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Zbie giem lat dzia łal no ści Służ by Bez pie czeń stwa ilość in for ma cji zgro ma dzo nych
przy oka zji in wi gi la cji pol skie go spo łe czeń stwa, po zy ska nych w du żej mie rze dro -
gą ope ra cyj ną przez funk cjo na riu szy SB, by ła tak du ża, że zmu sza ła kie row nic -

two Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych do szu ka nia roz wią zań umoż li wia ją cych
za pa no wa nie nad mi lio na mi da nych. Po sta no wio no wy ko rzy stać osią gnię cia po stę pu
tech no lo gicz ne go, szcze gól nie w dzie dzi nie tech ni ki kom pu te ro wej. No win ki elek tro -
nicz ne, zda niem sze fo stwa re sor tu spraw we wnętrz nych, po zwo li ły by na wpro wa dze nie
do „ma szyn cy fro wych” wszel kich in for ma cji ewi den cyj nych do ty czą cych osób i spraw
bę dą cych w za in te re so wa niu pio nów ope ra cyj nych SB i MO. Za kła da no, że oprócz wy -
mier nych ko rzy ści, np. ogra ni cze nia licz by per so ne lu ob słu gu ją ce go wów czas sys tem
kar to tecz ny, kom pu te ry za cja po zwo li na skró ce nie cza su wy szu ki wa nia da nych, umoż li -
wi szyb kie prze ka zy wa nie in for ma cji do wszyst kich upraw nio nych jed no stek re sor tu
i w znacz ny spo sób uła twi przy go to wy wa nie ana liz i sta ty styk.

Krót ka hi sto ria in for ma ty ki w MSW

Za po czą tek in for ma ty ki w MSW moż na uznać 1 paź dzier ni ka 1965 r., w któ rym
na po trze by Biu ra „C”, zaj mu ją ce go się pro wa dze niem ewi den cji ope ra cyj nej i ar chi wum
re sor to we go, po wo ła no trzy oso bo wą gru pę ma ją cą za jąć się kwe stią au to ma ty za cji kar -
to tek1. Gru pa ta, roz bu do wa na w póź niej szym cza sie do sied miu osób, pod prze wod nic -
twem An to nie go Bos sow skie go (póź niej sze go dłu go let nie go dy rek to ra pio nu in for ma ty ki
w MSW) po ukoń cze niu spe cja li stycz nych szko leń, m.in. trzy mie sięcz ne go kur su w In -
sty tu cie Ma szyn Ma te ma tycz nych PAN, przy go to wa ła Wstęp ny pro jekt elek tro nicz ne go
prze twa rza nia in for ma cji w MSW. Do ku ment ten po ak cep ta cji kie row nic twa re sor tu stał
się pod sta wą dzia łań zmie rza ją cych do utwo rze nia pierw szej w MSW ko mór ki or ga ni -
za cyj nej o cha rak te rze czy sto in for ma tycz nym.

Wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych gen. bryg. Fran ci szek Szlach cic 15 stycz nia 1969 r.
po wo łał do ży cia Ośro dek Elek tro nicz ne go Prze twa rza nia In for ma cji przy Za kła dzie
Tech ni ki Spe cjal nej MSW2. Kie row ni kiem ośrod ka zo stał wspo mnia ny ppłk A. Bos sow ski.
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1 AIPN, 0361/5, No tat ka służ bo wa w spra wie prac pro wa dzo nych w związ ku z za sto so wa niem kom -
pu te ra w sys te mie ewi den cji Biu ra „C” MSW, 14 XI 1972 r., k. 169.

2 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 we wnętrz nych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010, t. 3, s. 80.



Do za dań no wo po wsta łej ko mór ki or ga ni za cyj nej na le ża ło pro wa dze nie wszyst kich prac
zwią za nych z elek tro nicz nym prze twa rza niem in for ma cji w re sor cie spraw we wnętrz -
nych. Struk tu ra or ga ni za cyj na ośrod ka skła da ła się z trzech wy dzia łów3: 

I. Wy dzia łu Tech ni ki (nad zór tech nicz ny, prze glą dy i kon ser wa cja ma szyn i urzą dzeń
OEPI);

II. Wy dzia łu Sys te mów i Pro gra mo wa nia (opra co wy wa nie i uru cha mia nie sys te mów
prze twa rza nia in for ma cji);

III. Wy dzia łu Pla no wa nia i Ko or dy na cji (opra co wy wa nie kon cep cji i pla nów roz wo -
ju elek tro nicz ne go prze twa rza nia da nych w MSW);

– Sek cji Ogól nej (prze strze ga nie dys cy pli ny pra cy, pro wa dze nie spraw per so nal nych pra -
cow ni ków, se kre ta ria tu i kan ce la rii jaw nej i taj nej ośrod ka). Ogó łem ośro dek li czył 60 etatów,
lecz ze wzglę du na brak spe cja li stów na ryn ku pra cy jesz cze w po ło wie 1970 r. 20 sta no -
wisk nie by ło ob sa dzo nych. W stycz niu 1970 r. w OEPI za in sta lo wa no ZAM -41, pierw szy
pol ski kom pu ter do prze twa rza nia da nych, za pro jek to wa ny w IMM PAN w War sza wie4.
Fakt ten przy spie szył pra ce nad opra co wy wa niem pierw szych sys te mów in for ma tycz nych. 

W tym cza sie za ini cjo wa no pra ce na sys te mem SPD -2, któ ry miał uła twić kon tro lę
ru chu gra nicz ne go cu dzo ziem ców z kra jów ka pi ta li stycz nych5. Roz po czę to tak że przy -
go to wy wa nie Po wszech ne go Elek tro nicz ne go Sys te mu Ewi den cji Lud no ści (PE SEL).
Przy stą pio no do wstęp ne go pro jek to wa nia apli ka cji EPIW (Elek tro nicz ne Prze twa rza nie
In for ma cji Wy wia dow czych), wspo ma ga ją cej pra ce De par ta men tu I MSW. Pod ję to się
rów nież au to ma ty za cji Cen tral nej Re gi stra tu ry Dak ty lo sko pij nej. We współ pra cy z De -
par ta men tem Fi nan so wym MSW stwo rzo no sys tem „Li sta Płac”, któ ry au to ma tycz nie
ge ne ro wał da ne do ty czą ce wy na gro dzeń funk cjo na riu szy i pra cow ni ków na eta tach woj -
sko wych w cen tra li MSW, w KS MO i Nad wi ślań skich Jed nost kach MSW6. W kwiet -
niu 1970 r. za rzą dze niem prze wod ni czą ce go Ra dy Na uko wo -Tech nicz nej przy Mi ni strze
SW po wo ła no Ze spół ds. Au to ma ty za cji Kar to tek Oso bo wych re sor tu spraw we wnętrz -
nych, czym za ini cjo wa no pra ce nad Zin te gro wa nym Sys te mem Kar to tek Ope ra cyj nych,
trwa ją ce nie ustan nie do upad ku ko mu ni zmu w Pol sce7.

