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Spe cy fi ka woj sko wych służb wy wia dow czych w Pol sce Lu do wej oraz cha rak ter wy -
ko ny wa nych przez nie za dań po wo do wa ły, że do ku men ty tam wy two rzo ne za wsze
wzbu dza ły du że za in te re so wa nie. Do 1990 r. sta no wi ły one jed nak ta jem ni cę pań -

stwo wą, a in for ma cje w nich za war te by ły do stęp ne je dy nie dla ogra ni czo nej licz by osób.
Ze wzglę dów oczy wi stych nie po da wa no, gdzie i jak prze cho wy wa ne są ak ta Za rzą du II.
Do pie ro po prze ka za niu ar chi wa liów wy wia du woj sko we go do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej hi sto ry cy uzy ska li moż li wość grun tow ne go zba da nia dzie jów woj sko wych służb wy -
wia dow czych w PRL.

Obec ny stan ba dań nad tym pro ble mem nie jest jed nak za do wa la ją cy. Hi sto ria wy wia du
woj sko we go PRL zo sta ła od two rzo na bar dzo frag men ta rycz nie. Spo śród pu bli ka cji na ten
te mat moż na wy mie nić ar ty ku ły Paw ła Pio trow skie go Uwa�gi�o funk�cjo�no�wa�niu�i me�to�do�-

lo�gii� pra�cy� ope�ra�cyj�nej� Za�rzą�du� II� Szta�bu� Ge�ne�ral�ne�go� WP� oraz� Woj�sko�wej� Służ�by

Wewnętrz�nej�Jed�no�stek�Woj�sko�wych�MSW1 i Ewy Koj Za�rząd�II�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�WP

(sche�mat� funk�cjo�no�wa�nia�w la�tach�1981–1990)2, któ re pre zen tu ją bar dzo wą ski wy ci nek
dzia łal no ści pol skich służb wy wia dow czych. Te go zagadnienia w bar dzo nie wiel kim stop -
niu do ty czą rów nież mo no gra fie Lesz ka Paw li ko wi cza Taj�ny�front�zim�nej�woj�ny.�Ucie�ki�nie�-
rzy� z pol�skich� służb� spe�cjal�nych�1956–19643 oraz Edwar da Na le py Ofi�ce�ro�wie� ra�dziec�cy
w Woj�sku�Pol�skim�w la�tach�1943–19684. W opra co wa niach re sor to wych po świę co nych hi -
sto rii Szta bu Ge ne ral ne go WP au to rzy wspo mi na ją je dy nie o ist nie niu Od dzia łu, a po tem
Za rzą du II Wy wia dow cze go. 

Nie zo sta ły do tąd rów nież opi sa ne za sa dy ar chi wi zo wa nia i prze cho wy wa nia do ku men -
tów Za rzą du II. W ar ty ku łach pu bli ko wa nych na ła mach „Biu le ty nu Woj sko wej Służ by

1 P. Pio trow ski, Uwa�gi�o funk�cjo�no�wa�niu�i me�to�do�lo�gii�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Za�rzą�du�II�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�-

go�WP� oraz�Woj�sko�wej� Służ�by�We�wnętrz�nej� Jed�no�stek�Woj�sko�wych�MSW [w:] Oso�bo�we� źró�dła� in�for�ma�cji
– za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008, s. 401–521.

2 E. Koj, Za�rząd�II�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�WP�(sche�mat�funk�cjo�no�wa�nia�w la�tach�1981–1990)�[w:] Oso�bo�we
źró�dła�in�for�ma�cji..., s. 391–399.

3 L. Paw li ko wicz, Taj�ny�front�zim�nej�woj�ny.�Ucie�ki�nie�rzy�z pol�skich�służb�spe�cjal�nych�1956–1964, War sza -
wa 2004.

4 E.J. Na le pa, Ofi�ce�ro�wie�ra�dziec�cy�w Woj�sku�Pol�skim�w la�tach�1943–1968, t. 1, War sza wa 1992.
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Archi wal nej” moż na zna leźć tyl ko in for ma cje do ty czą ce za war to ści i za sad po stę po wa nia
z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi zgro ma dzo ny mi w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym lub ar -
chi wach in nych in sty tu cji i jed no stek woj sko wych. Bra ku je na to miast na wet ogól nych
wia do mo ści na te mat funk cjo no wa nia ar chi wum Za rzą du II. Pró ba uka za nia te go zagad-
nienia zo sta ła pod ję ta w ni niej szym ar ty ku le. Na le ży jed nak pod kre ślić, że nie wy czer pu -
je on w peł ni te ma tu, gdyż ba da nia nad za so bem ar chi wal nym Za rzą du II zo sta ły do pie ro
roz po czę te.

Wy�wiad�woj�sko�wy�w la�tach�1945–1990

Pierw sze ko mór ki o cha rak te rze wy wia dow czym two rzo no w struk tu rach Woj ska Pol -
skie go jesz cze w okre sie wo jen nym. Od po ło wy 1944 r. Ba ta lion Roz po znaw czy funk cjo -
no wał przy 1. Ar mii WP. W paź dzier ni ku 1944 r. przy dzie lo no go do dys po zy cji sze fa Szta -
bu Głów ne go Na czel ne go Do wódz twa WP5. Je go stan li czeb ny wy no sił 344 żoł nie rzy,
w tym: 43 ofi ce rów, 155 pod ofi ce rów i 146 sze re go wy ch6. 

Rok póź niej – zgod nie z roz ka zem Na czel ne go Do wódz twa WP z 18 lip ca 1945 r. – Sztab
Głów ny Na czel ne go Do wódz twa WP prze for mo wa no na Sztab Ge ne ral ny WP i w je go
struk tu rach po wo ła no Od dział II Wy wia du7. Or ga ni za cja te go Od dzia łu by ła na stę pu ją ca:

– szef Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go;
– za stęp ca sze fa Od dzia łu II do spraw wy wia du agen tu ral ne go;
– po moc nik sze fa Od dzia łu II do spraw łącz no ści agen tu ral nej i szef Wę zła Ra dio we go;
– Wy dział Roz po zna nia Woj sko we go;
– Wy dział Wy wia du Agen tu ral ne go;
– Wy dział Wy wia du Agen tu ral ne go i Dy wer sji;
– Wy dział In for ma cyj ny;
– Wy dział Cen zu ry Woj sko wej;
– Sek cja Roz po zna nia Ra dio we go;
– Sek cja Tech ni ki Ope ra cyj nej;
– Sek cja Łącz no ści Spe cjal nej (Szy fro wej);
– Sek cja Śled cza;
– Sek cja Per so nal na;
– Sek cja Ad mi ni stra cyj no -G osp oda rcza;
– Kan ce la ria Taj na;
– Wę zeł Po lo wy8. 
Do li sto pa da 1945 r. opra co wa no za kres za dań dla wy dzia łów: Roz po zna nia Woj sko we -

go, Wy wia du Agen tu ral ne go, In for ma cyj ne go i Cen zu ry Woj sko wej. W 1946 r. szef Od dzia -
łu II przy go to wał ogól ne wy tycz ne, w któ rych okre ślił za da nia woj sko wych służb wy wia -
dow czych. Mia ły się one skon cen tro wać na roz pra co wa niu pol skie go śro do wi ska
emi gra cyj ne go i Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie, a tak że żoł nie rzy wojsk bry tyj skich

5 Sztab Głów ny WP zo stał sfor mo wa ny roz ka zem Na czel ne go Do wódz twa WP z dnia 8 VIII 1944 r. Włą -
czo ny do je go struk tur Ba ta lion Roz po znaw czy funk cjo no wał tam ja ko Od dział Roz po znaw czy. B. Do la ta,
Na�czel�ne�wła�dze�i in�sty�tu�cje�LWP�w la�tach�1944–1945, „Woj sko wy Prze gląd Hi sto rycz ny” 1964, nr 4 (33),
s. 15, 20.

6 AIPN, 345/13, Pi smo do Na czel ne go Do wód cy WP gen. M. Ro li -Ż ymie rski ego z 20 X 1944 r., k. 32; ibi�-
dem, Pi smo do sze fa Szta bu 1. Ar mii Pol skiej z 30 X 1944 r., k. 30.

7 J. Szo stak, Sztab�Ge�ne�ral�ny�Woj�ska�Pol�skie�go�(1944–1980), „Myśl Woj sko wa” 1998, R. LXXX (LIV),
s. 190.

8 AIPN, 0630/40, Kro ni ka Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go 1944–1983, k. 17–20. 
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i ame ry kań skich sta cjo nu ją cych na te re nie Nie miec. Po nad to pla no wa no prze pro wa dzić
ana li zę sy tu acji go spo dar czej i woj sko wej państw za chod ni ch9. 

Na le ży jed nak pod kre ślić, że w la tach 1945–1948 dzia łal ność Od dzia łu II w za kre sie pra -
cy wy wia dow czej by ła znacz nie ogra ni czo na 10. Bez po śred nio po za koń cze niu woj ny do
pod sta wo wych za dań Sze fo stwa Szta bu Ge ne ral ne go WP na le ża ło zre du ko wa nie sta nu li -
czeb ne go woj ska, ochro na gra nic oraz udział w od bu do wie kra ju ze znisz czeń wo jen nych,
a tak że w ak cjach pro pa gan do wych or ga ni zo wa nych przez wła dze pań stwo we. Za an ga żo -
wa nie sił zbroj nych w wal kę o utrwa le nie prze mian spo łecz no -ustr oj owych utrud nia ło jed -
nak re ali za cję za dań pro gra mo wych I, II i III Od dzia łu Szta bu Ge ne ral ne go 11. 

Do pie ro w la tach 1949–1955, kie dy mia ła miej sce szyb ka roz bu do wa per so nal na ar mii
pol skie j12, na stą pi ła ko niecz ność re or ga ni za cji struk tur Szta bu Ge ne ral ne go WP oraz pre cy -
zyj ne go okre śle nia za dań pro gra mo wych je go od dzia łó w13. W lip cu 1949 r. na ob ra dach
Ko mi sji Woj sko wej Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR stwier dzo no, że za kres pra cy Od dzia łu II
„[...] po wi nien obej mo wać te re ny USA, Wiel kiej Bry ta nii, Nie miec, Fran cji, Włoch, Ju go -
sła wii, Szwe cji, Nor we gii, Da nii, Au strii oraz Bli skie go Wscho du. Od dział II roz pra co wu -
je te re ny pod aspek tem przy go to wań wo jen nych tych kra jów, dla wzmoc nie nia obron no ści
na sze go kra ju. Dzie dzi ny, któ ry mi wy wiad ma się zaj mo wać przede wszyst kim, są: woj sko -
wa, go spo dar cza i tech nicz na [...]”14. Je sie nią 1951 r. zmie nio no na zwę Od dzia łu na Za rząd II
Wy wia dow czy i wpro wa dzo no no wą struk tu rę or ga ni za cyj ną:

– Sze fo stwo Za rzą du II;
– Wy dział Po li tycz ny;
– Wy dział Ogól ny (Ar chi wum, Bi blio te ka, Kar to te ka Per so nal na);
– Od dział 1 (Roz po zna nia Woj sko we go);
– Od dział 2 (Wy wia du Agen tu ral ne go);
– Od dział 3 (In for ma cyj ny);
– Od dział 4 (Tech ni ki Ope ra cyj nej);
– Wy dział Ope ra cyj ny;
– Wy dział At ta cha tów Woj sko wych;

9 Ibi�dem, k. 33.
10 Nie za leż nie od te go w la tach po wo jen nych w Od dzia le II Szta bu Ge ne ral ne go zaj mo wa no się or ga ni zo -

wa niem at ta cha tów i mi sji woj sko wych w Sta nach Zjed no czo nych, Eu ro pie Za chod niej i pań stwach de mo -
kracji lu do wej. Roz po czę to rów nież za kła da nie pierw szych re zy den tur wy wia du „nie le gal ne go”. Ibidem,
k. 19–20; L. Paw li ko wicz, op.�cit., s. 47–48. Wię cej in for ma cji na te mat funk cjo no wa nia at ta cha tów oraz or -
ga ni za cji mi sji woj sko wych moż na zna leźć m.in. w ma te ria łach: IPN BU 345/43; IPN BU 373/79; IPN BU
345/85; IPN BU 345/209; IPN BU 345/210; IPN BU 345/211; IPN BU 345/216; IPN BU 345/221.

11 K. Front czak, Si�ły�zbroj�ne�Pol�ski�Lu�do�wej.�Przej�ście�na�sto�pę�po�ko�jo�wą�1945–1947, War sza wa 1974,
s. 46–48.

12 Utwo rze nie NA TO i za war cie ukła dów pa ry skich w la tach pięć dzie sią tych za ogni ło ist nie ją cy już kon -
flikt po mię dzy pań stwa mi za chod ni mi a ZSRR i mo gło stać się przy czy ną wy bu chu ko lej nej woj ny. Wy da rze -
nia te spo wo do wa ły, że w pań stwach de mo kra cji lu do wej zwięk szo no stan li czeb ny ar mii. Za�rys�dzie�jów�Szta�-
bu�Ge�ne�ral�ne�go�(Głów�ne�go)�Woj�ska�Pol�skie�go�1918–2002, red. F. Pu cha ła, War sza wa 2002, s. 48.

13 W tym okre sie za uwa żo no rów nież po trze bę pod no sze nia po zio mu wie dzy i kwa li fi ka cji ofi ce rów Woj -
ska Pol skie go. Z te go wzglę du w grud niu 1949 r. pol skie wła dze zwró ci ły się z proś bą do ZSRR o przy syłanie
spe cja li stów woj sko wych. Do Od dzia łu II spro wa dzo no ofi ce rów ra dziec kich, któ rzy spe cja li zo wa li się w za -
kre sie or ga ni za cji i tech ni k wy wia du, pra cy la bo ra to ryj nej, łącz no ści agen tu ral nej i szy frów. Szko li li oni pol -
skich żołnierzy 2–3 mie sią ce. E.J. Na le pa, op.�cit., s. 93–94.

