przyjazdem pracowników wietnam-
skich organów bezpieczeństwa i milicji, 27 VII 1973 r., k. 5.
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amerykańskiemu, „ośrodkom dywersji polityczno-ideologicznej” (Waty-
kan), a także przestępczości zorganizowanej i terrorowi (ze strony wiet-
namskiej należy przez to rozumieć walkę z opozycją antykomunistyczną, 
a także resztkami reżymu kierowanego przez prezydenta Thieu do upad-
ku Wietnamu Południowego w 1975 roku). Przywódcy SRW obawiali się 
zwłaszcza działań wietnamskich katolików, dlatego też zamierzali wyko-
rzystać bogate doświadczenia PRL w walce z Kościołem katolickim.

Zasadnicza część porozumienia została podzielona na trzynaście arty-
kułów. W  pierwszym z nich zwrócono uwagę na konieczność zawężenia 
współpracy w zakresie wywiadu, jak również określono przeciwko komu 
winny być one kierowane. Wskazano według kolejności przyjętej w doku-
mencie: USA, Japonię, państwa NATO, państwa ASEAN oraz Watykan. 
Wynikało z tego, że w Hanoi za największe zagrożenie zewnętrzne, oprócz 
ChRL, o której z oczywistych przyczyn nie mogło być mowy, uznawano 
USA, Japonię, ASEAN i Watykan. Punkt drugi poświęcony został na omó-
wienie działań o charakterze kontrwywiadowczym, mających uniemożliwić 
„wrogie działania” wspomnianych podmiotów. Punkt trzeci mówił o wza-
jemnej wymianie doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, 
jak również pomocy w dziedzinie techniki komputerowej. Zamierzono tak-
że podjąć działania przeciwko Polakom i Wietnamczykom trudniącym się 
różnorakimi formami defraudacji i handlem narkotykami. Przyznano tym 
samym występowanie poważnych problemów we wzajemnych obrotach go-
spodarczych, powstałych na skutek skorumpowania własnych urzędników 
(wobec braku prywatnych przedsiębiorstw). W punkcie czwartym zapisa-
no, że strony informować się będą o metodach pracy i środkach technicz-
nych „przeciwnika”, jak również wymienią się urządzeniami techniczny-
mi własnej produkcji, względnie przekażą sobie ich egzemplarze zakupione 
na Zachodzie. W punkcie szóstym MSW PRL zobowiązało się ponadto do 
udzielenia pomocy Wietnamczykom w dostarczaniu urządzeń technicz-
nych i szkoleniu kadr. Artykuł szósty określał kwestię dwustronnej wy-
miany korespondencji dotyczącej ochrony bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Zawarowano w nim możliwość wymiany na prośbę kopii filmów 
z pracy operacyjnej. W artykule siódmym zobowiązano się do wzajemnego 
zabezpieczenia przepływu tajnych informacji. Artykuł ósmy stwierdzał, że 
co trzy lata odbywać się będą spotkania w celu koordynacji dalszej współ-
pracy. Artykuły od dziewiątego do jedenastego opisywały drugorzędne jej 
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aspekty, jak np. pokrywanie kosztów noclegu i przejazdów delegacji. Ponad-
to w artykule trzynastym stwierdzono, że porozumienie zostało zawarte 
na dziesięć lat z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne pięć.

Podsumowując, należy stwierdzić, że opisane wyżej porozumienie na-
kładało znacznie więcej obowiązków na stronę polską. MSW SRW dyspo-
nowało nieporównywalnie słabszą infrastrukturą techniczną zatem mogło 
jedynie zyskać na wymianie i zakupach sprzętu. Prócz tego Hanoi stawało 
się głównym beneficjentem współpracy wywiadowczej, gdyż samo miało 
niewielkie możliwości zbierania informacji na temat państw NATO, czym 
żywotnie były zainteresowane władze PRL, natomiast mogło znacznie sko-
rzystać na temat danych odnośnie USA i Watykanu zdobytych przez wy-
wiad polski. Ponadto MSW PRL zobowiązało się do prowadzenia szkoleń, 
mających na celu podniesienia niskich kompetencji funkcjonariuszy wiet-
namskiego aparatu bezpieczeństwa. Asymetrię ową było widać w protoko-
le, będącym załącznikiem do opracowanego poniżej porozumienia, w któ-
rym przedstawiono plan działań na pierwsze lata jego obowiązywania:
 • 1988 rok – wyjazd w pierwszym kwartale na dziesięć dni delegacji 