Ośro dek Elek tro nicz ne go Prze twa rza nia In for ma cji za rzą dze niem mi ni stra spraw we -
wnętrz nych prze mia no wa no 15 ma ja 1971 r. na Ośro dek In for ma ty ki MSW8. Do za dań
no wej ko mór ki, li czą cej już 77 eta tów, na le ża ło ko or dy no wa nie, pro jek to wa nie, pla no -
wa nie i eks plo ata cja sys te mów in for ma cyj nych w ska li ca łe go re sor tu9. Mo dy fi ka cji
uległa struk tu ra or ga ni za cyj na, któ ra przed sta wia ła się na stę pu ją co:
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3 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 66–67.
4 AIPN, 0361/6, Nie któ re uzu peł nia ją ce in for ma cje do spra woz da nia z kon tro li sta nu za awan so wa -

nia prac nad wpro wa dze niem w re sor cie spraw we wnętrz nych in for ma ty ki, b.d., k. 166.
5 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed -

no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], 1986 r., k. 35.
6 AIPN, 0361/3, Uzgod nie nie stron współ dzia ła ją cych w zauto ma ty zo wa nym sys te mie „Li sta Pła c”,

18 VII 1970 r., k. 80–82.
7 AIPN, 0361/5, No tat ka służ bo wa dot. dzia łal no ści ze spo łu ds. au to ma ty za cji kar to tek oso bo wych

re sor tu spraw we wnętrz nych, 11 IX 1971 r., k. 164.
8 AIPN, 0361/11, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 047/org. mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 28 V

1971 r., k. 113.
9 Ibi dem, Etat nr 020/1 Ośrod ka In for ma ty ki Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, 15 V 1971 r.,

k. 109–112.



I. Ze spół Pro jek tan tów Sys te mów i Pro gra mi stów (wpro wa dza nie no wych sys te mów
i nad zór nad ni mi);

II. Wy dział Tech ni ki (nad zór tech nicz ny, prze glą dy i kon ser wa cja urzą dzeń);
III. Sek cja Przy go to wa nia Da nych (prze no sze nie na no śni ki in for ma cji wej ścio wych,

ko do wa nie da nych, spraw dza nie kart i taśm per fo ro wa nych);
IV. Sek cja Ogól na (or ga ni za cja prac kan ce la ryj nych i utrzy my wa nie dys cy pli ny pra cy). 

Kon ty nu ując działania roz po czę te za cza sów OEPI, pod ję to prace nad bu do wą no -
wych apli ka cji, ta kich jak Cen tral ny Bank Nie sfor ma li zo wa nej In for ma cji Ope ra cyj nej
(CBIO), któ ry miał się stać re po zy to rium in for ma cji kry mi nal nej, i Cen tral ny Re jestr
Osób (CRO), z któ re go po zy ski wa no by in for ma cje, czy da na oso ba fi gu ru je w ewi den -
cji SB10. Po wsta nie Ośrod ka In for ma ty ki zbie gło się w cza sie z po wo ła niem do ży cia
Zarzą dze niem nr 81/71 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 22 ma ja 1971 r. Ze spo łu
ds. In for ma ty ki11. Jak po waż nie trak to wa no kwe stię in for ma ty za cji w re sor cie naj le piej
po ka zu je skład per so nal ny te go ze spo łu, w któ rym oprócz prze wod ni czą ce go gen. Mi ro -
sła wa Mi lew skie go, wi ce mi ni stra spraw we wnętrz nych, zna leź li się przed sta wi cie le
wszyst kich ko mó rek ope ra cyj nych mi ni ster stwa na cze le z gen. Ada mem Krzysz to por -
skim, za stęp cą dy rek to ra De par ta men tu I (wy wiad), i gen. Wła dy sła wem Cia sto niem, za -
stęp cą dy rek to ra De par ta men tu III (zwal cza nie dzia łal no ści an ty pań stwo wej). Od tej
chwi li pion in for ma ty ki MSW ofi cjal nie pod le gał bez po śred nio gen. Mi lew skie mu.

Ośro dek In for ma ty ki MSW 6 mar ca 1973 r. prze mia no wa no na Biu ro In for ma ty ki
MSW, za cho wu jąc do tych cza so wy za kres za dań12. Stan eta to wy wzrósł na to miast do
86 sta no wisk. Struk tu ra or ga ni za cyj na po więk szy ła się o pię cio oso bo wą Sa mo dziel ną
Sek cję Ochro ny Da nych, któ rej za da niem by ło zwięk sze nie bez pie czeń stwa w za kre sie
eks plo ata cji sys te mów i nad zór nad pra wi dło wym prze cho wy wa niem zbio rów. W li sto -
pa dzie 1973 r. za 1760 tys. dol. za ku pio no od ame ry kań sko -fran cu skiej fir my Ho ney -
well -Bull kom pu ter H -6030 wraz z to wa rzy szą cy mi urzą dze nia mi13. Kom pu ter ten,
cha rak te ry zu ją cy się du żą nie za wod no ścią, wspar ty sprzę tem pro duk cji kra jów blo ku
wschod nie go był przez nie mal że dwa dzie się cio le cia pod sta wą dzia łal no ści pio nu in for -
ma tycz ne go MSW14.

Re sor to wi spe cja li ści od elek tro nicz ne go prze twa rza nia in for ma cji nie ogra ni cza li się
tyl ko do czer pa nia z do świad czeń swo ich ko le gów po fa chu z kra jów ko mu ni stycz nych.
W IPN wśród ma te ria łów wy two rzo nych przez Biu ro In for ma ty ki MSW znaj du je się do -
ku men ta cja świad czą ca o ko rzy sta niu z roz wią zań sto so wa nych tak że w kra jach Eu ro py
Za chod niej. Mo wa tu o opra co wa niach „Kształ ce nie ka dry kie row ni czej w za kre sie
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10 AIPN, 0361/7, Kon cep cja za sto so wań in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych, paź dzier -
nik 1971 r., k. 185–203.