14 Ma te ria ły z ob rad Ko mi sji Woj sko wej Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR w dniu 5 VII 1949 r. opu bli ko wa -
no w: J. Po ksiń ski, Kie�row�nic�two�PPR�i PZPR�wo�bec�woj�ska�1944–1956, War sza wa 2003, s. 130.
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– Wy dział Per so nal ny;
– Wy dział Łącz no ści Spe cjal nej;
– Wy dział Fi nan sów;
– Sek cja Kon tro li Fi nan so wo -G osp oda rczej;
– Wy dział Ad mi ni stra cyj no -G osp oda rcz y15. 
Naj waż niej szy mi pio na mi w Za rzą dzie II by ły: ope ra cyj ny, in for ma cyj ny oraz roz po zna -

nia woj sko we go. Do za dań pio nu ope ra cyj ne go na le ża ło zbie ra nie in for ma cji na te mat sy -
tu acji po li tycz no -g osp oda rczej oraz roz po zna nie po ten cja łu mi li tar ne go państw Eu ro py Za -
chod niej i Sta nów Zjed no czo nych. Wy tycz ne ko niecz ne do re ali za cji tych za dań
for mu ło wa no na to miast w pio nie in for ma cyj nym, gdzie zaj mo wa no się rów nież ana li zo wa -
niem da nych prze ka zy wa nych przez pion ope ra cyj ny i na ich pod sta wie przy go to wy wa no
opra co wa nia do ty czą ce sy tu acji po li tycz nej, go spo dar ki oraz sił zbroj nych państw za chod -
nio eu ro pej skich. Wy wiad płyt ki był jed nym z za dań pio nu roz po zna nia woj sko we go, któ ry
zaj mo wał się pro wa dze niem szko leń dla kom pa nii, ba ta lio nów roz po znaw czych oraz puł -
ków roz po zna nia ra dio elek tro nicz ne go 16. 

W la tach 1952–1965 w po wyż szej struk tu rze wpro wa dzo no tyl ko nie wiel kie zmia ny.
W 1955 r. szef Za rzą du II za twier dził no wy etat, w któ rym utwo rzo no sta no wi sko je go
zastęp cy do spraw po li tycz nych, peł nią ce go jed no cze śnie funk cję sze fa Wy dzia łu Po li tycz -
ne go. Ko lej na modyfikacja na stą pi ła w 1960 r., kie dy zli kwi do wa no Wy dział Po li tycz ny,
po wo łu jąc w je go miej sce Ko mi tet Par tyj ny PZPR. W na stęp nym ro ku na to miast – w wy -
ni ku roz wi ja ją ce go się kry zy su ber liń skie go – utwo rzo no Wy dział VI NA TO, któ ry zo stał
bez po śred nio pod po rząd ko wa ny sze fo wi Za rzą du. Zaj mo wa no się w nim ana li zo wa niem
sy tu acji po li tycz nej, go spo dar czej i mi li tar nej państw pak tu pół noc no atlan tyc kie go, zwra ca -
jąc szcze gól ną uwa gę na roz wój no wo cze sne go uzbro je nia i sprzę tu woj sko we go. Wy dział
ten prze kształ co no po tem w Od dział VIII (Stu diów i Oce ny Sił Zbroj nych NA TO i in nych
Pak tów)17. 

Za da nia i or ga ni za cja Za rzą du II by ła do sto so wy wa na do ak tu al nej sy tu acji po li tycz nej
na świe cie. Bez po śred ni wpływ na two rze nie no wych ko mó rek mia ły okre ślo ne wy da rze nia
w państwach zachodnich. Blo ka da Ber li na, kry zys ku bań ski oraz roz wi ja ją ca się in te gra cja
Za chodu po wo do wa ły ko niecz ność roz bu do wy wa nia struk tur Za rzą du II. W 1965 r. je go
struk tu ra or ga ni za cyj na i za kres za dań po szcze gól nych ko mó rek by ły na stę pu ją ce: 

I. Szef Za rzą du II – ko or dy no wał dzia łal ność Za rzą du II i był prze ło żo nym wszyst kich
żoł nie rzy i pra cow ni ków cy wil nych, któ rych tam za trud nia no. Mu siał czu wać nad tym, aby
kie ro wa nie wy wia dem woj sko wym by ło zgod ne z wy tycz ny mi mi ni stra obro ny na ro do wej
i sze fa Szta bu Ge ne ral ne go. Po nad to od po wia dał za go to wość bo jo wą, wy szko le nie, wy -
cho wa nie, dys cy pli nę i świa do mość ide owo -p ol ityc zną pod le głych mu żoł nie rzy oraz spra -
wo wał bez po śred ni nad zór nad wy dzia ła mi:

1. Wy dzia łem Ka dro wo -M ob il iz acy jnym, któ ry pro wa dził spra wy per so nal ne żoł nie rzy
i pra cow ni ków Za rzą du II i pod le głych mu jed no stek.

2. Wy dzia łem Łącz no ści Spe cjal nej, któ ry od po wia dał za łącz ność szy fro wą Za rzą du II
z je go pla ców ka mi za gra nicz ny mi oraz ofi ce ra mi i współ pra cow ni ka mi prze by wa ją cy mi za
gra ni cą.

15 AIPN, 0630/40, Kro ni ka Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go 1944–1983, k. 58–59. 
16 P. Pio trow ski, op.�cit., s. 40. 
17 AIPN, 0630/40, Kro ni ka Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go 1944–1983, k. 56.
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3. Wy dzia łem Fi nan sów i Re wi zji Fi nan so wo -M at eri ał owej, któ ry od po wia dał za go spo -
dar kę fi nan so wą oraz kon tro lę fi nan so wo -m at eri ał ową Za rzą du i pod le głych mu jed no stek.
W je go skład wcho dzi ły:

– Dział Bu dże tu Ope ra cyj ne go;
– Dział Świad czeń Oso bo wych i Bu dże tu Ogól ne go;
– Dział Księ go wo ści;
– Ka sa Zło to wo -D ew iz owa;
– Ze spół Re wi zji Fi nan so wo -M at eri ał owej. 
4. Wy dzia łem Ad mi ni stra cyj no -G osp oda rczym, któ ry od po wia dał za za opa trze nie nie -

zbęd ne do funk cjo no wa nia Za rzą du II i pod le głych mu jed no stek. W je go skład wcho dzi ły:
– Ko mór ka Ope ra cyj na;
– Sek cja Kwa te run ko wo -B udo wl ana;
– Sek cja Mun du ro wa;
– Dział Służ by Uzbro je nia;
– Ma ga zy n18.
II. Za stęp ca sze fa Za rzą du II – od po wia dał za tech nicz ne za bez pie cze nie dzia łal no ści

wy wia dow czej, sto so wa nie wła ści wych spo so bów i me tod szko le nia tech nicz ne go apa ra tu
wy wia dow cze go, re ali zo wa nie pla nu ba daw cze go i pro duk cyj ne go tech ni ki wy wia dow -
czej19. 

III. Za stęp ca sze fa Za rzą du II do spraw po li tycz nych – od po wia dał za or ga ni za cję, pro -
wa dze nie i po ziom pra cy po li tycz no -w ych owa wczej w Za rzą dzie II i pod le głych jed nost -
kach20. Spra wo wał rów nież bez po śred ni nad zór nad od dzia ła mi:

1. Od dzia łem Ogól no or ga ni za cyj nym, któ ry ko or dy no wał dzia łal ność ogól no or ga ni za -
cyj ną we wnętrz ną i ze wnętrz ną Za rzą du II. W je go ra mach kie ro wa no pra cą at ta cha tów
w pań stwach de mo kra cji lu do wej, opra co wy wa no roz ka zy, za rzą dze nia i in struk cje, kon tro -
lo wa no prze strze ga nie prze pi sów do ty czą cych pro wa dze nia biu ro wo ści w woj sku, prze cho -
wy wa no do ku men ta cję oraz za opa try wa no po szcze gól ne od dzia ły Za rzą du II w pu bli ka cje
re sor to we. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział Ogól ny; 
– Wy dział At ta cha tów Woj sko wych; 
– Kan ce la ria.
2. Kom pa nią Sa mo cho do wą, któ ra od po wia da ła za środ ki trans por tu sa mo cho do we go

wy ko rzy sty wa ne w Za rzą dzie II i pod le głych mu jed nost kach. W jej skład wcho dzi ły:
– Do wódz two;
– Plu ton Sa mo cho dów Oso bo wych;
– Dru ży na Sa mo cho dów Cię ża ro wych i Mo to cy kli;
– Warsz tat na praw czy 21.
3. Jed nost ką Woj sko wą 2000, któ ra od po wia da ła za two rze nie, wy po sa że nie i utrzy ma -

nie przed sta wi cielstw PRL w Ko mi sji Nad zor czej Państw Neu tral nych w Ko rei oraz Mię -
dzy na ro do wych Ko mi sjach Nad zo ru i Kon tro li w In do chi na ch22. 

18 AIPN, 001719/74, Sta tus Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go i pod le głych jed no stek, War sza wa, 1965 r.,
k. 6–7. 

19 Ibi�dem, k. 9–10.
20 Ibi�dem, k. 11.
21 Ibi�dem, k. 24. 
22 Ibi�dem, k. 206.
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IV. Po moc nik sze fa Za rzą du II do spraw ope ra cyj nych – ko or dy no wał dzia łal ność pio nu
ope ra cyj ne go Za rzą du II oraz od po wia dał za dys cy pli nę i świa do mość ide owo -p ol itycz ną
zatrud nio nych tam żoł nie rzy oraz pra cow ni ków cy wil ny ch23. Spra wo wał rów nież bez po -
śred ni nad zór nad od dzia ła mi: 

1. Od dzia łem I (Agen tu ral nym Eu ro pej skim), któ ry ko or dy no wał pro wa dze nie dzia łal -
no ści wy wia dow czej na te re nie państw ka pi ta li stycz nych Eu ro py Za chod niej oprócz Wiel -
kiej Bry ta nii i Ir lan dii. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (Agen tu ral ny Nie miec ko -Ska nd yna wski);
– Wy dział 2 (Agen tu ral ny Ro mań ski)24.
2. Od dzia łem III (Agen tu ral nym Po za eu ro pej skim), któ ry ko or dy no wał pro wa dze nie

dzia łal no ści wy wia dow czej na te re nie Wiel kiej Bry ta nii oraz kra jów Bli skie go Wscho du,
Ame ry ki Pół noc nej i Ame ry ki Po łu dnio wej. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (Agen tu ral ny An giel sko bli skow schod ni);
– Wy dział 2 (Agen tu ral ny Ame ry kań ski)25.
3. Od dzia łem V (Agen tu ral nym), któ ry ko or dy no wał pro wa dze nie dzia łal no ści wy wia -

dow czej nie za leż nej od ofi cjal nych pla có wek za gra nicz nych PRL na te re nie: RFN, Da nii,
Nor we gii, Szwe cji, Bel gii, Ho lan dii, Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii, Włoch, Au strii i Szwaj ca rii
oraz na ob sza rach, gdzie sta cjo no wa ły si ły zbroj ne NA TO. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (So pot);
– Wy dział 2 (Szcze cin);
– Wy dział 3 (Śląsk)26.
4. Ośrod kiem Szko le nia, któ ry od po wia dał za pro wa dze nie kur sów szko le nio wych dla

ofi ce rów i pra cow ni ków Za rzą du II w ce lu przy go to wa nia ich do wy ko ny wa nia za dań ope -
ra cyj nych i in for ma cyj ny ch27.