MSW PRL (kierownik + dwie osoby) do SRW w celu wymiany do-
świadczeń i nakreślenia kierunków współpracy w dziedzinie kontr-
wywiadu;

 • 1989 rok – przyjazd w pierwszym kwartale na dziesięć dni delega-
cji MSW SRW (dwie osoby, w tym tłumacz) do PRL w celu wymia-
ny doświadczeń „w walce z wrogą działalnością reakcyjnych organi-
zacji wśród polskich i wietnamskich emigrantów zamieszkałych za 
granicą”;

 • 1989 rok – wyjazd w trzecim kwartale na dziesięć dni delegacji MSW 
PRL (dwie osoby) do SRW w celu wymiany doświadczeń w walce 
z „wewnętrzną reakcją, wykorzystującą do tego celu katolicyzm;

 • 1990 rok – przyjazd w drugim kwartale na dziesięć dni delegacji 
MSW SRW (dwie osoby, w tym tłumacz) do PRL w celu wymiany 
doświadczeń i nakreślania kierunków współpracy w dziedzinie wy-
wiadu;

 • 1990 rok – wyjazd w czwartym kwartale na siedem dni delegacji 
MSW PRL (dyrektor + trzy osoby) do SRW w celu podsumowania 
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wyników współpracy za okres 1988–1990, a także podpisania proto-
kołu na lata 1991–19934.

Chociaż przedstawione poniżej porozumienie uległo po 1989 roku dez-
aktualizacji, to jednak wydaje się, że warto było zwrócić na nie uwagę. Uka-
zywało ono bowiem stopień zaangażowania MSW PRL we współpracę 
z Wietnamem, jak również oczekiwania ze strony Hanoi z nią związane. Po-
zwalało ono również na określenie części priorytetów MSW SRW w owym 
okresie dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

4  AIPN BU 1585/15304, Protokół do porozumienia o współpracy między MSW PRL 
a MSW SRW na lata 1988–1990, 11 XII 1987 r., k. 5–6.
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TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

POROZUMINIE
o współpracy między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Socjalistycznej Republiki Wiet-
namu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i  Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zwane dalej Stro-
nami, kierując się:
 • generalnymi założeniami polityki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

i Komunistycznej Partii Wietnamu;
 • braterskimi stosunkami solidarności, przyjaźni i współpracy opartymi na za-

sadach marksizmu-leninizmu i internacjonalizmu proletariackiego służące-
mu pokojowi, niepodległości, demokracji, i socjalizmowi na świecie;

 • dążeniami do dalszego umacniania i rozwijania współpracy między Mini-
sterstwem Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Mini-
sterstwem Spraw Wewnętrznych Socjalistycznej Republiki Wietnamu;

 • koniecznością prowadzenia przez służby bezpieczeństwa naszych bratnich 
krajów zdecydowanej walki przeciwko imperializmowi, zwłaszcza imperia-
lizmowi amerykańskiemu i jego sprzymierzeńcom, przeciwko służbom spe-
cjalnym przeciwnika i ośrodkom międzynarodowej reakcji, a także ośrodkom 
dywersji polityczno-ideologicznej5;

 • potrzebą wzmożenia walki z przestępstwami kryminalnymi i aktami terroru;
 • uzgodniły podjęcie następujących przedsięwzięć:

Artykuł 1.
W zakresie wywiadu współpraca między obu Stronami koncentrować się będzie na:
 • wymianie informacji i materiałów dotyczących sytuacji wewnętrznej i polity-

ki zagranicznej USA, Japonii, krajów NATO6, ASEAN7, Watykanu oraz innych 

5 Obie strony uznawały Watykan za główny „ośrodek dywersji polityczno-ideolo-
gicznej”.

6 North Atlantic Treaty Organization (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego), 
organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 roku na mocy podpisane-
go 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego. Początkowym celem istnienia 
NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony ZSRS i jego satelitów. Z czasem 
NATO stało się elementem utrzymania równowagi strategicznej. Po rozpadzie Układu 
Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprze-
strzenianiu konfliktów regionalnych.