11 AIPN, 0361/2, Har mo no gram prac Ze spo łu ds. In for ma ty ki w MSW, 8 VII 1971 r., k. 77–87.
12 AIPN, 0361/11, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 024/org. mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia

6 III 1973 r., k. 128.
13 AIPN, 0361/6, Spra woz da nie z kon tro li sta nu za awan so wa nia prac nad wpro wa dze niem w re sor -

cie spraw we wnętrz nych elek tro nicz ne go prze twa rza nia in for ma cji, 11 III 1975 r., k. 147.
14 W IPN nie od na le zio no do tych czas ma te ria łów oma wia ją cych, w ja ki spo sób po zy ski wa no opro -

gra mo wa nie nie zbęd ne do two rze nia baz da nych. Naj praw do po dob niej jed nak re sor to wi in for ma ty cy dla
każ dej ba zy two rzy li od ręb ny pro gram, któ ry funk cjo no wał w sys te mach ope ra cyj nych wła ści wych
dla ob słu gi wa nych kom pu te rów.



informa ty ki we Fran cji”15 i „Prze wi dy wa nia do ty czą ce roz wo ju i sto so wa nia elek tro nicz -
nych ma szyn ob li cze nio wych przez or ga ni za cje rzą do we Wiel kiej Bry ta nii w cią gu naj -
bliż szych 10 lat” z 1970 r.16

Biu ro In for ma ty ki 1 kwiet nia 1980 r. włą czo no do Biu ra „C”, w któ rym utwo rzo no
na stę pu ją ce ko mór ki: 

– Wy dział IX (opra co wy wa nie pro jek tów sys te mów in for ma tycz nych i ich opro gra -
mo wa nia);

– Wy dział X (prze no sze nie da nych z do ku men tów źró dło wych na no śni ki elek tro -
nicz ne i eks plo ata cja sprzę tu);

– Wy dział XI (kon ser wa cja bie żą ca i pla no wa nie roz wo ju ba zy tech no lo gicz nej)17.
W po ło wie lat osiem dzie sią tych do dat ko wo po wstał Wy dział XI A, któ ry od po wia -

dał za go spo dar kę sprzę tem kom pu te ro wym w re sor cie spraw we wnętrz nych. Ogó łem
licz ba eta tów re ali zu ją cych za da nia in for ma tycz ne zwięk szy ła się do 135. 

W tym cza sie za ry so wał się po dział na in for ma ty kę ogól no pań stwo wą i we wnątrz re -
sor to wą. Pierw sza, obej mu ją ca swo im za kre sem in for ma cje sta ty stycz ne do ty czą ce ży -
cia spo łecz no -go spo dar cze go w Pol sce, re ali zo wa na by ła przez po wsta ły w 1981 r.
De par ta ment PE SEL. Dru ga, znaj du ją ca swo je za sto so wa nie w wy peł nia niu pod sta wo -
wych funk cji SB (in wi gi la cji spo łe czeń stwa, roz po zna wa nia i zwal cza nia za gro żeń – rze -
czy wi stych i wy ima gi no wa nych), kon ty nu owa na by ła w Biu rze „C”. W ko mór ce tej
w mar cu 1987 r. opra co wa no Kon cep cję roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz -
nych na la ta 1987–200018. W do ku men cie tym oprócz mniej lub bar dziej nie re al nych wi -
zu ali za cji wy ko rzy sta nia tech no lo gii cy fro wej w bie żą cej pra cy „bez pie ki” po ja wi ły się
in for ma cje o „uwa run ko wa niach sprzę to wych”, ja kie mu szą być za pew nio ne, by pla ny
te się po wio dły. Wy ni ka ło z nich, że za ple cze ma szy no we re sor to wej in for ma ty ki znaj -
do wa ło się w ka ta stro fal nym sta nie. Re stryk cje CO COM19 sku tecz nie unie moż li wia ły
na by cie no wo cze snych tech no lo gii w kra jach ka pi ta li stycz nych, a na ich nie le gal ne po -
zy ska nie bra ko wa ło fun du szy. W wy ni ku te go w dal szym cią gu eks plo ata cja nie mal że
wszyst kich sys te mów opar ta by ła na kom pu te rze fir my Ho ney well -Bull. Urzą dze nie
to – tech no lo gicz nie już prze sta rza łe – w kra jach Eu ro py Za chod niej zo sta ło wy co fa ne
z użyt ko wa nia w 1980 r. Sza co wa no, że ze wzglę du na wiek i brak czę ści za mien nych
utrzy ma nie kom pu te ra w spraw no ści tech nicz nej bę dzie moż li we jesz cze tyl ko przez
okres 2–3 lat. Po zo sta łe urzą dze nia wy pro du ko wa ne w kra jach de mo kra cji lu do wej nie
speł nia ły wy ma gań przede wszyst kim w za kre sie mo cy ob li cze nio wej i prze pu sto wo ści
ka na łów. Pró ba prze nie sie nia ob słu gi czę ści sys te mów na wy pro du ko wa ny w Związ ku
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15 AIPN, 0361/2, Kształ ce nie ka dry kie row ni czej w za kre sie in for ma ty ki we Fran cji, 14 X 1971 r.,
k. 31–38.

16 Ibi dem, Prze wi dy wa nia dot. roz wo ju i sto so wa nia elek tro nicz nych ma szyn ob li cze nio wych przez
or ga ni za cje rzą do we w Wiel kiej Bry ta nii w cią gu naj bliż szych 10 lat, 1970 r., k. 101–132.

17 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 69–71.
18 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych na la ta

1987–2000, ma rzec 1987 r., k. 54–96.
19 Ko mi tet Ko or dy na cyj ny Wie lo stron nej Kon tro li Eks por tu (CO COM, Co or di na ting Com mit tee

for Mul ti la te ral Export Con trols) – or ga ni za cja sku pia ją ca 17 państw, w tym: USA, Ja po nię, Au stra lię
i kraje za chod nio eu ro pej skie, któ rej za da niem by ło nie do pusz cze nie do uzy ska nia przez któ ry kol wiek
z kra jów tzw. blo ku wschod nie go za awan so wa nej tech no lo gii mo gą cej po słu żyć np. roz wo jo wi tech ni -
ki woj sko wej.



Ra dziec kim kom pu ter R -61 za koń czy ła się kom plet nym nie po wo dze niem. Eks plo ata cja
te go urzą dze nia wy ka za ła, że okres prze sto jów z po wo du awa rii był rów ny 40 proc. cza -
su pra cy kom pu te ra. Wie lo go dzin ne usu wa nie uste rek an ga żo wa ło do dat ko wo kil ku oso -
bo wą gru pę spe cja li stów. Wnio ski koń co we „kon cep cji roz wo ju” jed no znacz nie
wska zy wa ły na ko niecz ność za ku pie nia no we go sprzę tu w Sta nach Zjed no czo nych lub
kra jach Eu ro py Za chod niej. W prze ciw nym ra zie su ge ro wa no, że z po cząt kiem lat dzie -
więć dzie sią tych nie bę dzie moż li we ko rzy sta nie z ist nie ją cych już sys te mów, nie wspo -
mi na jąc już o wdra ża niu no wych.