5. Ra dio wę złem, któ ry od po wia dał za utrzy ma nie łącz no ści ra dio wej z agen tu rą Za rzą -
du II, at ta cha ta mi woj sko wy mi i in ny mi ofi cjal ny mi pla ców ka mi Za rzą du II w pań stwach
ka pi ta li stycz nych oraz wy dzia ła mi ope ra cyj ny mi Od dzia łu V. W je go skład wcho dzi ły:

– Do wódz two;
– Cen trum Od bior cze;
– Cen trum Nadaw cze;
– Sek cja Tech nicz na;
– Plu ton War tow ni czy 28.
V. Po moc nik sze fa Za rzą du II do spraw in for ma cyj nych –�ko or dy no wał dzia łal ność pio nu

in for ma cyj ne go Za rzą du II oraz od po wia dał za dys cy pli nę i świa do mość ide owo -p ol itycz ną
za trud nio nych tam żoł nie rzy oraz pra cow ni ków cy wil ny ch29. Spra wo wał rów nież bez po -
śred ni nad zór nad od dzia ła mi: 

1. Od dzia łem II (In for ma cyj nym Eu ro pej skim), któ ry zbie rał, ana li zo wał i opra co wy wał
ma te ria ły in for ma cyj ne do ty czą ce państw ka pi ta li stycz nych na kon ty nen cie eu ro pej skim.
W je go skład wcho dzi ły:

23 Ibi�dem, k. 14.
24 Ibi�dem, k. 36.
25 Ibi�dem, k. 53.
26 Ibi�dem, k. 70.
27 Ibi�dem, k. 158.
28 Ibi�dem, k. 184.
29 Ibi�dem, k. 17.
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– Wy dział 1 (In for ma cyj ny Nie miec ko -Ska nd yna wski);
– Wy dział 2 (In for ma cyj ny Ro mań ski)30.
2. Od dzia łem IV (In for ma cyj nym Po za eu ro pej skim), któ ry zbie rał, ana li zo wał i opra co -

wy wał ma te ria ły in for ma cyj ne do ty czą ce państw ka pi ta li stycz nych po ło żo nych po za kon ty -
nen tem eu ro pej skim. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (In for ma cyj ny An giel sko bli skow schod ni);
– Wy dział 2 (In for ma cyj ny Ame ry kań ski)31.
3. Od dzia łem VII (Roz po zna nia Ra dio elek tro nicz ne go), któ ry ko or dy no wał pro wa dze nie

roz po zna nia ra dio elek tro nicz ne go w pań stwach ka pi ta li stycz nych oraz zbie rał i opra co wy -
wał ma te ria ły do ty czą ce sys te mów ra dio elek tro nicz nych w tych pań stwach. W je go skład
wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (Tech nicz ny);
– Wy dział 2 (Ope ra cyj ny)32.
4. Od dzia łem VIII (Stu diów i Oce ny Sił Zbroj nych NA TO i in nych Pak tów), któ ry zbie -

rał, ana li zo wał i opra co wy wał ma te ria ły in for ma cyj ne do ty czą ce pak tów i blo ków mi li tar -
nych państw ka pi ta li stycz nych, a w szcze gól no ści NA TO. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (Po li ty ki, Stra te gii oraz Ope ra cyj ne go Przy go to wa nia Eu ro pej skie go TW);
– Wy dział 2 (Sił Zbroj nych NA TO i Tech ni ki)33;
– Od dział IX (Roz po zna nia Woj sko we go) –�ko or dy no wał pro wa dze nie roz po zna nia woj -

sko we go w Si łach Zbroj nych PRL.
5. Wy dzia łem Wy daw ni czym, któ ry od po wia dał za dzia łal ność re dak cyj no -w yda wn iczą

w Za rzą dzie II. W je go skład wcho dzi ły:
– Re dak cja Wy daw nictw In for ma cyj nych;
– Re dak cja Woj sko we go Prze glą du Za gra nicz ne go;
– Dru kar nia. 
6. Ośrod kiem In for ma cyj nym, któ ry do star czał in for ma cje do ty czą ce sił zbroj nych

państw ka pi ta li stycz nych do do wódz twa Pol skich Sił Zbroj ny ch34.
VI. Ko mi tet Par tyj ny –�kie ro wał ca ło kształ tem dzia łal no ści po li tycz no -pa rty jnej oraz re -

ali zo wał wy tycz ne PZPR na te re nie Za rzą du II 35. 
Z cza sem roz bu do wa struk tur i za kre su za dań woj sko wych służb wy wia dow czych oka -

za ła się nie wy star cza ją ca. Ko niecz ność sil niej sze go skon cen tro wa nia dzia łań wy wia dow -
czych w Eu ro pie Za chod niej spo wo do wa ła, że w 1967 r. utwo rzo no Od dział Agen tu ral ne -
go Wy wia du Ope ra cyj ne go. Je go za da nia zo sta ły okre ślo ne w ma te ria le szko le nio wym
za ty tu ło wa nym: „Za da nia, si ły i środ ki Agen tu ral ne go Wy wia du Ope ra cyj ne go”. Na le ża ły
do nich: 

– wy kry wa nie pla nów ope ra cyj nych prze ciw ni ka (zdo by wa nie do ku men ta cji do ty czą cej
za dań ope ra cyj nych i eta tów w ar mii prze wi dzia nych na okres woj ny, a tak że pod ręcz ni ków,
re gu la mi nów i in for ma to rów za wie ra ją cych od po wied nie da ne tak tycz no -tec hnic zne, oraz
uzy ski wa nie do stę pu do ak tów nor ma tyw nych, w któ rych scha rak te ry zo wa no sztu kę ope ra -
cyj ną i tak ty kę wo jen ną prze ciw ni ka);

30 Ibi�dem, k. 43.
31 Ibi�dem, k. 60.
32 Ibi�dem, k. 88.
33 Ibi�dem, k. 98.
34 Ibi�dem, k. 116–121.
35 Ibi�dem, k. 11.
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– wy kry wa nie środ ków na pa du ją dro we go, che micz ne go i bak te rio lo gicz ne go (in for mo -
wa nie do wódz twa o pro duk cji, sta nie li czeb nym i roz miesz cze niu środ ków na pa du ją dro -
we go oraz pla nach ich wy ko rzy sta nia, sys te ma tycz ne zdo by wa nie wia do mo ści na te mat
pro duk cji bro ni ma so we go ra że nia, roz miesz cze nia prze cho wu ją cych ją ma ga zy nów oraz
prze wi dy wa nie, któ re obiek ty zo sta ły prze zna czo ne do ude rze nia ra kie to we go, a tak że usta -
la nie wszyst kich zmian za cho dzą cych w ugru po wa niach środ ków na pa du ją dro we go);

– wy kry wa nie zgru po wań ude rze nio wych prze ciw ni ka i sta nu ich go to wo ści bo jo wej
(zdo by wa nie in for ma cji na te mat ugru po wań wojsk lą do wych i za bez pie cze nia ich funk cjo -
no wa nia oraz na stro jów w od dzia łach, a tak że usta la nie re jo nów roz miesz cze nia tych wojsk,
miejsc funk cjo no wa nia szta bów, sta no wisk do wo dze nia zgru po wań ope ra cyj nych i związ -
ków tak tycz nych oraz sys te ma tycz ne ich ob ser wo wa nie);

– ope ra cyj ne przy go to wa nie te atru dzia łań wo jen nych (wy kry wa nie przed się wzięć prze -
ciw ni ka w dzie dzi nie ope ra cyj ne go przy go to wa nia te re nu dzia łań wo jen nych oraz ob ser wo -
wa nie spo so bów przy go to wa nia go do sku tecz ne go wy ko rzy sta nia przez si ły mor skie, po -
wietrz ne i lą do we, usta le nie sys te mów do wo dze nia sto so wa nych przez prze ciw ni ka, a tak że
pla nów two rze nia przez nie go za pór, umoc nień i stref min ją dro wych);

– za da nia or ga ni za cyj ne (two rze nie sie ci agen tu ral nej i jej za bez pie cze nie oraz przy go -
to wa nie te re nu dzia łań bo jo wych pod wzglę dem wy wia dow czym)36.

Na po cząt ku funk cjo no wa nia AWO je go za da nia zo sta ły okre ślo ne dość ogól nie i nie do -
ty czy ły kon kret nych państw. Zmiana sy tu acji mię dzy na ro do wej, a tak że ko lej na modyfi -
kacja struk tur Za rzą du II spo wo do wa ły ko niecz ność do kład ne go spre cy zo wa nia za kre su
jego dzia łal no ści. 

Wspo mnia na wy żej re or ga ni za cja Za rzą du II mia ła miej sce w po ło wie lat sie dem dzie sią -
tych. W pio nie ope ra cyj nym i in for ma cyj nym zmie nio no nu me ra cję, za kres za dań oraz
zwięk szo no licz bę od dzia łów. W 1976 r. w pio nie ope ra cyj nym by ło już osiem od dzia łów,
a w pio nie in for ma cyj nym dzie więć. Do od dzia łów w pio nie ope ra cyj nym na le ża ły:

– Od dział I (Ger mań sko -Ska nd yna wski);
– Od dział IV (An glo -Am er yka ński);
– Od dział VIII (Ro mań ski);
– Od dział XIII AWO; 
– Od dział III (At ta cha tów Woj sko wych);
– Od dział X (Te re no wy);
– Od dział XII (Stu diów Spe cjal nych);
– Od dział XXIII (Łącz no ści).
W skład pio nu in for ma cyj ne go wcho dzi ły na to miast: 
– Od dział IX (Stu diów In ży nie ryj no -T er en owych NA TO);
– Od dział V (Eu ro pej ski);
– Od dział XI (Za mor ski);
– Od dział XX (Ope ra cyj ne go Przy go to wa nia Te re nu);
– Od dział XVII (In for ma cyj no -Tec hnic zny);
– Od dział XXVI (Dy żur nej Służ by In for ma cyj nej)37.
W wy ni ku wspo mnia nych zmian or ga ni za cyj nych od dział AWO włą czo no do pio nu ope -

ra cyj ne go. Kie run ki je go dzia ła nia zo sta ły wów czas szcze gó ło wo spre cy zo wa ne. Pod sta wo -

36 AIPN, pf 1969/55, Za da nia, si ły i środ ki Agen tu ral ne go Wy wia du Ope ra cyj ne go, k. 6–16. Wię cej in for -
ma cji na te mat AWO moż na zna leźć w ak tach: IPN BU pf 1969/14; IPN BU pf 1969/23.

37 P. Pio trow ski, op.�cit., s. 405.
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wym ce lem te go od dzia łu by ło „[...] pro wa dze nie dzia łal no ści wy wia dow czej w okre sie po -
ko ju, za gro że nia i woj ny na te ry to rium Bel gii, Da nii, Ho lan dii oraz środ ko wej i pół noc nej
czę ści Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec, za pew nia ją cej do star cze nie in for ma cji o zmia nach
w go to wo ści bo jo wej oraz bez po śred nich przy go to wa niach państw NA TO do agre sji na kra -
je Ukła du War szaw skie go [...]”38. Do kład ny za kres za dań AWO za wie ra ła In struk cja o pra -
cy ope ra cyj nej Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 15 grud nia 1976 r. Zgod nie z nią naj waż -
niej szy mi obiek ta mi za in te re so wa nia wy wia dow cze go przy dzie lo ny mi AWO by ły: 

– do wódz twa sił zbroj nych, okrę gów woj sko wych, związ ków ope ra cyj nych i tak tycz -
nych państw NA TO,

– woj sko we ośrod ki na uko wo -b ada wcze oraz in sty tu cje cy wil ne, któ re wy ko ny wa ły ba -
da nia na po trze by sił zbroj nych,

– ośrod ki ba dań ją dro wych i prze my słu ją dro we go, 
– za kła dy prze my słu zbro je nio we go 39.
Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych mia ła miej sce jed na z ostat nich re or ga ni za cji struk tur

Za rzą du II. Jej przy czy ną by ły uciecz ki wyż szych woj sko wych WP, któ rzy po sia da li znacz -
ną wie dzę na te mat pol skich służb spe cjal nych. W mar cu 1981 r. ofi cer kontr wy wia du
woj sko we go mjr Je rzy Su miń ski wy je chał do Sta nów Zjed no czo nych, gdzie zwró cił się
o azyl poli tycz ny. Prze ka zał on CIA in for ma cje do ty czą ce skła du per so nal ne go Za rzą du II
oraz jego struk tu ry or ga ni za cyj nej. We wrze śniu tego roku po zo stał rów nież za gra ni cą były
zastęp ca sze fa Za rzą du II płk Wło dzi mierz Osta sze wicz. W tym okre sie opu ści ło kraj,
zamiesz ku jąc w pań stwach za chod nich, jesz cze kil ka osób współ pra cu ją cych z Za rzą dem II. 

Dą żąc do zwięk sze nia bez pie czeń stwa pra cy wy wia dow czej za gra ni cą, prze pro wa dzo -
no re struk tu ry za cje pio nów ope ra cyj ne go i in for ma cyj ne go. W pio nie ope ra cyj nym zmie -
nio no za kres za dań, nada no in ne ozna cze nia ist nie ją cym już od dzia łom oraz utwo rzo no
nowe. Po wo ła no Od dział „Y” – Agen tu ral ne go Wy wia du Stra te gicz ne go, gdzie zaj mo wa no
się wer bo wa niem agen tu ry oraz ko or dy no wa niem dzia łal no ści wy wia dow czej po za gra ni -
ca mi kra ju. Do za dań Od dzia łu „K” – Eu ro pej skie go na le ża ło kie ro wa nie pra cą wy wia dow -
czą w pań stwach Eu ro py Za chod niej (RFN, Au strii, Szwaj ca rii i Skan dy na wii). Pań stwa mi
po zo sta ją cy mi w za in te re so wa niu Od dzia łu „P” – Za mor skie go by ły na to miast Sta ny Zjed -
no czo ne, Wiel ka Bry ta nia, a tak że In die, Chi ny i Li ban. W pio nie in for ma cyj nym prze -
kształ co no ist nie ją cy już Od dział XI Za mor ski w Od dział Oce ny Sy tu acji Woj sko wo -P oli -
tyc znej, a Od dział V Eu ro pej ski w Od dział Oce ny Sił Zbroj nych NA TO 40.

Po re struk tu ry za cji, któ ra mia ła miej sce na po cząt ku lat osiem dzie sią tych, or ga ni za cja
pio nów ope ra cyj ne go i in for ma cyj ne go wy glą da ła na stę pu ją co:

Pion ope ra cyj ny:
– Od dział I-„K” (Ger mań sko -Ska nd yna wski);
– Od dział IV-„P” (Za mor ski);
– Od dział VIII-„D” (Ro mań ski);
– Od dział XII (Stu diów Spe cjal nych);
– Od dział X-„C” (Kra jo wy);

38 AIPN, 402/370, Za da nia, za sa dy dzia ła nia oraz si ły i środ ki Agen tu ral ne go Wy wia du Ope ra cyj ne go,
War sza wa, 1976 r., s. 5.

39 Po nad to w Od dzia le AWO zaj mo wa no się ko or dy no wa niem pra cy agen tu ry wy wia du ope ra cyj ne go
w kra ju i za gra ni cą oraz przy go to wa niem kadr wy wia dow czych prze wi dzia nych do wy ko rzy sta nia w ra zie
woj ny. In�struk�cja�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Za�rzą�du�II�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�z dnia�15�XII�1976�r., zob. P. Pio trow -
ski, op.�cit., s. 422–423. 