7 Association of South-East Asian Nations (Stowarzyszenie Narodów Azji Południo-
wo-Wschodniej), organizacja polityczno-gospodarcza, powstała 8 sierpnia 1967 roku 
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państw imperialistycznych, a także planów, form i metod działalności służb 
specjalnych przeciwnika wymierzonych przeciwko Polsce i Wietnamowi i in-
nym krajom socjalistycznym;

 • współdziałaniu w ujawnianiu i udaremnianiu wszelkich zamierzeń i planów 
militarnych wymierzonych przeciwko Polsce i Wietnamowi i innym krajom 
wspólnoty socjalistycznej;

 • regularnej wymianie doświadczeń w zakresie działalności wywiadu.

Artykuł 2.
Strony będą realizować współpracę i wzajemną pomoc w dziedzinie kontrwywiadu 
celem ujawniania i udaremniania wszelkich prób i poczynań wrogich wywiadów, 
przede wszystkim USA, Japonii, krajów NATO, ASEAN i innych państw imperiali-
stycznych.

Współpraca ta koncentrować się będzie na:
 • wymianie informacji i materiałów dotyczących służb specjalnych przeciwni-

ka i ośrodków dywersji polityczno-ideologicznej;
 • koordynacji działań kontrwywiadu celem ochrony przedstawicielstw i oby-

wateli polskich przebywających na terytorium Socjalistycznej Republiki 
Wietnamu oraz przedstawicielstw i obywateli wietnamskich znajdujących się 
na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

 • regularnej wymianie doświadczeń w zakresie działalności kontrwywiadu.

Artykuł 3.
1. Strony będą sobie wzajemnie pomagały i wymieniały doświadczenia oraz informa-
cje o formach, sposobach i metodach swojej działalności w zakresie ochrony bezpie-
czeństwa Państwa i porządku publicznego, szczególnie na odcinku:
 • walki przeciwko przestępstwom kryminalnym i aktom terroru oraz ochrony 

majątku socjalistycznego i mienia obywateli;
 • koordynacji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw gospodarczych związa-

nych z obywatelami państw umawiających się Stron oraz w zwalczaniu spe-
kulacji, przemytu, nielegalnego handlu dewizami, narkomanii, fałszowania 
pieniędzy i kradzieży towarów w transporcie;

 • służby patrolowej, kontroli ruchu drogowego oraz w zapobieganiu i zwalcza-
niu pożarów.

2. Strony będą pomagać sobie wzajemnie w dziedzinie stosowania techniki kompu-
terowej i pracy operacyjnej.

w Bangkoku. Głównym zadaniem ASEAN jest współpraca gospodarcza, kulturalna, na-
ukowo-techniczna i kulturalna w swoim regionie i dąży do utworzenia strefy pokoju, neu-
tralności i wolności, pozbawionej broni jądrowej.
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Artykuł 4.
Strony wymieniać będą informacje uzyskiwane przez organy służby bezpieczeństwa 
i milicji umawiających się Stron o metodach, sposobach i formach pracy operacyjnej 
przeciwnika, a także wymieniać będą wzorce techniki przeciwnika i niektóre urzą-
dzenia własnej produkcji. W razie potrzeby na wniosek drugiej Strony odsprzedawać 
będą urządzenia techniczne, produkowane przez kraje kapitalistyczne, na rachunek 
występującej Strony.

Artykuł 5.
Na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Socjalistycznej Republiki Wietna-
mu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – w mia-
rę swoich możliwości – udzieli pomocy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Socja-
listycznej Republice Wietnamu w dostarczeniu niektórych urządzeń technicznych 
produkcji polskiej, jak również w kształceniu kadr.