Ja kie sys te my eks plo ato wa ła „bez pie ka”?

Sys te my prze twa rza nia in for ma cji pro jek to wa ne przez re sor to wych pro gra mi stów
w la tach sie dem dzie sią tych za czę to wdra żać w na stęp nej de ka dzie. Sza cu je się, że w dru -
giej po ło wie lat osiem dzie sią tych w Biu rze „C” re ali zo wa no 27 sys te mów prze twa rza -
nia in for ma cji20. Naj waż niej sze z nich to: 

KA DRA – re je stro wa no w nim pra cow ni ków re sor tu spraw we wnętrz nych, eks plo -
ato wa ny od 1977 r. przez De par ta ment Kadr MSW. W 1986 r. za wie rał ok. 140 tys. za pi -
sów do ty czą cych funk cjo na riu szy SB i MO oraz 70 tys. re kor dów ar chi wal nych21.

SPD -2 – uru cho mio ny w 1972 r., pierw szy roz le gły te ry to rial nie sys tem w MSW, ewi -
den cjo nu ją cy po byt w Pol sce Lu do wej cu dzo ziem ców z kra jów ka pi ta li stycz nych
i właści cie li pasz por tów kon su lar nych. Po wstał na sku tek de cy zji po li tycz nych, ta kich
jak otwar cie gra nicy z NRD i wpro wa dze nie ru chu bez wi zo we go z Au strią. W 1986 r.
za wie rał 60 tys. ak tu al nych za pi sów i 10 mln ar chi wal nych22. 

EPIW – sys tem Elek tro nicz ne go Prze twa rza nia In for ma cji Wy wia dow czych, któ ry
miał nie tyl ko gro ma dzić in for ma cje po zy ski wa ne przez De par ta ment I MSW, lecz tak -
że ko ja rzyć ze so bą zbież ne fak ty, oce niać je i kon tro lo wać ich obieg23.

ESPIN – sys tem in for ma cji kontr wy wia dow czej słu żą cy do re je stra cji spraw i osób
na po trze by dzia łań ope ra cyj nych po dej mo wa nych przez De par ta ment II MSW24.

ZSKO – Zin te gro wa ny Sys tem Kar to tek Ope ra cyj nych, do ce lo wo mia ły się w nim
ku mu lo wać da ne po zy ska ne z kar to tek i ist nie ją cych już sys te mów in for ma cyj nych re -
sor tów spraw we wnętrz nych i obro ny na ro do wej. Wsku tek cze go po szcze gól ne służ by
SB, MO, WOP, WSW i Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go WP mia ły by moż li wość po zy ski -
wa nia in te re su ją cych ich in for ma cji z jed ne go sys te mu. Pra ce nad ZSKO trwa ły do koń -
ca ko mu ni zmu w Pol sce25.

EZOP IV – Au to ma tycz ny Sys tem Ewi den cji Za in te re so wań Ope ra cyj nych, za wie rał
in for ma cje o cha rak te rze ana li tycz no -sta ty stycz nym do ty czą ce kle ru rzym sko ka to lic kie go,
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20 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 81.
21 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed -

no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], 1986 r., k. 37.
22 Ibi dem, k. 35.
23 AIPN, 0361/1, Te zy do dys ku sji nad pro ble mem przy go to wa nia eks pe ry men tu EPIW, 5 VII 1973 r.,

k. 47–50.
24 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed -

no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], 1986 r., k. 34.
25 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 85.



pa ra fii i obiek tów sa kral nych, a tak że osób świec kich za trud nio nych w Ko ście le. Da ne
per so nal ne do ty czy ły m.in. sta nu cy wil ne go, wy kształ ce nia, wy ko ny wa ne go za wo du,
ryso pi su, za in te re so wań, po glą dów i na ło gów26.

PE SEL – Po wszech ny Elek tro nicz ny Sys tem Ewi den cji Lud no ści, za wie rał da ne osób
prze by wa ją cych sta le na te ry to rium Pol ski, za mel do wa nych na po byt sta ły lub cza so wy
trwa ją cy po nad trzy mie sią ce, a tak że osób ubie ga ją cych się o wy da nie do wo du oso bi -
ste go lub pasz por tu27.

MA GI STER – po przed nik sys te mu PE SEL, opra co wa ny w la tach 1973–1974. Znaj -
do wa ły się w nim in for ma cje o wszyst kich Po la kach z wyż szym wy kształ ce niem – prze -
bieg ka rie ry za wo do wej i na uko wej, a tak że ad res za miesz ka nia28. Ofi cjal nie sys tem miał
słu żyć do pro wa dze nia po li ty ki ka dro wej, ale „bez pie ka” uży wa ła go do in wi gi la cji in te -
li gen cji. Na po cząt ku li czył 633 tys. za pi sów – za si li ły go in for ma cje na de sła ne z 60 tys.
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26 AIPN, 0361/6, Spra woz da nie z kon tro li sta nu za awan so wa nia prac nad wpro wa dze niem w re sor -
cie spraw we wnętrz nych elek tro nicz ne go prze twa rza nia in for ma cji, 11 III 1975 r., k. 154.

27 AIPN, 1585/10971, Stan za awan so wa nia sys te mu PE SEL i plan je go re ali za cji na la ta 1986–1990
oraz wy ni ka ją ce stąd wnio ski, li sto pad 1985 r., k. 4–6.

28 AIPN, 2499/179, Za ło że nia pod sys te mu „Ma gi ster” w sys te mie PE SEL, paź dzier nik 1973 r.,
k. 3–9.
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za kła dów pra cy i 90 wyż szych uczel ni. Już na po cząt ku lat osiem dzie sią tych wpi sa nych
by ło do nie go po nad 800 tys. osób29.

SERP – Sys tem Ewi den cji Ru chu Pasz por to we go, pod sys tem in for ma tycz ny Cen tral -
ne go Ban ku Da nych sys te mu PE SEL, eks plo ato wa ny od 1981 r., do ty czą cy ewi den cji
spraw pasz por to wych i ru chu gra nicz ne go. In for ma cje do sys te mu po zy ski wa no
w momen cie skła da nia wnio sków pasz por to wych i z punk tów kon tro li w chwili prze kra -
cza nia gra ni cy30.

SE STA – Sys tem Ewi den cji Ska za nych i Tym cza so wo Aresz to wa nych, pod sys tem in -
for ma tycz ny Cen tral ne go Ban ku Da nych sys te mu PE SEL. Po wstał na pod sta wie po ro -
zu mie nia mię dzy Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz nych a Mi ni ster stwem Spra wie dli wo ści
z 1983 r. Za si la no go da ny mi z Cen tral ne go Re je stru Ska za nych i Kar to te ki Ska za nych
i Tym cza so wo Aresz to wa nych, co skra ca ło czas ocze ki wa nia na za py ta nia o ka ral ność31.