40 E. Koj, op.�cit., s. 392–397; P. Pio trow ski, op.�cit., s. 405.
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– Od dział XIII-„A” (Agen tu ral ny Wy wiad Ope ra cyj ny);
– Kar to te ka Ope ra cyj na;
– Od dział III (At ta cha tów Woj sko wych);
– Jed nost ka Woj sko wa 2000;
– Od dział „Y”.
Pion in for ma cyj ny:
– Od dział IX (Stu diów);
– Od dział V (Eu ro pej ski);
– Od dział XI (Za mor ski);
– Od dział XVII (In for ma cji Tech nicz nej);
– Od dział XX (Ope ra cyj ne go Przy go to wa nia Te re nu);
– Od dział XXVII (Dy żur nej Służ by In for ma cyj nej);
– Wy dział Państw So cja li stycz nych;
– Wy dział In for ma cji Au dio wi zu al ne j41.
Ko lej nych zmian w funk cjo no wa niu służb wy wia dow czych do ko na no po wpro wa dze niu

prze mian ustro jo wych w Pol sce w la tach 1989–1990. Roz ka zem mi ni stra obro ny na ro do wej
z 18 kwiet nia 1990 r. roz for mo wa no WSW, a za da nia kontr wy wia dow cze przy dzie lo no do
Za rzą du II. Po wstał wte dy Za rząd II Wy wia du i Kontr wy wia du Szta bu Ge ne ral ne go. Rok
póź niej zo stał on jed nak roz wią za ny i utwo rzo no w je go miej sce Woj sko we Służ by In for -
ma cyj ne. 

Or�ga�ni�za�cja�kan�ce�la�rii�i obieg�do�ku�men�ta�cji�nie�jaw�nej

W Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go wy twa rza no do ku men ty jaw ne i nie jaw ne. Naj bar -
dziej in te re su ją ce by ły jed nak do ku men ty opa trzo ne klau zu la mi „taj ne”, „ści śle taj ne” lub
„taj ne spe cjal ne go zna cze nia”, któ re za wie ra ły in for ma cje sta no wią ce ta jem ni cę pań stwo wą
i woj sko wą. Spe cy fi ka tej do ku men ta cji po wo do wa ła ko niecz ność za pew nie nia jej pra wi dło -
we go obie gu, prze cho wy wa nia, re je stra cji, gru po wa nia i za bez pie cze nia. Z te go wzglę du za -
sa dy po stę po wa nia z nią na le ża ło okre ślać szcze gól nie pre cy zyj nie i jed no znacz nie.

W okre sie wo jen nym woj sko we do ku men ty nie jaw ne by ły prze cho wy wa ne w kan ce la -
riach taj nych. Obo wią zy wał tam sys tem po stę po wa nia z ni mi, któ ry zo stał prze ję ty od ar -
mii ra dziec kiej. Roz kaz lu do we go ko mi sa rza obro ny ZSRR z 1939 r., oma wia ją cy za sa dy
funk cjo no wa nia kan ce la rii woj sko wych w cza sie woj ny, sta no wił pod sta wę do opra co wa nia
In struk cji o taj nym pro wa dze niu kan ce la rii w Woj sku Pol skim. Po mi mo iż obo wią zy wa ła
ona już od je sie ni 1944 r., spo sób ewi den cjo no wa nia, prze cho wy wa nia, za bez pie cza nia oraz
gru po wa nia do ku men ta cji nie jaw nej nie za wsze był zgod ny z za war ty mi w niej wy tycz ny -
mi. Pra ca w kan ce la riach taj nych czę sto nie by ła kon tro lo wa na przez prze ło żo nych, a brak
kwa li fi ka cji u osób tam za trud nio nych po wo do wał, że nie prze strze ga ły one za sad wła ści -
we go po stę po wa nia z ak ta mi, a przede wszyst kim nie umia ły oce nić ich przy dat no ści ar chi -
wal nej. Z te go wzglę du pod czas woj ny znisz czo no wie le do ku men tów o du żej war to ści
histo rycz ne j42.

In nym pro ble mem w tym okre sie by ło nie od po wied nie za bez pie cze nie do ku men tów nie -
jaw nych prze cho wy wa nych w kan ce la riach. Jesz cze w czerw cu 1945 r. peł nią cy obo wiąz ki
sze fa Szta bu Głów ne go WP gen. Jan Jo skie wicz wy dał za rzą dze nie, w któ rym stwier dził,

41 E. Koj, op.�cit., s. 392–399.
42 M. Ant kie wicz, Kształ�to�wa�nie�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�w jed�nost�kach�woj�sko�wych�i in�sty�tu�cjach�re�sor�tu

obro�ny�na�ro�do�wej, „Biu le tyn Woj sko wej Służ by Ar chi wal nej” 2006, nr 28, s. 11–13.
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że pod czas dzia łań wo jen nych mia ło miej sce „[...] wie le fak tów ja skra we go na ru sza nia za -
sad prze sył ki, ochro ny i ob cho dze nia się z taj ny mi do ku men ta mi, co wy wo ła ło za gu bie nie
i kra dzież ko re spon den cji, któ re sprzy ja ły roz po wszech nie niu ta jem ni cy woj sko wej [...]”43,
na stęp nie roz ka zał, aby do wód cy i sze fo wie wszyst kich szta bów for ma cji, jed no stek i in sty -
tu cji woj sko wych zor ga ni zo wa li eta to we kan ce la rie taj ne. Oso by tam pra cu ją ce mu sia ły
posia dać spe cjal ne upo waż nie nia oraz znać za sa dy pro wa dze nia taj nej ko re spon den cji.
Kan ce la rie mie ści ły się w od dziel nych lokalach, w któ rych mon to wa no zam ki we wnętrz ne,
a w oknach kra ty. Wy po sa żo ne były rów nież w skrzy nie i ka sy ognio trwa łe prze zna czo ne
do prze cho wy wa nia taj nej ko re spon den cji. Pomieszczenia przez ca łą do bę pil no wa li uzbro -
je ni war tow ni cy. Do ku men ty wy da wa no i od bie ra no tyl ko przez spe cjal ne okien ko umiesz -
czo ne w drzwia ch44. 

Pierw sza po wo jen na in struk cja o pro wa dze niu ko re spon den cji nie jaw nej w Woj sku Pol -
skim zo sta ła wy da na roz ka zem Na czel ne go Do wódz twa w lip cu 1945 r. Za war te w niej
wytycz ne okre śla ły rów nież po stę po wa nie z do ku men ta mi wy two rzo ny mi w Od dzia le II.
W in struk cji tej sformułowano pod sta wo we za sa dy pra cy kan ce la rii taj nych, zwią za ne
z opra co wy wa niem do ku men tów nie jaw nych, ich ewi den cjo no wa niem, przyj mo wa niem,
prze sy ła niem i prze cho wy wa niem oraz prze ka zy wa niem akt do ar chi wum. Do ku men ty wy -
two rzo ne w jed nost kach woj sko wych lub prze ka za ne do nich by ły re je stro wa ne w dzien ni -
kach po daw czych. Dla ko re spon den cji wcho dzą cej i wy cho dzą cej pro wa dzo no od dziel ne
dzien ni ki. Do ku men ty wpły wa ją ce re je stro wa no w „Dzien ni ku dla za pi su wcho dzą cych ści -
śle taj nych i taj nych pism”, a wy sy ła ne w „Dzien ni ku dla za pi su wy cho dzą cych ści śle taj -
nych i taj nych pism”. Po dzia łu akt do ko ny wa no zgod nie z nada ną im klau zu lą taj no ści. Ma -
te ria ły taj ne i ści śle taj ne by ły prze cho wy wa ne od dziel nie. Tyl ko w wy jąt ko wych
przy pad kach ze zwa la no na łą cze nie do ku men tów (taj nych i ści śle taj nych) jednej sprawy.
Dla za ło żo nych te czek akt kan ce la rie pro wa dzi ły „Opis ści śle taj nych i taj nych spraw”
w da nym ro ku. Reje stro wa no w nim wszyst kie tecz ki z ak ta mi, książ ki, dzien ni ki, al bu my
oraz in ne ma te ria ły pro wa dzo ne przez taj ną kan ce la rię 45. 

Ko lej na in struk cja okre śla ją ca po stę po wa nie z do ku men ta cją woj sko wą zo sta ła wy da na
w 1948 r. Po mi mo iż mia ła ona za wie rać tyl ko wy tycz ne zwią za ne z pro wa dze niem do ku -
men ta cji jaw nej, do ty czy ła rów nież ma te ria łów nie jaw nych. Omó wio no w niej za sa dy biu -
ro wo ści, ro dza je akt i ich cha rak ter, po dział ko re spon den cji, spo so by za bez pie cza nia ta jem -
ni cy służ bo wej, a tak że przy go to wy wa nie i wy sy ła nie pism oraz ich re je stra cję. Po dzia łu
ma te ria łów do ko ny wa no na pod sta wie rze czo we go wy ka zu akt. Obej mo wał on ca łość
zadań Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej, w któ rych wy od ręb nio no dzie sięć grup. W każ dej
z nich by ły wy dzie lo ne jesz cze pod gru py do ty czą ce po szcze gól nych za gad nień z pro po -
zycja mi ty tu łów te czek, na przy kład spra wy ope ra cyj ne, zwia du, łącz no ści, mun du ro we,
per so nal ne, czy spra wy róż ne 46. W po dzia le uwzględ nio no jed nak tyl ko za kres za dań MON,
na to miast nie wzię to pod uwa gę róż nych ro dza jów do ku men ta cji wy twa rza nej w woj sku.
Opis te czek był dość ogól ny. Brak pre cy zyj ne go ty tu łu tecz ki mógł sta no wić po waż ne
utrud nie nie dla nie do świad czo nych pra cow ni ków kan ce la rii. Do tecz ki „spra wy róż ne”

43 AIPN, 345/27, Za rzą dze nie p.o. sze fa Szta bu Głów ne go WP nr 0055 z czerw ca 1945 r., k. 1.
44 Ibi�dem.
45 Cho dzi tu taj o In struk cję o biu ro wo ści jaw nej we wła dzach na czel nych i okrę go wych. S. Gro bel ny,

Wpływ�woj�sko�wych�prze�pi�sów�kan�ce�la�ryj�nych�i ar�chi�wal�nych�na�kształ�to�wa�nie�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�w la�tach

1945–1955, „Biu le tyn Woj sko wej Służ by Ar chi wal nej” 1983, nr 12, s. 16–17. 
46 W instrukcji z 1948 r. podtrzymano także zasadę przechowywania ak t ta jnych i ści śle taj nych od dziel -

nie. Ibi�dem.
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najczę ściej wkła da li oni te do ku men ty, któ rych war to ści nie po tra fi li oce nić i dla te go znaj -
do wa ły się w nich czę sto ma te ria ły do ty czą ce od ręb nych spraw i o róż nym cha rak te rze 47. 

Opi sa ne wy żej za sa dy se gre go wa nia akt w kan ce la riach taj nych po wta rza ły: In struk cja o pro -
wa dze niu biu ro wo ści taj nej w woj sku oraz In struk cja o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji w or -
ga ni za cjach par tyj nych w woj sku, wy da ne w la tach 1950–1951. Za sad ni czych zmian nie wpro -
wa dzi ła rów nież In struk cja o pro wa dze niu biu ro wo ści w woj sku z 1959 r. Do ku men ty taj ne
i ści śle taj ne na dal na le ża ło prze cho wy wać w osob nych tecz kach. Je dy nie ma te ria ły do ty czą ce
jed nej spra wy, a po sia da ją ce róż ne gryfy, kom ple to wa no w jed nej tecz ce opa try wa nej naj wyż -
szą klau zu lą spo śród tych, któ re po sia da ły do ku men ty w niej za war te. Je dy ną istot ną zmia ną
w tej in struk cji by ło za le ce nie, aby roz ka zy i za rzą dze nia by ły od dzie la ne od in nych ak t48. 

Prze pi sy usta la ją ce za sa dy po stę po wa nia z do ku men ta cją woj sko wą wy da ne w la tach
1948–1959 obo wią zy wa ły rów nież w Od dzia le II. Oprócz te go, na ich pod sta wie opra co -
wy wa no we wnętrz ne in struk cje, w któ rych uwzględ nia no spe cy fi kę do ku men ta cji woj sko -
wych służb wy wia dow czych. W in struk cjach tych, po dob nie jak w wy żej opi sa nych, zwra -
ca no szcze gól ną uwa gę na wła ści we ozna ko wa nie i za bez pie cza nie ma te ria łów nie jaw nych. 

Zgod nie z In struk cją o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji w Od dzia le II Szta bu Ge ne ral -
ne go wy da ną w 1950 r., wszyst kie pra ce zwią za ne z obie giem ko re spon den cji nie jaw nej
kon tro lo wał szef Od dzia łu. Ko re spon den cja ta by ła przyj mo wa na, roz dzie la na, ewi den cjo -
no wa na i opra co wy wa na w Se kre ta ria cie Sze fo stwa Od dzia łu II. Za prze strze ga nie za sad
zwią za nych z jej pro wa dze niem w po szcze gól nych wy dzia łach od po wia da li ich sze fo wie.
Pra cow ni cy wy dzia łów mo gli ko rzy stać z do ku men ta cji nie jaw nej tyl ko w po miesz cze niach
służ bo wych. Wy po ży cza nie lub ko rzy sta nie z niej pod czas wy jaz dów służ bo wych by ło
moż li we za zgo dą sze fa Od dzia łu 49. 