Artykuł 6.
Na podstawie wniosków obie Strony dokonywać będą wzajemnej wymiany biulety-
nów, prasy, publikacji oraz materiałów dotyczących przepisów związanych z ochroną 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wymieniać będą wykaz filmów z za-
kresu pracy zawodowej, prowadzone przez jedną ze Stron i na podstawie tych wyka-
zów wymieniać będą kopie filmów zgodnie z prośbą drugiej strony.

Artykuł 7.
Strony podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia tajności informacji, 
dokumentacji i innych danych. Stopień tajności określa strona przekazująca. Infor-
macje, materiały i technika operacyjna nie mogą być przekazywane Stronie trzeciej 
bez zgody Strony przekazującej.

Artykuł 8.
Strony postanawiają, że raz na trzy lata będą odbywały się spotkania na przemian 
w Warszawie i Hanoi dla omówienia wyników realizacji niniejszego Porozumienia 
oraz potrzeby ewentualnej jego zmiany.

Artykuł 9.
Koszty wyżywienia, noclegu i przejazdów delegacji w kraju gospodarza ponosi Stro-
na zapraszająca.

Artykuł 10.
Zasadnicze problemy związane ze współpracą między Stronami będą ustalane, oma-
wiane i zatwierdzane przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej i Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Bieżąca koordynacja działań 
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w tym zakresie będzie dokonywana przez właściwą jednostkę organizacyjną każdej 
ze Stron.

Artykuł 11.
Kierownicy odpowiednich jednostek organizacyjnych obu Stron, na podstawie ni-
niejszego Porozumienia, mogą podpisywać protokoły oraz realizować przyjęte zasady 
współpracy po ich zatwierdzeniu przez Ministrów Spraw Wewnętrznych obu krajów.

Artykuł 12.
Dla zapewnienia właściwej realizacji postanowień niniejszego Porozumienia, Stro-
ny utrzymywać będą kontakty poprzez swoich przedstawicieli przy Ambasadach 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Hanoi i Socjalistycznej Republiki Wietnamu 
w Warszawie oraz poprzez wymianę delegacji o określonych specjalnościach. 

Artykuł 13.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarte jest na okres 10 lat. 
Może być ono wypowiedziane przez każdą ze Stron na sześć miesięcy przed zakoń-
czeniem mocy obowiązującej Porozumienia. W przypadku nie złożenia takiego wy-
powiedzenia Porozumienie ulega automatycznie przedłużeniu o kolejne 5 lat.

Na prośbę Stron każdy Artykuł Porozumienia może ulec uzupełnieniu lub zmia-
nie po uprzednim uzgodnieniu.

Niniejsze porozumienie sporządzono w Hanoi dnia 118a grudnia 1987 roku 
w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim, wietnamskim i rosyjskim, przy 
czym każdy z nich posiada tę samą moc.

W przypadku różnej interpretacji, decydujący jest tekst w języku rosyjskim.

 Minister Spraw Wewnętrznych Minister Spraw Wewnętrznych
 Polskiej Rzeczypospolitej Socjalistycznej Republiki
 Ludowej Wietnamu
 CZESŁAW KISZCZAK9, 10b MAI CHI THO11, 12c

8 a Cyfra „11” dopisana odręcznie.
9 Czesław Kiszczak (ur. 19 października 1925 roku), generał broni Wojska Polskiego, 

szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1973–1979) i szef Wojskowej Służby Wewnętrz-
nej (1979–1981). Prominentny działacz komunistyczny, m.in. minister spraw wewnętrz-
nych (1981–1990), Prezes Rady Ministrów PRL (2–17 sierpnia 1989 roku) oraz wicepre-
mier w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989–1990).

10 b Podpis nieczytelny.
11 Mai Chi Tho (ur. 15 lipca 1922 – zm. 28 maja 2007 roku), prawdziwe nazwisko Phan 

Dinh Don. W latach 1986–1991 minister spraw wewnętrznych Socjalistycznej Republiki 
Wietnamu.

12 c Podpis nieczytelny.
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