EO -13A – ba za da nych osób in ter no wa nych wy ko rzy sty wa na od czerw ca 1982 r. Na -
zwa sys te mu po cho dzi od sym bo lu kar ty, któ rą re je stro wa no w kar to te ce ogól no in for ma -
cyj nej pro wa dzo ne śledz twa oraz fakt in ter no wa nia pod czas sta nu wo jen ne go. Ba za
za wie ra ła da ne per so nal ne i so cjo me trycz ne, ta kie jak: płeć, wiek, po cho dze nie spo łecz -
ne, in for ma cje o prze szło ści po li tycz nej, oraz da ne na te mat funk cjo na riu sza i jed nost ki
ope ra cyj nej SB zgła sza ją cej po trze bę in ter no wa nia. W póź niej szym cza sie ba zę tę na -
zwa no sys te mem JO DŁA, osta tecz nie zo sta ła włą czo na do Cen tral ne go Re je stru Osób
i Spraw. 

ESE ZO – Elek tro nicz ny Sys tem Ewi den cji Za dań Ope ra cyj nych, słu żył do re ali za cji
ana liz fak tów i zda rzeń po zo sta ją cych w za in te re so wa niu de par ta men tów re sor tu spraw
we wnętrz nych: III (zwal cza nie dzia łal no ści an ty pań stwo wej), IV (zwal cza nie dzia łal no -
ści Ko ścio ła ka to lic kie go i in nych związ ków wy zna nio wych), V (ochro na prze my słu)
i VI (za bez pie cze nie sek to ra go spo dar ki żyw no ścio wej, le śnic twa i prze my słu drzew ne -
go, ochro ny śro do wi ska i za so bów na tu ral nych)32.

CRO – Cen tral ny Re jestr Osób, miał udzie lać od po wie dzi na py ta nia, czy da na oso -
ba fi gu ru je w kar to te kach SB oraz w ja kim cha rak te rze, kto ją re je stro wał i czy ist nie ją
do ty czą ce jej ma te ria ły ar chi wal ne33.

CROS – Cen tral ny Re jestr Osób i Spraw (na stęp ca CRO), two rzo ny na prze ło mie lat
sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych elek tro nicz ny bank da nych, za wie ra ją cy in for ma -
cje o re je stra cji wszyst kich osób i spraw ope ra cyj nych SB i MO. CROS wraz z sys te ma -
mi za gad nie nio wy mi po szcze gól nych pio nów ope ra cyj nych miał po zwa lać na szyb sze
i bar dziej spraw ne dzia ła nia wy mie rzo ne w da ne śro do wi sko bądź oso bę. Do ce lo wo da -
ne z CROS mia ły być prze ję te przez Zin te gro wa ny Sys tem Kar to tek Ope ra cyj nych34.
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29 AIPN, 1510/5926, M. Adam czyk, S. Wi kło, M. Za or ska, „In for ma ty ka w re sor cie spraw we wnętrz -
nych”, pra ca dy plo mo wa, Le gio no wo 1989 r., k. 97–99.

30 AIPN, 1585/10971, Stan za awan so wa nia sys te mu PE SEL i plan je go re ali za cji na la ta 1986–1990
oraz wy ni ka ją ce stąd wnio ski, li sto pad 1985 r., k. 7–8.

31 Ibi dem.
32 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed -

no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], 1986 r., k. 34.
33 AIPN, 0361/7, Kon cep cja za sto so wań in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych, paź dzier -

nik 1971 r., k. 3–9.
34 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 83.



Ja kim sprzę tem dys po no wa no? 

ZAM -41 – pierw szy pol ski kom pu ter do prze twa rza nia da nych, za pro jek to wa ny
w IMM PAN w War sza wie, gdzie wy pro du ko wa no 16 ta kich ma szyn. Za in sta lo wa ny
w MSW w 1970 r. Wy po sa żo ny był w szyb kie pa mię ci fer ry to we i bęb no we oraz pa mię -
ci na ta śmach ma gne tycz nych. Te ostat nie by ły dość po wol ne, lecz mo gły słu żyć do prze -
cho wy wa nia bar dzo du żej ilo ści da nych. Po nad to, kom pu ter ZAM -41 mógł wy ko ny wać
kil ka nie za leż nych za dań jed no cze śnie35.

H -6030 – fir my Ho ney well -Bull, za in sta lo wa ny w 1973 r., miał pa mięć ope ra cyj ną
wiel ko ści 1 MB oraz ma so wą 1200 MB. Umoż li wiał współ pra cę z 32 do dat ko wy mi urzą -
dze nia mi uła twia ją cy mi do stęp do je go za so bów36. 

G -118 – pro duk cji wło skiej, za in sta lo wa ny w 1973 r., miał pa mięć ope ra cyj ną wiel -
ko ści 20 KB oraz ma so wą 30 KB. Ob słu gi wał czyt ni ki ta śmy pa pie ro wej da le ko pi so wej37.

Me ra 9150 – pro duk cji pol skiej, w Biu rze „C” za in sta lo wa no dwa ta kie urzą dze nia
w 1979 r. i 1984 r., mia ły po 32 KB pa mię ci ope ra cyj nej oraz 10 MB ma so wej. Mo gły
z nim współ pra co wać 32 sta no wi ska mo ni to ro we (sto so wa ne ja ko re je stra to ry da nych
sys te mów eks plo ato wa nych w ww. ma szy nach)38.

R -32 – pro duk cji pol skiej, za in sta lo wa ny w 1980 r., miał 2 MB pa mię ci ope ra cyj nej
oraz 1600 MB ma so wej. Umoż li wiał pod łą cze nie do 128 urzą dzeń koń co wych (punk ty
kon tro li gra nicz nej, ewi den cji kry mi nal no -roz po znaw czej SUSW, w Biu rze Kry mi nal -
nym KG MO)39. 

R -11 – pro duk cji wę gier skiej, włą czo ny do prac w 1980 r., miał 1 MB pa mię ci ope -
ra cyj nej oraz 300 MB ma so wej. Umoż li wiał pod łą cze nie 16 urzą dzeń (wy ko rzy sty wa ny
w Cen tral nej Kar to te ce Rze czy Utra co nych)40.

Me ra 100 – pro duk cji pol skiej, eks plo ato wa ny w MSW od 1981 r., dys po no wał
32 KB pa mię ci ope ra cyj nej. Po sia dał czte ry na pę dy dys ków ela stycz nych ośmio ca lo -
wych oraz moż li wość współ pra cy z urzą dze nia mi zdal ny mi se rii RIAD (ob słu gi wał
ruch gra niczny)41.