Klau zu lę taj no ści nada wa ły do ku men tom oso by po sia da ją ce ko niecz ne do te go upo waż -
nie nia na tych miast po ich wy two rze niu. Zmie nić klau zu lę na ma te ria łach mógł tyl ko prze -
ło żo ny. Mu siał on jed nak wte dy za wia do mić ich wy twór cę oraz wszyst kie oso by, któ re się
na nich pod pi sa ły. Do ku men tom nada wa no trzy ro dza je klau zu li taj no ści: 

– ści śle taj ne spe cjal ne go zna cze nia;
– ści śle taj ne;
– taj ne 50. 
Klau zu lę „ści śle taj ne spe cjal ne go zna cze nia” i „ści śle taj ne” na le ża ło sto so wać „[...] dla

spraw na świe tla ją cych sys tem, me to dy i stan pra cy na sze go wy wia du oraz dla wszyst kich do -
ku men tów, ujaw nie nie tre ści któ rych mo że za gra żać bez pie czeń stwu agen tu ry, a tak że w sto -
sun ku do in for ma cji wy wia dow czych, je że li ujaw nie nie fak tu po sia da nia tych in for ma cji
przez nas mo że zmniej szyć ich war tość [...]”, na to miast klau zu lę „taj ne” nada wa no wszyst kim
do ku men tom, „[...] któ rych treść jest zwią za na z dzia łal no ścią wy wia du (po za wy mie nio ny -
mi), a tak że dla ma te ria łów i in for ma cji wy wia dow czych, ujaw nie nie któ rych mo że zdra dzić
kie ru nek na szych za in te re so wań i za sób po sia da nych przez nas wia do mo ści [...]”51. 

Klau zu la taj no ści nada wa na do ku men tom wy two rzo nym w Od dzia le II za le ża ła czę sto
od ich tre ści. Na pod sta wie tre ści, cha rak te ru i prze zna cze nia ma te ria łów do ko ny wa no ich
po dzia łu na ka te go rie: 

47 M. Ant kie wicz, op.�cit., s. 19.
48 Ibi�dem.
49 AIPN, 001103/62, In struk cja o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji w Od dzia le II Szta bu Ge ne ral ne go

z sierp nia 1950 r., k. 58.
50 Ibi�dem, k. 55.
51 Ibi�dem, k. 56.
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– spra woz da nie – do ku ment spo rzą dza ny dla prze ło żo nych lub dla wy dzia łu czy sek cji
w ce lu uka za nia dzia łal no ści ko mór ki, spo so bu re ali za cji przy dzie lo nych jej za dań oraz
osią gnięć pra cow ni ków. Spra woz da nia do ty czą ce dzia łal no ści wy wia dow czej otrzy my wa ły
klau zu lę „ści śle taj ne”, na to miast tym, w któ rych ogól nie oma wia no sy tu ację za gra ni cą
nada wa no klau zu lę „taj ne”. 

– ra port służ bo wy – do ku ment skie ro wa ny do prze ło żo nych, do ty czą cy pro ble mów or ga -
ni za cyj nych, dys cy pli nar nych lub ope ra cyj nych w wy dzia le lub sek cji. Opi sy wa no w nim naj -
czę ściej tyl ko jed no za gad nie nie i ocze ki wa no, aby prze ło żo ny wy ra ził o nim swo ją opi nię
i ewen tu al nie pod jął de cy zję. Ro dzaj nada wa nej mu klau zu li taj no ści za le żał od je go tre ści. 

– mel du nek – do ku ment spo rzą dza ny dla prze ło żo ne go w ce lu po in for mo wa nia go
o prze bie gu ope ra cji lub wy ko na niu za rzą dze nia; był znacz nie krót szy od spra woz da nia.
Ro dzaj nada wa nej mu klau zu li taj no ści za le żał od je go tre ści. 

– no tat ka do akt – do ku ment spo rzą dza ny przez wy dzia ły ope ra cyj ne i Wy dział In for ma -
cyj ny w ce lu uzu peł nie nia akt opi sem no wych pro ble mów, któ re wy stą pi ły w trak cie pro -
wa dze nia spraw. Ro dzaj nada wa nej mu klau zu li taj no ści za le żał od je go tre ści. 

– za da nie wy wia dow cze – do ku ment spo rzą dza ny w Wy dzia le In for ma cyj nym, skie ro -
wa ny do wy dzia łów ope ra cyj nych, któ ry za wie rał proś bę o do star cze nie okre ślo nych in for -
ma cji. Po sia dał naj czę ściej klau zu lę „ści śle taj ne”.

– ra port agen cyj ny – do ku ment we wnętrz ny spo rzą dza ny w wy dzia łach ope ra cyj nych.
Ro dzaj nada wa nej mu klau zu li taj no ści za le żał od je go tre ści. 

– do ku ment in for ma cyj ny – do ku ment prze ka zy wa ny do Wy dzia łu In for ma cyj ne go z in -
nych wy dzia łów, któ ry za wie rał in for ma cje na te mat sy tu acji wy wia dow czej w pań stwach
ob cych. Po sia dał naj czę ściej klau zu lę „ści śle taj ne”.

– ar ku sze ewi den cyj ne, fisz ki kar to te ko we – do ku men ty we wnętrz ne spo rzą dza ne w wy -
dzia łach. Fisz ki i ar ku sze za wie ra ją ce in for ma cje ope ra cyj ne, wy two rzo ne w wy dzia łach: II,
III, IV i V, po sia da ły klau zu lę „taj ne”, na to miast tym, któ re za wie ra ły da ne per so nal ne nada -
wa no klau zu lę „ści śle taj ne”. 

– fil my, fo to ko pie – fil my za wie ra ją ce sfo to gra fo wa ne do ku men ty na le ża ło prze cho wy -
wać w bla sza nych opa ko wa niach z ety kie tą „taj ne”.

– in struk cje, prze pi sy – in struk cje i prze pi sy we wnętrz ne, któ re uka zy wa ły me to dy dzia -
łal no ści wy wia du, po sia da ły naj czę ściej klau zu lę „ści śle taj ne”.

– opra co wa nia, no tat ki in for ma cyj ne, ko mu ni ka ty, biu le ty ny – ro dzaj nada wa nej im
klau zu li taj no ści za le żał od ich tre ści 52. 

Do ku men ta cja nie jaw na by ła prze cho wy wa na w taj nych kan ce la riach. Funk cjo no wa ły
one w Se kre ta ria cie Sze fo stwa Od dzia łu, w wy dzia łach: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX,
Dru kar ni, Ra dio węź le, sek cjach Wy dzia łu II, Sek cji „D” oraz punk tach ope ra cyj nych
III Wy dzia łu. Za pra ce wy ko ny wa ne w taj nych kan ce la riach od po wia da li ich kie row ni cy,
a tak że sze fo wie wy dzia łów, w któ rych one funk cjo no wa ły. Kie row nik taj nej kan ce la rii
w Se kre ta ria cie Sze fo stwa Od dzia łu pod le gał bez po śred nio sze fo wi se kre ta ria tu, na to miast
kie row nik taj nej kan ce la rii w wy dzia le był pod po rząd ko wa ny sze fo wi wy dzia łu. Do obo -
wiąz ków sze fa wy dzia łu w za kre sie pra cy kan ce la ryj nej na le ża ło spra wo wa nie ogól ne go
nad zo ru nad po stę po wa niem z do ku men ta cją nie jaw ną, a tak że szcze gó ło we jej kon tro lo wa -
nie. Inspekcję ge ne ral ną w kan ce la riach taj nych or ga ni zo wa no raz w ro ku, na to miast kon -
tro le okre so we od by wa ły się raz na dwa mie sią ce 53. 

52 Ibi�dem, k. 56–57.
53 Ibi�dem, k. 59.
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Znacz nie wię cej za dań niż szef wy dzia łu mie li kie row ni cy kan ce la rii taj nych. Mu sie li
oni or ga ni zo wać pra cę w kan ce la riach oraz kon tro lo wać za trud nio nych tam pra cow ni ków,
któ rzy wy ko ny wa li na stę pu ją ce czyn no ści:

– pro wa dzi li dzien ni ki ewi den cji ko re spon den cji wcho dzą cej i wy cho dzą cej;
– przyj mo wa li, wy sy ła li i ewi den cjo no wa li ko re spon den cję;
– od bie ra li ko re spon den cję od kie row ni ka Kan ce la rii Se kre ta ria tu Sze fo stwa;
– przed sta wia li otrzy ma ną ko re spon den cję sze fo wi wy dzia łu;
– pro wa dzi li ewi den cję do ku men ta cji nie jaw nej prze cho wy wa nej w wy dzia le;
– pro wa dzi li książ ki do rę czeń ko re spon den cji nie jaw nej;
– przy go to wy wa li do ku men ta cję nie jaw ną do ar chi wu m54. 
W dzien ni kach ewi den cji ko re spon den cji wy cho dzą cej od no to wy wa no wszyst kie pi sma

nie jaw ne prze zna czo ne do wy sła nia. W ich le wym gór nym ro gu sta wia no pie cząt kę z na zwą
jed nost ki. Na pie cząt kach umiesz cza no nu mer pi sma zgod ny z tym, któ ry zo stał od no to wa -
ny w dzien ni ku ewi den cji, oraz da tę je go wy sła nia. Klau zu lę taj no ści ozna cza no na koper -
tach. Przed wło że niem do niej ko re spon den cji ści śle taj nej na le ża ło owi nąć ją w nie prze zro -
czy sty pa pier. Ko per ty za kle ja no i zszy wa no, a na stęp nie stem plo wa no la ko wą pie czę cią
w ten spo sób, „[...] aby koń ce wszyst kich klap ko per ty i koń ce ni ci by ły nią ob ję te [...]”55.
War stwa la ku do pie czę ci mu sia ła być bar dzo cien ka, „[...] by pie czę ci nie moż na by ło zdjąć
bez wi docz ne go jej uszko dze nia [...]”. Taj ne prze sył ki, które nie mieściły się w kopercie, na -
le ża ło za pa ko wać w gru by pa pier lub płót no, za wią zać sznur kiem i opie czę to wa ć56.

Do ku men ty przyj mo wa ne w Kan ce la rii Se kre ta ria tu Sze fo stwa, wy dzia łach i sek cjach
od no to wy wa no w dzien ni ku ewi den cji ko re spon den cji wcho dzą cej. Ko re spon den cja przy -
sy ła na do Od dzia łu II oraz prze ka zy wa na w za kre sie wy dzia łów, a tak że wszyst kie pi sma
w nim wy two rzo ne sta no wi ły je go do ku men ta cję we wnętrz ną. By ła ona ewi den cjo no wa na
w dzien ni ku do ku men ta cji we wnętrz nej. Pi sma wy cho dzą ce i wcho dzą ce we wnętrz ne zo -
sta ły ozna ko wa ne w na stę pu ją cy spo sób:

Se kre ta riat Sze fo stwa – od Sz/1/50 wew. do Sz/5000/50 wew.
Wy dział II:
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W II/5001/50 wew. do W II/6000/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji I – od S I/6001/50 wew. do S I/7000/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji II – od S II/7001/50 wew. do S II/7900/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji III – od S III/7901/50 wew. do S III/8500/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji IV – od S IV/8501/50 wew. do S IV/9500/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji V – od S V/9501/50 wew. do S V/10000/50 wew.
Wy dział III
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W III/10001/50 wew. do W III/11000/50 wew.
Kan ce la ria 1 Punk tu Ope ra cyj ne go – od P 1/11001/50 wew. do S I/11500/50 wew.
Kan ce la ria 2 Punk tu Ope ra cyj ne go – od P 2/11501/50 wew. do S II/12000/50 wew.
Kan ce la ria 3 Punk tu Ope ra cyj ne go – od P 3/12001/50 wew. do S III/12500/50 wew.
Wy dział VI
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W VI/12501/50 wew. do W VI/15000/50 wew.
Wy dział I
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W I/150001/50 wew. do W I/17000/50 wew.

54 Ibi�dem, k. 60.
55 Ibi�dem, k. 65.
56 Ibi�dem, k. 65–66.
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Wy dział V
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W V/17001/50 wew. do W V/19000/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji „D” – od D V/19001/50 wew. do D V/20000/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji „Fo to” – od F V/20001/50 wew. do D V/21000/50 wew.
Wy dział IV
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W IV/21001/50 wew. do W IV/24000/50 wew.
Wy dział VII
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W VII/24001/50 wew. do W VII/26000/50 wew.
Wy dział VIII
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W VIII/26001/50 wew. do W VIII/28000/50 wew.
Wy dział IX
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W IX/28001/50 wew. do W IX/30000/50 wew.
Ra dio wę zeł – od R/30001/50 wew. do R/31000/50 wew.
Dru kar nia – od D/31001/50 wew. do D/32000/50 we w57.
Do ku men ta cja nie jaw na Od dzia łu II by ła prze cho wy wa na w ka sach pan cer nych lub ognio -

od por nych sza fach że la znych. Do każ de go schow ka w sza fie prze zna cza no dwie pa ry klu czy,
z któ rych jed ne prze cho wy wał pra cow nik od po wie dzial ny za okre ślo ną ka sę lub sza fę, na to -
miast dru gie otrzy my wał szef Od dzia łu. W przy pad ku za gu bie nia na wet jed nej pa ry klu czy
na le ża ło zmie nić zam ki w ka sie lub sza fie. Po za koń cze niu go dzin urzę do wa nia wszyst kie
sza fy i ka sy opie czę to wy wa no. Uży wa ne do te go pie czę cie by ły re je stro wa ne w dzien ni ku
ewi den cji pie czę ci i stem pli. Pra wo po bie ra nia klu czy do po miesz czeń, gdzie znaj do wa ły się
ka sy i sza fy pan cer ne, mia ły tyl ko oso by upo waż nio ne przez sze fa wy dzia łu 58.

Wła ści wa ochro na do ku men ta cji nie jaw nej by ła bar dzo waż na w Za rzą dzie II i dla te go
w po wyż szej in struk cji sku pio no się przede wszyst kim na omó wie niu metod jej za bez pie -
cza nia. Nie okre ślo no na to miast spo so bu se gre go wa nia akt w kan ce la riach. Pro blem ten nie
zo stał rów nież roz wią za ny w in nych te go ty pu in struk cjach, któ re zo sta ły wy da ne w la tach
1948–1959. Brak jed no li te go sys te mu se gre go wa nia akt w kan ce la riach po wo do wał, że
w tecz kach znaj do wa ły się naj czę ściej róż ne ro dza je do ku men tów.

Za sa dy dzia ła nia kan ce la rii woj sko wych zo sta ły osta tecz nie ure gu lo wa ne w „Prze pi sach
o ochro nie ta jem ni cy w Si łach Zbroj nych PRL” wy da nych we wrze śniu 1973 r.59 Za war te
w nich wy tycz ne do ty czy ły nie tyl ko spo so bów ochro ny ta jem ni cy woj sko wej, wy twa rza -
nia i obie gu do ku men ta cji nie jaw nej, ale tak że sze rzej oma wia ły kryteria jej kla sy fi ka cji.
Opie ra jąc się na „Prze pi sach o ochro nie ta jem ni cy w Si łach Zbroj nych PRL”, w mar cu
1974 r. wy da no za rzą dze nie do ty czą ce ochro ny ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej oraz za -
sad re je stra cji i obie gu ko re spon den cji w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go i jed nost kach mu
pod le gły ch60, a na stęp nie w la tach 1976 i 1984 opra co wa no no we in struk cje oma wia ją ce za -
sa dy po stę po wa nia z ma te ria ła mi prze cho wy wa ny mi w at ta cha tach i re zy den tu rach. 

57 Ko re spon den cja ze wnętrz na by ła ozna ko wa na tak sa mo, tyl ko przy nu me rze pism nie umiesz cza no ad -
no ta cji – wew. AIPN, 001103/62, Za łącz nik do In struk cji o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji w Od dzia le II
Szta bu Ge ne ral ne go, Wy kaz orien ta cyj ny dla nu me ra cji pism dla po szcze gól nych kan ce la rii Od dzia łu II Szta -
bu Ge ne ral ne go, k. 101–102.

58 AIPN, 001103/62, In struk cja o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji w Od dzia le II Szta bu Ge ne ral ne go
z sierp nia 1950 r., k. 81.

59 Ibi�dem.
60 W za rzą dze niu tym omó wio no jed nak przede wszyst kim za sa dy re je stro wa nia oraz ozna cza nia taj -

nych i jaw nych pism wpły wa ją cych do kan ce la rii wy dzia łów Za rzą du II. Ko re spon den cję wpły wa ją cą do Za rzą -
du II przyj mo wa no i re je stro wa no w kan ce la rii głów nej Od dzia łu II. Szef Od dzia łu II był upo waż nio ny do przed -
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Do ku men ta cja pro wa dzo na w at ta cha tach woj sko wych i re zy den tu rach zo sta ła wy raź nie
po dzie lo na na: ope ra cyj ną, in for ma cyj ną, ad mi ni stra cyj ną oraz re pre zen ta cyj no -pr ot ok olar -
ną. W at ta cha tach prze cho wy wa no do ku men ta cję in for ma cyj ną, w któ rej wy szcze gól nio no:
do ku men ty szy fro we, tecz ki pism in for ma cyj nych i ad mi ni stra cyj nych, dzien ni ki ewi den cji
pism prze wod nich in for ma cyj nych i ad mi ni stra cyj nych wcho dzą cych i wy cho dzą cych,
książ ki do rę czeń pocz ty in for ma cyj nej i ad mi ni stra cyj nej, tecz ki za dań in for ma cyj nych, kar -
to te ki bez oso bo wych źró deł in for ma cji, tecz ki ko pii opra co wań i no ta tek in for ma cyj nych,
tecz ki ewi den cji do wództw, szta bów, jed no stek i baz woj sko wych państw urzę do wa nia, ma -
py dys lo ka cji do wództw, szta bów i jed no stek woj sko wych, ma py baz lot ni czych, mor skich
i ra kie to wych, ma py umoc nień i za pór oraz roz miesz cze nia sta cjo nar nych sta cji ra dio lo ka -
cyj nych, za mó wie nia na pra sę i wy daw nic twa in for ma cyj ne oraz do ku men ta cję re pre zen ta -
cyj no -pr ot ok ola rną uwzględ nia ją cą: tecz ki spra woz dań z dzia łal no ści ofi cjal nej at taché woj -
sko we go, tecz kę spraw pro to ko lar nych, tecz kę ko re spon den cji z in sty tu cja mi i oso ba mi
pry wat ny mi w pań stwach urzę do wa nia 61. 

Ma te ria ły ope ra cyj ne prze cho wy wa no na to miast w re zy den tu rach dzia ła ją cych pod przy -
kry ciem at ta cha tów woj sko wych. Na le ża ły do nich: do ku men ty szy fro we, księ gi ewi den cyj ne

sta wia nia ko re spon den cji taj nej spe cjal ne go zna cze nia sze fo wi Za rzą du II, a tak że otwie ra nia skie ro wa nych
do nie go prze sy łek. Po zo sta łą ko re spon den cję prze ka zy wał on je go za stęp com oraz sze fom ko mó rek or ga ni -
za cyj nych Za rzą du II. Re je stra cją i ozna cza niem pism skie ro wa nych do po szcze gól nych wy dzia łów zaj mo wa -
li się kie row ni cy funk cjo nu ją cych przy nich kan ce la rii. Pi sma by ły ozna cza ne w na stę pu ją cy spo sób:

– kan ce la ria taj na i jaw na Od dzia łu II – Org/.../74;
– kan ce la ria za gra nicz na Od dzia łu II – KZ/.../74;
– kan ce la rie pio nu ope ra cyj ne go (nie eta to we) – PO/.../74; POS/.../74; POZ/.../74; POJ/.../74; POJ/.../74;

POR/.../74;
– kan ce la ria pio nu in for ma cyj ne go – PI/.../74;
– kan ce la ria Od dzia łu XIII – AO/.../74;
– kan ce la ria Od dzia łu III – OZ/.../74;
– kan ce la ria ZTS – ZT/.../74;
– Wy dział Po li tycz ny – WP/.../74;
– pion roz po zna nia woj sko we go – PR/.../74;
– Wy dział Kadr – WK/.../74;
– Wy dział Fi nan sów i Roz li czeń De wi zo wych – WF/.../74;
– Wy dział Re wi zji Fi nan so wo -M at eri ał owej – WR/.../74;
– 80. Kam pa nia Sa mo cho do wa – KS/.../74;
– Od dział XXIII – OŁ/.../74.
W po wyż szym za rzą dze niu wpro wa dzo no rów nież bar dzo ogól ny po dział ko re spon den cji, wy róż nia jąc w nim: 
1. Ko re spon den cję za gra nicz ną: 
– ko re spon den cja prze sy ła na do Za rzą du II z at ta cha tów woj sko wych w kra jach ka pi ta li stycz nych za po -

śred nic twem MSZ, od bie ra na przez kie row ni ka kan ce la rii za gra nicz nej Od dzia łu II, któ ry ją re je stro wał, a na -
stęp nie prze ka zy wał sze fom od dzia łów pio nu ope ra cyj ne go i do wód cy Jed nost ki Woj sko wej 2000;

– ko re spon den cja wpły wa ją ca do Za rzą du II z at ta cha tów woj sko wych w kra jach so cja li stycz nych od bie -
ra na przez kie row ni ka kan ce la rii za gra nicz nej Od dzia łu II, któ ry ją otwie rał, re je stro wał i przed sta wiał sze fo -
wi Od dzia łu III, a na stęp nie zgod nie z je go de cy zją do rę czał wła ści wym od bior com. 

2. Ma te ria ły in for ma cyj ne – prze ka zy wa ne z od dzia łów ope ra cyj nych bez po śred nio do kan ce la rii pio nu in -
for ma cyj ne go, re je stro wa ne zgod nie z prze pi sa mi o obie gu ko re spon den cji taj nej.

3. Ko re spon den cję jaw ną wcho dzą cą i wy cho dzą cą, któ ra by ła re je stro wa na, prze ka zy wa na ad re sa tom,
kom ple to wa na i prze cho wy wa na przez kan ce la rię jaw ną Od dzia łu II. AIPN, 00292/11, Za rzą dze nie sze fa Za -
rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 6 III 1974 r. w spra wie ochro ny ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej oraz za sad
re je stra cji i obie gu ko re spon den cji w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go i jed nost kach pod le głych, k. 130–132.

61 AIPN, 415/63, In struk cja o za sa dach pro wa dze nia, prze cho wy wa nia i za bez pie cze nia do ku men ta cji
i ma te ria łów oraz za bez pie cze nia po miesz czeń w at ta cha tach woj sko wych i re zy den tu rach w kra jach ka pi ta -
li stycz nych z 14 VIII 1976 r., k. 7.
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osób po zo sta ją cych w za in te re so wa niu ope ra cyj nym re zy den tu ry, księ gi lo ka li kon spi ra cyj -
nych, księ gi punk tów kon tak to wych, księ gi te le fo nów kon spi ra cyj nych oraz sys te mów łącz -
no ści, tecz ki za dań ope ra cyj nych, tecz ki za wie ra ją ce no tat ki na te mat sy tu acji wy wia dow -
czej, tecz ki do ku men tów fi nan so wych i ka sy ope ra cyj ne j62. 

Za prze cho wy wa nie, za bez pie cze nie i udo stęp nia nie ma te ria łów in for ma cyj nych, ad mi -
ni stra cyj nych oraz pro to ko lar nych od po wia dał at taché woj sko wy. Mu siał on rów nież za -
pew nić od po wied nie wa run ki do prze cho wy wa nia do ku men ta cji nie jaw nej i współ pra co -
wać w tym za kre sie z re zy den tem. 

W at ta cha tach i re zy den tu rach kła dzio no rów nież szcze gól ny na cisk na za bez pie cze nie
do ku men ta cji tam prze cho wy wa nej. Spo rzą dza nie i opra co wy wa nie do ku men tów o cha rak -
te rze nie jaw nym od by wa ło się w od po wied nio za bez pie czo nych po miesz cze niach. W przy -
pad ku, gdy w re zy den tu rze nie by ło ta kich po miesz czeń, sto so wano spe cjal ne środ ki za po -
bie gaw cze. In for ma cje nie zbęd ne do pro wa dze nia spraw na le ża ło wówczas za pa mię tać
i tyl ko w wy jąt ko wych sy tu acjach do ty czą ce ich szcze gó ły za pi sać szy frem w no tat ni ku
oso bi stym re zy den ta. Wszyst kie no tat ki spo rzą dza ne szy frem mu sia ły być zro zu mia łe tyl ko
dla ich au to ra. 

W in struk cji pod kre ślo no rów nież, że wszelkie ma te ria ły nie jaw ne zgro ma dzo ne w re zy -
den tu rze „[...] win ny być sta ran nie za ka mu flo wa ne i ukry te w spe cjal nie do te go ce lu prze -
zna czo nych schow kach [...]”63, na to miast „[...] schow ki lub ka mu fla że, w któ rych znaj du ją
się ma te ria ły o cha rak te rze ope ra cyj nym, po win ny po zo sta wać pod cią głą opie ką re zy den -
ta lub człon ków re zy den tu ry; w szcze gól nych przy pad kach ka mu fla że na ma te ria ły, za zgo -
dą Cen tra li, mo gą po zo sta wać pod opie ką człon ków ro dzin [...]”64. 

Do ku men ty, któ re nie mia ły war to ści ar chi wal nej, by ły sys te ma tycz nie nisz czo ne. Waż -
niej sze do ku men ty nie jaw ne bra ko wa no tyl ko po otrzy ma niu zgo dy prze ło żo nych. De cy zję
o znisz cze niu po zo sta łych ma te ria łów po dej mo wa ła na to miast oso ba, któ ra je wy ko na ła.
Bra ko wa niem po szcze gól nych ro dza jów do ku men tów bez po śred nio zaj mo wa li się:

– do ku men ty jaw ne – wy ko naw ca;
– do ku men ty ozna czo ne klau zu lą „taj ne” i „po uf ne” – at taché woj sko wy lub re zy dent,

al bo wy zna czo na przez nich oso ba lub ko mi sja;
– do ku men ty ozna czo ne klau zu lą „taj ne spe cjal ne go zna cze nia” – at taché woj sko wy lub

re zy den t65. 
Spo sób bra ko wa nia do ku men tów za le żał od ich ro dza ju. Ma te ria ły po uf ne, taj ne i taj ne

spe cjal ne go zna cze nia na le ża ło nisz czyć w ta ki spo sób, aby nie moż na by ło od two rzyć ich
tre ści. W tym ce lu pa lo no je lub wkła da no do urzą dzeń szyb ko nisz czą cy ch66. 

Po zo sta łe za sa dy po stę po wa nia z do ku men ta cją nie jaw ną prze cho wy wa ną w at ta cha tach
i re zy den tu rach by ły iden tycz ne z wy mie nio ny mi w omó wio nych już wcze śniej in struk -
cjach o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji. 

In struk cja o za sa dach pro wa dze nia, prze cho wy wa nia i za bez pie cze nia do ku men ta cji
i ma te ria łów oraz za bez pie cze nia po miesz czeń w at ta cha tach woj sko wych i re zy den tu rach
w kra jach ka pi ta li stycz nych obo wią zy wa ła przez osiem lat. W paź dzier ni ku 1984 r. zo sta ła
za twier dzo na i opu bli ko wa na no wa In struk cja o za sa dach prze cho wy wa nia do ku men ta cji

62 Ibi�dem, k. 6–7.
63 Ibi�dem, k. 11.
64 Ibi�dem.
65 Ibi�dem, k. 11–12.
66 Ibi�dem, k. 13.
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i ma te ria łów oraz za bez pie cze nia po miesz czeń w re zy den tu rach. Za war te w niej pod sta wo -
we wy tycz ne do ty czą ce po stę po wa nia z do ku men ta cją nie jaw ną by ły w za sa dzie ta kie sa -
me jak w in struk cji z 1974 r. Omó wio no na to miast sze rzej spo so by za bez pie cze nia po -
miesz czeń prze zna czo nych do prze cho wy wa nia tej do ku men ta cji w re zy den tu rach. 