R -61 – pro duk cji ra dziec kiej, dzia łał od 1985 r. w cen tra li MSW, pla no wa no za stą pić
nim wy słu żo ny kom pu ter ame ry kań ski Ho ney well -Bull, miał 8 MB pa mię ci ope ra cyj nej
oraz 1200 MB pa mię ci ma so wej. Do łą czo ny pro ce sor umoż li wiał pod łą cze nie 64 koń -
co wych urzą dzeń kom pu te ro wych42.

IBM PC XT/AT – Biu ro „C” dys po no wa ło trze ma ze sta wa mi, mia ły one 640 KB
pamię ci ope ra cyj nej oraz od po wied nio 30,2 × 20,2 × 20 MB pa mię ci ma so wej. Mo gły
dzia łać ja ko zdal ne urzą dze nie, słu ży ły do roz po zna wa nia opro gra mo wa nia pod sta -
wowego43.
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35 AIPN, 0361/6, Nie któ re uzu peł nia ją ce in for ma cje do spra woz da nia z kon tro li sta nu za awan so wa -
nia prac nad wpro wa dze niem w re sor cie spraw we wnętrz nych in for ma ty ki, b.d., k. 166.

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

37 Ibi dem, k. 39.
38 Ibi dem.
39 Ibi dem.
40 Ibi dem.
41 Ibi dem.
42 Ibi dem, k. 38.
43 Ibi dem, k. 40.



SIE MENS 4004 – eks plo ato wa ny w De par ta men cie PE SEL MSW. Miał 1 MB pa -
mię ci ope ra cyj nej oraz 3 × 55 MB pa mię ci ma so wej. Ogó łem do ob słu gi Po wszech ne go
Elek tro nicz ne go Sys te mu Ewi den cji Lud no ści i je go pod sys te mów te ma tycz nych wy ko -
rzy sty wa no czte ry kom pu te ry tej fir my, oprócz SIE MENS 4004 by ły to SIE MENS 7755
oraz dwa urzą dze nia SIE MENS 774844.

Po wyż sze kom pu te ry w Biu rze ,,C” ob słu gi wa ło w 1986 r. 34 pro gra mi stów z Wy dzia -
łu IX, 73-oso bo wa ob słu ga tech nicz na z Wy dzia łu X i 32 kon ser wa to rów z Wy dzia łu XI. 

Nie ste ty, do chwi li obec nej nie wia do mo, co sta ło się z ba za mi da nych po wsta ły mi
w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych. Czy zo sta ły znisz czo ne w chwi li upad ku ko mu -
ni zmu w Pol sce, tak jak du ża część ma te ria łów ak to wych wy two rzo nych przez SB? Czy
do ko na ły te go służ by ochro ny pań stwa wol nej Pol ski? Spo śród wszyst kich baz „bez pie -
ki” do za so bu ogól ne go IPN po zy ska no tyl ko dwie wer sje Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar -
to tek Ope ra cyj nych obej mu ją ce za pi sy z 1988 r. i 1990 r., obie zresz tą wy bra ko wa ne.
Nie po we to wa ną stra tą dla hi sto ry ków i ba da czy dzie jów cy wil nych or ga nów re pre sji Pol -
ski Lu do wej jest utra ta sys te mów ob słu gu ją cych pio ny ope ra cyj ne SB, w szcze gól no ści
EPIW – wy ko rzy sty wa ny przez De par ta ment I, i ESPIN, któ rym po sił ko wał się De par -
ta ment II MSW. Na dzie ję bu dzi na to miast im ple men ta cja in for ma cji zde po no wa nych
na ma gne tycz nych no śni kach da nych, któ re znaj du ją się w wy od ręb nio nym taj nym zbio -
rze, o któ rym mo wa w art. 39 usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej. 

Elektroniczne bazy danych Służby Bezpieczeństwa
A

R
C

H
IW

U
M

 I Z
A

SÓ
B

63

44 AIPN, 1585/10971, Stan za awan so wa nia sys te mu PE SEL i plan je go re ali za cji na la ta 1986–1990
oraz wy ni ka ją ce stąd wnio ski, li sto pad 1985 r., k. 26.

Taśmy magnetyczne wykorzystywane w Zintegrowanym Systemie Kartotek

Operacyjnych (fot. Paweł Zielony)



W wy mie nio nym zbio rze znaj du je się mia no wi cie 655 ta kich nie ty po wych no śni ków,
okre śla nych przez spe cja li stów z Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go ja ko pół ca lo -
we, dzie wię cio ścież ko we ta śmy szpu lo we. Za pi sy na nie sio ne na spi sach zdaw czo -odbior -
czych, za któ ry mi ma te ria ły te tra fi ły do za so bu In sty tu tu, po zwa la ją wie rzyć, że oprócz
po zy ska ne go już wcze śniej ZSKO na ta śmach prze cho wy wa ne są tak że in ne sys te my ba -
zo da no we SB, m.in. ESPIN, EZOP, EO -13A, CROS lub KA DRA. Ana li za wspo mnia -
nych po mo cy ewi den cyj nych po ka zu je, że w przy pad ku 137 taśm opis ich do ty czą cy jest
tak da le ce enig ma tycz ny, że nie po zwa la na usta le nie cha rak te ru prze cho wy wa nych tam
da nych. To zaś da je na dzie ję, że znaj du ją się na nich in ne sys te my eks plo ato wa ne w resor -
cie spraw we wnętrz nych, do któ rych ani ar chi wi ści z IPN, ani hi sto ry cy spo za In sty tu tu
do tych czas do stę pu nie mie li. 

Dla cze go na le ży im ple men to wać?

Pierw szym po wo dem jest war tość hi sto rycz na za pi sa nych da nych. W opi nii kie row -
nic twa BUiAD IPN in for ma cje umiesz czo ne na ta śmach szpu lo wych mo gą mieć ko lo -
sal ne zna cze nie dla ba da czy naj now szej hi sto rii na sze go kra ju. Ich od czy ta nie po zwo li -
ło by na szcze gó ło we od two rze nie me cha ni zmów dzia ła nia SB i ska li in wi gi la cji pol skie go
spo łe czeń stwa. Nie ste ty, to „cy fro we dzie dzic two” ze wzglę du na szyb kość sta rze nia się
urzą dzeń i opro gra mo wa nia, za po mo cą któ re go by ło wy two rzo ne, za gro żo ne jest obec -
nie cał ko wi tą utra tą uni ka to wych da nych. 