Po miesz cze nia re zy den tur po win ny znaj do wać się w stre fie szcze gól nie chro nio nej, na
wyż szych pię trach bu dyn ków przed sta wi cielstw dy plo ma tycz nych. Wy ma ga no, aby lo ka le
od po zo sta łych po ko jów by ły od dzie lo ne kra tą, która w oknach powinna otwierać się tyl ko
od we wnątrz. Pomieszczenia mia ły być wy po sa żo ne w in sta la cję alar mo wą, a tak że w urzą -
dze nia do szyb kie go nisz cze nia do ku men tów. Znaj du ją ce się w nich ka sy i sza fy pan cer ne
za my ka no na klu cze i ko do wa no – szy fry zmie nia no co sześć mie się cy 67. War to za zna czyć,
że ma te ria ły za wie ra ją ce ta jem ni cę pań stwo wą i woj sko wą prze cho wy wa ne na te re nie
państw ob cych mu sia ły być za bez pie cza ne le piej niż te, któ re znaj do wa ły się w kra ju, gdyż
po zo sta wa ły w za in te re so wa niu za gra nicz nych służb wy wia dow czych. Z te go wzglę du
prze pi sy do ty czą ce po stę po wa nia z ni mi na te re nie at ta cha tów i re zy den tur by ły z cza sem
za ostrza ne. 

Po mi mo iż w ostat nich dwóch in struk cjach Za rzą du II naj wię cej miej sca po świę co no na
omó wie nie spo so bów za bez pie cza nia akt, okre ślo no w nich rów nież za sa dy ich se gre go wa -
nia. Nie zna la zły się w nich jed nak – po dob nie zresz tą jak w in struk cji z 1950 r. – prze pi sy
re gu lu ją ce zasady przy go to wa nia ma te ria łów do prze ka za nia do ar chi wum. W nie wiel kim
stop niu pro ble my te by ły rów nież po ru sza ne w in struk cjach ogól nych, któ re do ty czy ły
funk cjo no wa nia kan ce la rii woj sko wy ch68. Omó wio ne sze rzej zo sta ły one do pie ro w od -
dziel nie wy da wa nych in struk cjach ar chi wal nych. 

Or�ga�ni�za�cja�i funk�cjo�no�wa�nie�ar�chi�wum�Za�rzą�du�II�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go

In�struk�cje�ar�chi�wal�ne

Do ku men ty woj sko wych służb wy wia dow czych by ły prze cho wy wa ne zgod nie z za sa da -
mi okre ślo ny mi w we wnętrz nych in struk cjach ar chi wal nych Za rzą du II oraz w ogól nych
instruk cjach ar chi wal nych do ty czą cych spo so bów ar chi wi zo wa nia ma te ria łów woj sko -
wych69.

Pierw szą in struk cję ar chi wal ną Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go opra co wa ła ko mi sja wy -
zna czo na przez sze fa Od dzia łu gen. Wa cła wa Ko ma ra, któ rą po wo ła no 30 mar ca 1950 r.
Prze wod ni czą cym ko mi sji zo stał płk Wła dy sław Le de ra, na to miast w jej skład we szli: płk
Biel ski, ppłk Ko le sni kow, mjr Bo ro wicz oraz kpt. Ku ri nia. Pro jekt in struk cji po wi nien zo -
stać zło żo ny do dnia 1 ma ja te go ro ku 70. W re zul ta cie Tym cza so wa in struk cja ar chi wum

67 AIPN, 415/78, In struk cja o za sa dach prze cho wy wa nia do ku men ta cji i ma te ria łów oraz za bez pie cze nia
po miesz czeń w re zy den tu rach z 25 X 1984 r., k. 8–9.

68 Za sa dy se gre go wa nia do ku men ta cji nie jaw nej, kwa li fi ko wa nia do ka te go rii „A”, „B” lub „C” oraz przy -
go to wa nia jej do zda nia do ar chi wum omó wio no sze rzej w roz dzia le VII „Prze pi sów o ochro nie ta jem ni cy
w Si łach Zbroj nych PRL”. M. Ant kie wicz, op.�cit., s. 32. 

69 Do in struk cji do ty czą cych po stę po wa nia z woj sko wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny mi na le ża ły: In struk cja
o prze cho wy wa niu, wy dzie la niu i nisz cze niu akt w ar chi wum (1948 r.), In struk cja o po stę po wa niu z woj sko -
wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny mi (1956 r.), In struk cja o po stę po wa niu z woj sko wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny -
mi (1966 r.), In struk cja o za sa dach ar chi wa li za cji do ku men ta cji woj sko wej (1989 r.). W ar ty ku le zo sta ła omó -
wio na tyl ko ostat nia z wy mie nio nych in struk cji. Po zo sta łych nie uwzględ nio no, gdyż ce lem au tor ki by ło
przede wszyst kim uka za nie spo so bów prze cho wy wa nia do ku men ta cji Za rzą du II. 

70 AIPN, 001103/71, Roz kaz nr 21 sze fa Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 30 III 1950 r., k. 31.
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Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go zo sta ła za twier dzo na i wpro wa dzo na do użyt ku służ bo we -
go do pie ro 8 stycz nia 1951 r. Skła da ła się ona z trzech roz dzia łów. W pierw szym z nich
omó wio no pro ce du ry zwią za ne z prze ka zy wa niem do ku men tów, w dru gim spo sób ich prze -
cho wy wa nia, na to miast w trze cim za sa dy kon tro lo wa nia ar chi wum. Kil ka mie się cy póź niej
in struk cja ta zo sta ła roz bu do wa na i wy mie nio ne roz dzia ły uzu peł nio no no wy mi, bar dziej
szcze gó ło wy mi in for ma cja mi.

Z cza sem wzra sta ją ca licz ba ar chi wa liów po wo do wa ła, że za sa dy ich ar chi wi zo wa nia
i prze cho wy wa nia sta wa ły się co raz bar dziej skom pli ko wa ne. Z te go wzglę du opra co wy wa -
no no we in struk cje ar chi wal ne i do sto so wy wa no je do bie żą cych po trzeb. Dru ga In struk cja
o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go zo sta ła opu bli -
ko wa na w 1959 r.71, a ostat nia w 1966 r. 

In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II z 1966 r. by ła znacz -
nie bar dziej roz bu do wa na od wcześniejszych i po sia da ła wie le no wych ele men tów do ty czą -
cych po dzia łu, wa run ków prze cho wy wa nia i ar chi wi zo wa nia akt. Skła da ła się z ośmiu roz -
dzia łów:

Roz dział I – Po sta no wie nia ogól ne,
Roz dział II – Po dział ma te ria łów ar chi wal nych,
Roz dział III – Prze ka zy wa nie ma te ria łów ar chi wal nych do ar chi wum,
Roz dział IV – Prze cho wy wa nie i ewi den cja ma te ria łów ar chi wal nych, 
Roz dział V – Udo stęp nia nie ma te ria łów ar chi wal nych,
Roz dział VI – Se lek cja akt w ar chi wum,
Roz dział VII – Po stę po wa nie z do ku men ta cją w wa run kach szcze gól nych,
Roz dział VIII – Prze pi sy koń co we 72.
W roz dzia le pierw szym ogól nie przed sta wio no treść in struk cji, za da nia ar chi wum oraz

wy mie nio no ro dza je ma te ria łów ar chi wal nych Za rzą du II, dru gi roz dział do ty czył po dzia łu
akt na po szcze gól ne ka te go rie, na to miast w ostat nim okre ślo no za sa dy prze pro wa dza nia
kon tro li okre so wych w ar chi wum. 

Od 1966 r. do koń ca lat osiem dzie sią tych nie wy da no żad nej no wej, od ręb nej in struk cji
do ty czą cej po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II. Do pie ro w 1989 r. opu bli -
ko wa no In struk cję o za sa dach ar chi wa li za cji do ku men ta cji woj sko wej, któ ra zo sta ła opra -
co wa na w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym. Za war te w niej wy tycz ne do ty czy ły nie tyl -
ko woj sko we go za so bu ar chi wal ne go prze cho wy wa ne go w CAW, ale rów nież te go, któ ry
znaj do wał się w ar chi wach po szcze gól nych in sty tu cji i jed no stek Pol skich Sił Zbroj nych.

Cha�rak�te�ry�sty�ka�akt�i spo�sób�ich�przy�go�to�wa�nia�do�ar�chi�wum

Za sa dy przy go to wy wa nia i zda wa nia akt do ar chi wum zo sta ły szcze gó ło wo omó wio ne
we wszyst kich in struk cjach ar chi wal nych Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go. Zgod nie z pier-
w szą z nich, do ar chi wum Od dzia łu II prze ka zy wa no „[...] wszyst kie ak ta znaj du ją ce się
w Wy dzia le (Sam. Sek cji), nad któ ry mi pra ca na da nym eta pie zo sta ła w za sa dzie ukoń czo -
na – po ro ku /w myśl de cy zji sze fa Wy dzia łu (Sam. Sek cji) [...]”73. 

71 W ar ty ku le nie zo sta ła opi sa na in struk cja ar chi wal na Za rzą du II z 1959 r., gdyż naj bar dziej wy raź ne
zmia  ny w po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II moż na za uwa żyć na pod sta wie pierw szej
i ostat niej in struk cji. 

72 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go
z 8 XI 1966 r., k. 3.

73 AIPN, 001103/91, Tym cza so wa in struk cja ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 I 1951 r., k. 1.

Anna�Marcinkiewicz

28

A
R

C
H

IW
U

M



Do ku men ty by ły ukła da ne w po rząd ku chro no lo gicz nym, zszy wa ne, nu me ro wa ne
i wkła da ne do te czek. Na każ dym z nich umiesz cza no ad no ta cję o ich wcze śniej szym wy -
ko rzy sta niu oraz pod pis oso by, któ ra z nich ko rzy sta ła. W sy tu acji, gdy w do ku men tach bra -
ko wa ło za łącz ni ków, a by ły one wy mie nio ne w pi smach, na le ża ło spraw dzić, gdzie zo sta ły
prze ka za ne. In for ma cję o miej scu prze cho wy wa nia za łącz ni ków umiesz cza no na ko szul -
kach, do któ rych wkła da no do ku men ty 74. 

Wszyst kie kar ty w tecz kach mu sia ły mieć ta ki sam roz miar. Te, któ re by ły więk sze za gi -
na no w ten spo sób, aby ich brzeg po kry wał się z brze ga mi po zo sta łych. Na ostat niej kar cie
znaj do wał się wy kaz do ku men tów za war tych w tecz ce. Opis do ku men tów oraz da ty ich wy -
two rze nia umiesz cza no rów nież na okład kach te czek. W po szcze gól nych tecz kach znaj do -
wa ły się tyl ko ma te ria ły wy two rzo ne w tym sa mym ro ku. Je dy nie w przy pad kach, gdy spra -
wę pro wa dzo no przez kil ka lat, w jed nej tecz ce umiesz cza no do ku men ty, któ re po wsta ły
w róż nych la tach i ukła da no je chro no lo gicz nie 75.

Przy go to wa niem do ku men tów prze zna czo nych do ar chi wum zaj mo wa ły się spe cjal nie
po wo ły wa ne ko mi sje. Ich prze wod ni czą cy mu sie li spo rzą dzać wy ka zy zda wa nych akt, któ -
re prze cho wy wa no po tem w ar chi wum. Ko pie tych wy ka zów po zo sta wa ły na to miast w kan -
ce la riach wy dzia ło wy ch76. 

Oprócz wy ka zów do ku men tów, przy go to wy wa no rów nież kar to te ki pod ręcz ne osób,
któ rych na zwi ska by ły wy mie nio ne w ak tach. Kar to te ki pod ręcz ne uła twia ły po tem spraw -
ne od na le zie nie po szcze gól nych ma te ria łów do ty czą cych kon kret nych osób. Do ku men ty,
ich wy ka zy oraz kar to te ki po moc ni cze prze wod ni czą cy ko mi sji mu siał przy nieść do kie -
row ni ka ar chi wum, któ ry spraw dzał w je go obec no ści ilość do ku men tów w tecz kach, zgod -
ność umiesz czo nych na nich opi sów z ich za war to ścią oraz licz bę kar to tek po moc ni czy ch77. 

Znacz nie bar dziej szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce przy go to wy wa nia akt za wie ra ła
popra wio na wer sja po wyż szej in struk cji. Omó wio no w niej do kład nie spo sób opi sy wa nia
te czek i pod kre ślo no, że na każ dej z nich na le ży umie ścić na stę pu ją ce da ne:

– na zwę wy dzia łu,
– ro dzaj i treść do ku men tów,
– da tę roz po czę cia i za koń cze nia tecz ki,
– ilość kart w tecz ce,
– nu mer tecz ki 78.
Opi su jąc za sa dy nu me ro wa nia stron, za zna czo no, że „[...] nu me ru je się wszyst kie kart -

ki, któ re są za pi sa ne. Ar ku szem na zy wa my pa pier do wol ne go roz mia ru i for ma tu. Każ dy
tom nu me ru je się od dziel nie [...]”79. Do te czek przy go to wa nych do ar chi wum na dal wy ma -
ga no, aby za łą czyć ich spis. Mu siał on być jed nak pod pi sa ny już nie tyl ko przez oso bę prze -
kazującą, ale tak że przez do wód cę jed nost ki lub sze fa in sty tu cji zda ją ce j80.