In sty tut już w 2008 r. roz po czął sta ra nia ma ją ce na ce lu sko pio wa nie in for ma cji za -
war tych na tych no śni kach na współ cze sne urzą dze nia ma ga zy nu ją ce da ne cy fro we. Pod -
sta wo wym pro ble mem unie moż li wia ją cym w za sa dzie ja ką kol wiek pra cę nad ty mi
ma te ria ła mi jest za strze że nie do stę pu do nich na ło żo ne przez sze fa ABW. Wie lo krot ne
proś by kie ro wa ne do ABW o je go uchy le nie spo tka ły się z od mo wą. Głów nym ar gu men -
tem był brak moż li wo ści tech nicz nych od czy tu i sko pio wa nia taśm, a co się z tym wią -
że, nie moż ność do ko na nia ana li zy umiesz czo nych na nich za pi sów. 

Na su ge stie, aby pra ce nad im ple men ta cją da nych po wie rzyć fir mie ze wnętrz nej,
świad czą cej już po dob ne usłu gi, ABW wska za ła na ko niecz ność po sia da nia przez ewen -
tu al ne go wy ko naw cę świa dec twa bez pie czeń stwa prze my sło we go pierw sze go stop nia,
po twier dza ją ce go je go zdol ność do za pew nie nia ochro ny in for ma cji nie jaw nych ozna -
czo nych klau zu lą „Ści śle taj ne”, oraz dys po no wa nia przez pra cow ni ków wy ko naw cy po -
świad cze nia mi bez pie czeń stwa upo waż nia ją cy mi ich do do stę pu do in for ma cji
nie jaw nych ozna czo nych ww. klau zu lą. Speł nie nie po wyż szych wa run ków dla fir my ze -
wnętrz nej by ło by nie la da wy zwa niem i wią za ło by się ze zwięk sze niem i tak już nie ma -
łych kosz tów usłu gi (pod czas wstęp nych usta leń z fir mą, któ ra dys po no wa ła sprzę tem
umoż li wia ją cym prze ko pio wa nie da nych, usta lo no, że ce na prze gra nia jed nej ta śmy oscy -
lo wa ła by wo kół 1000 PLN, koszt ca łej ope ra cji wy niósł by za tem 655 000 PLN!). Do -
dat ko we wy dat ki wią za ły by się z ko niecz no ścią za cho wa nia ry go rów usta wy o ochro nie
in for ma cji nie jaw nych i speł nie niem wa run ków, w ja kich od by ło by się prze twa rza nie da -
nych, np. zwią za nych z za gwa ran to wa niem od po wied nie go za si la nia czy za mon to wa -
niem kli ma ty za cji ob ni ża ją cej tem pe ra tu rę w po miesz cze niu.

Po nie waż koszt wy na ję cia fir my ze wnętrz nej prze ra stał moż li wo ści fi nan so we In sty -
tu tu, po sta no wio no po zy skać od po wied nią ba zę sprzę to wą po zwa la ją cą na prze gra nie
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danych. Gdy by uda ło się wy po ży czyć lub za ku pić od po wied nie urzą dze nia, pra ce ma ją -
ce na ce lu im ple men ta cję da nych mo gli by wy ko nać pra cow ni cy Biu ra In for ma ty ki IPN
pod nad zo rem funk cjo na riu szy ABW. Roz wią za nie to nie dość, że du żo tań sze, po -
zwoliłoby na omi nię cie wszel kich ob ostrzeń do ty czą cych po stę po wa nia z ma te ria ła mi
zgro madzo ny mi w zbio rze za strze żo nym. Pi sma z proś bą o uży cze nie urzą dzeń mo gą -
cych wspo móc na sze dłu go let nie sta ra nia wy sła no m.in. do Cen tral ne go La bo ra to rium
Kry mi na li sty ki Ko men dy Głów nej Po li cji, Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej, In sty tu tu
Eks per tyz Są do wych, Po li tech ni ki War szaw skiej.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że więk szość kom pu te rów uży wa nych przez SB by ła wy pro -
du ko wa na w kra jach so cja li stycz nych, skie ro wa no do ABW proś bę o na wią za nie kon -
tak tów ze służ ba mi spe cjal ny mi kra jów Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej w ce lu usta le nia,
czy są one w po sia da niu urzą dzeń po zwa la ją cych na od two rze nie da nych z in te re su ją -
cych nas no śni ków. Nie ste ty, na sze ape le nie przy nio sły efek tu, a w więk szo ści przy pad -
ków nie do cze ka ły się na wet żad nej od po wie dzi.

Dru gim po wo dem, któ ry de ter mi nu je dzia ła nia IPN zwią za ne z od two rze niem
danych z nie ty po wych no śni ków, jest treść art. 52 usta wy o na ro do wym za so bie ar chi -
wal nym i ar chi wach. Prze wi du je on od po wie dzial ność kar ną w wy mia rze do 3 lat
pozbawie nia wol no ści dla osób, któ re po sia da ją szcze gól ny obo wią zek ochro ny ma te -
ria łów ar chi wal nych, a po mi mo te go do pro wa dza ją do ich znisz cze nia lub uszko dze nia.
W przy pad ku nie umyśl ne go dzia ła nia spraw ca pod le ga grzyw nie lub ka rze ogra ni cze -
nia wol no ści.

Prze ka za ne do IPN ta śmy ma gne tycz ne są naj czę ściej zbu do wa ne z ma gne tycz nej
war stwy tlen ku chro mu, że la za lub alu mi nium po łą czo nej sub stan cją przy lep ną z no śni -
kiem po lie stro wym. Przy lep ne pod ło że, od któ re go w du żej mie rze za le ży dłu gość ży cia
ta kiej ta śmy, to sub stan cja po dat na na ze psu cie przez hy dro li zę i utle nia nie. Wy twa rza no
je naj czę ściej z po li me rów ży wi cy, po li ure ta nów i si li ko nów. Skład ni ki spo iwa do bie ra -
ne by ły we dług re cep tur wy twór cy no śni ków da nych, dla któ re go waż niej sza by ła szyb -
kość dzia ła nia i prze twa rza nia ście żek taśm niż ich dłu go wiecz ność. Po nie waż in for ma cje
na ta śmie za pi sa ne są w for mie na ma gne ty zo wa nych czą ste czek, ja ki kol wiek uszczer -
bek lub znie kształ ce nie ma gne tycz nych tlen ków po wo du je stra tę da nych45. Opty mal ny -
mi wa run ka mi prze cho wy wa nia taśm jest tem pe ra tu ra ok. 18°C, przy wil got no ści
po wie trza 40 proc. Wyż sza tem pe ra tu ra i wil got ność mo że spo wo do wać hy dro li zę po li -
me rów i ini cjo wać prze rwa nie po łą czeń ich czą ste czek46. Po miesz cze nie, w któ rym prze -
cho wu je się no śni ki ma gne tycz ne, po win no być zbli żo ne wa run ka mi do „czy stej sa li”,
a po wie trze w nim nie ustan nie fil tro wa ne. Każ dą rol kę na le ży za mknąć w od dziel nym
po jem ni ku, umiesz czo nym z ko lei w wo recz ku po li ety le no wym, co za po bie ga ulat nia -
niu się spo iwa. Ta śmy po win ny być prze cho wy wa ne w po zy cji pio no wej z pod par ciem
w cen tral nej czę ści szpu li, aby unik nąć na ci sku na kra wę dzie. Spe cja li ści z za kre su kon -
ser wa cji ma te ria łów au dio wi zu al nych i no śni ków in for ma tycz nych za le ca ją sys te ma tycz -
ne (co 3–5 lat) kon tro lo wa nie ja ko ści za pi su. W przy pad ku stwier dze nia je go po gor sze nia
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45 Za sa dy po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi. Ochro na za so bu ar chi wal ne go, wy bór
i oprac. M. Bo row ski, A. Czaj ka, A. Mi chaś, War sza wa 2006, s. 76–79.

46 M. Brzo zow ska -Ja błoń ska, Róż ne środ ki za pi su in for ma cji – wy ma ga nia do ty czą ce prze cho wy -
wa nia i użyt ko wa nia, „Ze szy ty Kon ser wa tor skie” 1991, nr 9, s. 53–56.



się, da ne na le ża ło by prze ko pio wać na wy so kiej ja ko ści ta śmy po lie stro we w bie żą cym,
naj czę ściej uży wa nym for ma cie. Ko pie użyt ko we po win no się wy ko ny wać cy klicz nie,
aby nie sta rza ły się jed no cze śnie47. Gdy no śni ki znaj du ją się w do brym sta nie, dzia ła nia
te mo gą ogra ni czyć się do prze wi nię cia w obie stro ny, na le ży jed nak pa mię tać o prze wi -
nię ciu ta śmy do koń ca. Sza cu je się, że ta śma ma gne tycz na star sza niż piętnaście lat
wyma ga szcze gól nie tro skli wej uwa gi, a ta śma po nad dwu dzie sto let nia po trze bu je pro -
fe sjo nal nej opie ki kon ser wa to ra.

Wie lo let nie sta ra nia pra cow ni ków In sty tu tu ma ją ce na ce lu ura to wa nie da nych cy fro -
wych wy two rzo nych przez „bez pie kę” są swo istym ali bi chro nią cym IPN przed sank cja -
mi kar ny mi prze wi dzia ny mi w art. 52 wspo mnia nej usta wy. Nie ste ty, spe cy fi ka zbio ru
wy od ręb nio ne go nie po zwa la na za sto so wa nie pro fi lak ty ki pre wen cyj nej za po bie ga ją cej
nisz cze niu taśm. Świa do mość nie uchron ne go prze mi ja nia trwa ło ści in te re su ją cych nas
no śni ków po łą czo na z bez sil no ścią i nie mo cą prze ciw dzia ła nia te mu fak to wi po wo du je
roz go ry cze nie ar chi wi stów In sty tu tu, ale i de ter mi nu je ich tak że do po dej mo wa nia dal -
szych dzia łań. 

Wy ni kiem ostat nich sta rań pra cow ni ków IPN jest od na le zie nie na ryn ku ame ry kań -
skim i po zy ska nie je sie nią 2012 r. urzą dze nia HP 88780, któ re we dług za pew nień przed -
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Fotografia z filmu Budowa bazy PESEL (AIPN PF, 2361/132)

47 J. Gro chow ski, Za pis cy fro wy. Trwa łość i do stęp ność, „No tes Kon ser wa tor ski” 2004, t. VIII, s. 20–46.



sta wi cie la pro du cen ta fir my Haw lett Pac kard mo że być po moc ne przy od twa rza niu treści
z taśm. 

Zgod nie z za pi sa mi Usta wy z dnia 5 sierp nia 2010 r. o ochro nie in for ma cji nie jaw -
nych im ple men ta cja da nych, któ rych treść mo że być ob ję ta klau zu lą taj no ści, musi być
po prze dzo na opra co wa niem do ku men ta cji bez pie czeń stwa sys te mu te le in for ma tycz ne -
go, skła da ją cej się z da nych do ty czą cych dwóch za gad nień:

1. Opi su szcze gól nych wy ma gań bez pie czeń stwa sys te mu te le in for ma tycz ne go,
w któ rym mu si się zna leźć omó wie nie spo so bów za rzą dza nia bez pie czeń stwem sys te -
mu, za sto so wa nych za bez pie czeń, w tym za bez pie cze nia do ce lo we go miej sca pra cy i stref
ochron nych, oraz me tod ochro ny fi zycz nej sa mych no śni ków.

2. Opi su pro ce dur bez piecz nej eks plo ata cji, w któ rym okre śla się tryb po stę po wa nia
w spra wach zwią za nych z bez pie czeń stwem in for ma cji nie jaw nych prze twa rza nych
w sys te mie oraz za kres od po wie dzial no ści je go użyt kow ni ków i pra cow ni ków ma ją cych
do nie go do stęp.

Na tym eta pie znaj du ją się ak tu al nie pra ce pro wa dzo ne w IPN. Po wypełnieniu
niezbędnych pro ce dur i wy ma gań do ku men ta cja zo sta nie prze sła na do ABW ce lem osta -
tecz nej ak cep ta cji. W mo men cie jej uzy ska nia bę dzie moż li we prze ko pio wa nie da nych
z taśm ma gne tycz nych na współ cze sne no śni ki da nych. Moż na ocze ki wać, że wy ni ki
tych prac bę dą na ty le in te re su ją ce, że zaciekawią sze ro kie gro no ba da czy po wo jen nej
hi sto rii Pol ski i to nie tyl ko tych zaj mu ją cych się dzie ja mi cy wil nych i woj sko wych or -
ga nów bez pie czeń stwa pań stwa z lat 1944–1990.
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Przydział zadań dla zespołu projektantów systemów i programistów Biura

Informatyki MSW na 1974 r. (AIPN, 0361/6)
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Notatka służbowa ze spotkania przedstawicieli RCI PESEL i Biura Informatyki

MSW 19 VI 1975 r. (AIPN, 0361/5)
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Parametry techniczne sprzętu komputerowego eksploatowanego w Biurze „C” 

w drugiej połowie lat osiemdziesiątych (AIPN, 0365/91, t. 2)
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Schemat powiązań systemów informatycznych resortu w 1987 r. (AIPN, 0365/91)
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