Przy go to wy wa nie pierw szych do ku men tów prze zna czo nych do ar chi wum roz po czę to
jesz cze przed opra co wa niem in struk cji ar chi wal nej. Już w dniu 9 mar ca 1950 r. roz ka za no,
aby „[...] w związ ku z roz po czę tym ar chi wi zo wa niem akt Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go

74 Ibi�dem, k. 1–2.
75 Ibi�dem, k. 2.
76 Ibi�dem.
77 Ibi�dem, k. 2–4.
78 AIPN, 001103/91, Tym cza so wa in struk cja ar chi wal na z 25 II 1951 r., k. 87.
79 Ibi�dem.
80 Ibi�dem, k. 88.
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[...] zwró cić do Kan ce la rii Głów ne j81 Od dzia łu II wszyst kie pi sma znaj du ją ce się w po -
szcze gól nych wy dzia łach i sa mo dziel nych sek cjach za okres: 1945, 1946, 1947 i od 1 stycz -
 nia 1948 do 30 kwiet nia 1948 [...]”82. Osta tecz ny ter min od da nia akt do kan ce la rii taj nej
upły wał 20 mar ca 1950 r.

Po opra co wa niu pierw szej in struk cji ar chi wal nej, w stycz niu 1951 r. szef Od dzia łu II roz -
ka zał, aby we wszyst kich wy dzia łach do ku men ta cję wy two rzo ną w la tach 1944–1949 przy -
go to wać zgod nie z okre ślo ny mi w niej za sa da mi, a na stęp nie prze ka zać ją do ar chi wum. Po -
szcze gól ne ko mór ki Od dzia łu II mu sia ły zdać ak ta w ni żej wy mie nio nych ter mi nach: 

Wy dział I – do dnia 1 mar ca 1951 r.,
Wy dział II – do dnia 1 lip ca 1951 r.,
Wy dział III – do dnia 1 czerw ca 1951 r.,
Wy dział IV – do dnia 1 czerw ca 1951 r.,
Wy dział V – do dnia 1 ma ja 1951 r.,
Wy dział VI – do dnia 30 kwiet nia 1951 r.,
Wy dział VII – do dnia 1 ma ja 1951 r.,
Wy dział VIII – do dnia 1 ma ja 1951 r.,
Wy dział IX – do dnia 1 kwiet nia 1951 r.,
Se kre ta riat Sze fo stwa – do dnia 1 lip ca 1951 r.,
Biu ro Szy frów – do dnia 1 mar ca 1951 r.,
Dru kar nia – do dnia 1 kwiet nia 1951 r.,
Ra dio wę zeł – do dnia 1 lu te go 1951 r.83

Za zna czo no przy tym, że nie za leż nie od po wyż szych ter mi nów, w la tach na stęp nych ko -
mór ki Od dzia łu II po win ny zda wać do ku men ty do ar chi wum zgod nie z za sa da mi okre ślo -
ny mi w in struk cji ar chi wal nej, czy li rok po za koń cze niu spra w84. 

W po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia ar chi wum pra cow ni cy Od dzia łu II nie za wsze
sto so wa li się do za le ceń za war tych w in struk cji. Zda rza ło się, że ak ta prze zna czo ne do ar -
chi wum nie by ły prze ka zy wa ne w wy zna czo nym ter mi nie. Już w lip cu na stęp ne go ro ku,
szef Za rzą du II „[...] w związ ku z prze dłu ża niem się ter mi nu zda wa nia do ku men tów do
archi wum [...]” polecił, aby wszyst kie ma te ria ły ar chi wal ne wy two rzo ne w ro ku 1950 zosta -
ły zda ne do ar chi wum do dnia 1 wrze śnia 1952 r. Dla od dzia łów i wy dzia łów, któ re jesz cze
nie od da ły tych ma te ria łów wy zna czo no na stę pu ją ce ter mi ny:

Od dział I – do dnia 25 lip ca 1952 r.,
Od dział II – do dnia 25 sierp nia 1952 r.,
Od dział III – do dnia 1 sierp nia 1952 r.,
Od dział IV – do dnia 7 sierp nia 1952 r.,
Wy dział Za gra nicz ny – do dnia 31 sierp nia 1952 r.85

Sta ra jąc się, aby w przy szło ści ak ta by ły prze ka zy wa ne ter mi no wo, szef Za rzą du II wy -
zna czył rów nież da tę ich zda wa nia w na stęp nym ro ku. Z do ku men tów wy two rzo nych
w 1951 r. wszyst kie od dzia ły i wy dzia ły mu sia ły roz li czyć się z kie row ni kiem ar chi wum do
31 grud nia 1952 r.86 W re zul ta cie, w grud niu 1952 r., szef Za rzą du II mu siał prze nieść wy -

81 Kan ce la rie taj ne w szta bach i in sty tu cjach WP by ły rów nież na zy wa ne kan ce la ria mi głów ny mi. M. Ant -
kie wicz, op.�cit., s. 11.

82 AIPN, 001103/71, Roz kaz nr 14 sze fa Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 9 III 1950 r., k. 20.
83 AIPN, 001103/91, Roz kaz nr 1 sze fa Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 I 1951 r., k. 20.
84 Ibi�dem.
85 AIPN, 001103/83, Za rzą dze nie nr 039 sze fa Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 17 VII 1952 r., k. 130.
86 Ibi�dem.
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zna czo ny ter min na 25 lu te go 1953 r., gdyż w wie lu od dzia łach i wy dzia łach nie przy go to -
wa no jesz cze ak t87.

Opi sa ne wy żej pro ble my wy stę po wa ły nie tyl ko w ar chi wum Od dzia łu II, ale rów nież
w in nych in sty tu cjach i jed nost kach woj sko wych. W okre sie po wo jen nym nie wie lu pra cow -
ni ków kan ce la rii woj sko wych mia ło wła ści we przy go to wa nie za wo do we, w wy ni ku cze go
wy tycz ne za war te w pierw szej wer sji in struk cji ar chi wal nej nie za wsze by ły dla nich zro zu -
mia łe. Nie pro wa dzo no rów nież wła ści we go nad zo ru ar chi wal ne go w kan ce la riach. Po za
tym po rząd ko wa nie i przy go to wy wa nie do ku men tów utrud nia ła nie wąt pli wie re or ga ni za cja
Szta bu Ge ne ral ne go, któ rą prze pro wa dza no na po cząt ku lat pięć dzie sią tych. 

Z cza sem jed nak sy tu acja po pra wi ła się, gdyż oso by za trud nia ne w kan ce la riach uzy ski -
wa ły co raz więk sze do świad cze nie. Po nad to wro sła licz ba pracowników, któ rzy po sia da li
od po wied nie kwa li fi ka cje za wo do we, a spo so by fi zycz ne go przy go to wa nia akt do ar chi -
wum w za sa dzie nie zmie ni ły się. 

W ko lej nych in struk cjach pra cow ni ków kan ce la rii zo bo wią za no do oce nia nia war to ści
ar chi wal nej do ku men ta cji wy twa rza nej w Za rzą dzie II oraz na ka za no ją se gre go wać. Ak ta
wy two rzo ne w od dzia łach, wy dzia łach i jed nost kach pod le ga ją cych Za rzą do wi II by ły prze -
ka zy wa ne do ar chi wum w cią gu dwóch lat od da ty 1 stycz nia na stęp ne go ro ku po za koń -
cze niu spraw. Za łą cza no do nich dzien ni ki pism wcho dzą cych i wy cho dzą cych oraz opi sy
spraw pro wa dzo nych w okre sie, kie dy po wsta wa ły zda wa ne ma te ria ły. Tecz ki za wie ra ją ce
roz ka zy i za rzą dze nia sze fa Za rzą du II prze ka zy wa no do ar chi wum tyl ko wte dy, gdy wszyst -
kie wy mie nio ne w nich prze pi sy sta wa ły się nie ak tu al ne. Ter mi ny prze ka zy wa nia akt do ar -
chi wum przez po szcze gól ne ko mór ki po da wa no w od ręb nych za rzą dze nia ch88. 

Ak ta po rząd ko wa no, ukła da no chro no lo gicz nie, zszy wa no, nu me ro wa no, a na stęp nie ko -
mi syj nie prze ka zy wa no do ar chi wum. Do wszyst kich zda wa nych akt spo rzą dza no też spi sy
zdaw czo -o dbio rcze z ich wy ka zem. W in struk cji z 1966 r. za miesz czo no rów nież no we
wytycz ne do ty czą ce zda wa nia zdjęć, fo to ko pii, fil mów i taśm ma gne to fo no wych, gdyż
wcze śniej nie by ło te go ro dza ju do ku men tów. Zdję cia i fo to ko pie za łą czo ne do do ku men tów
na le ża ło wło żyć do ko per ty i opi sać. Fil my i ta śmy ma gne to fo no we prze ka zy wa no w pu deł -
kach tek tu ro wych lub skrzyn kach drew nia nych, na któ rych opi sy wa no ich za war to ść89. 

Przed zda niem do ar chi wum człon ko wie wy zna czo nych ko mi sji oce nia li przy dat ność in -
for ma cji za war tych w do ku men tach i na tej pod sta wie nada wa li im od po wied nią ka te go -
rię90. Wy róż nia no wów czas trzy ka te go rie akt: „A”, „B” i „C”. Do ma te ria łów ka te go rii „A”
na le ża ły ak ta „[...] po sia da ją ce zna cze nie hi sto rycz ne [...]”91. Do ku men ty te „prze cho wy -
wa no trwa le” i nie wol no by ło ich znisz czyć. Do ka te go rii „B” za li cza no ma te ria ły ar chi -
wal ne „[...] ma ją ce cza so we zna cze nie prak tycz ne. Po upły wie usta lo ne go dla nich okre su
prze cho wy wa nia pod le ga ją znisz cze niu [...]”92. Dłu gość okre su prze cho wy wa nia tych do -
ku men tów ozna cza no cy fra mi arab ski mi umiesz czo ny mi przy sym bo lu „B”, na przy kład
„B-10”, „B-15” itp. 

87 Ibi�dem, Za rzą dze nie nr 062 sze fa Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 18 X 1952 r., k. 179.
88 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go

z 8 XI 1966 r., k. 7.
89 Ibi�dem, k. 8.
90 Pierw szy po dział do ku men tów woj sko wych na ka te go rie „A” i „B” za wie ra ła In struk cja o po stę po wa -

niu z woj sko wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny mi wy da na w 1956 r. Nie uwzględ nia no w niej jed nak ka te go rii
„C”. M. Ant kie wicz, op.�cit., s. 22–23.

91 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go
z 8 XI 1966 r., k. 5.

92 Ibi�dem.
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Ka te go rię „C” przy dzie la no ma te ria łom ar chi wal nym, któ re mia ły tyl ko „[...] cza so we
zna cze nie prak tycz ne dla od dzia łów, wy dzia łów i pod le głych jed no stek, któ re je wy pro du -
ko wa ły [...]”93. Te go ro dza ju do ku men tów nie prze ka zy wa no do ar chi wum Za rzą du II. By -
ły one na to miast prze cho wy wa ne w kan ce la riach tych ko mó rek, któ re je wy two rzy ły tyl ko
przez okres pię ciu lat, a na stęp nie je nisz czo no.

Do ku men ty, któ re zo sta ły za kwa li fi ko wa ne do ka te go rii „A” lub „B”, za wie ra ły naj czę ściej
in for ma cje o róż nym cha rak te rze. Z te go wzglę du se gre go wa no je w na stę pu ją cy spo sób: 

– ak ta ope ra cyj ne (tecz ki spraw ewi den cji ope ra cyj nej, tecz ki per so nal ne pra cow ni ków,
tecz ki per so nal ne agen tów, tecz ki per so nal ne współ pra cow ni ków, ze szy ty ewi den cyj ne kan -
dy da tów, tecz ki pra cy agen tów, tecz ki pra cy współ pra cow ni ków, tecz ki re zy den tur, tecz ki
za wie ra ją ce cha rak te ry sty ki sy tu acji wy wia dow czej, tecz ki obiek to we, tecz ki sys te mów
łącz no ści agen tu ral nej, tecz ki lo ka li kon spi ra cyj nych, tecz ki współ pra cy z MSW i WSW,
tecz ki ope ra cyj ne at ta cha tów państw ob cych, tecz ki afer szpie gow skich),

– ma te ria ły in for ma cyj ne (pu bli ka cje Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go do ty czą ce ar mii
państw ob cych, oce ny ma te ria łów in for ma cyj nych, za da nia wy wia dow cze),

– ak ta ogól ne (roz ka zy i za rzą dze nia we wnętrz ne i ze wnętrz ne, rocz ne pla ny pra cy, pla -
ny szko leń, ma te ria ły fi nan so we, ma te ria ły go spo dar cze, ko re spon den cja, opi sy spraw kan -
ce la rii, dzien ni ki pism wcho dzą cych i wy cho dzą cych),

– ma te ria ły ko do wo -sz yfr owe (prze cho wy wa ne w Wy dzia le Łącz no ści Spe cjal nej)94.
Do ku men ty przy go to wa ne w kan ce la riach prze ka zy wa no kie row ni ko wi ar chi wum, któ -

ry spraw dzał ich stan oraz zgodność liczby kart z ilo ścią po da ną na koń cu te czek i w spi sie
zdaw czo -o dbio rcz ym95. 

Wa�run�ki�prze�cho�wy�wa�nia�i ewi�den�cjo�no�wa�nia�akt

W pierw szych in struk cjach Za rzą du II zwra ca no przede wszyst kim uwa gę na za bez pie -
cze nie akt. Po prze ka za niu do ar chi wum wszyst kie tecz ki by ły wkła da ne do pa czek – w jed -
nej umiesz cza no od 4 do 12 jednostek. Licz ba te czek w pacz ce za le ża ła od ich wielkości,
z tym, że gru bość jej nie mo gła przekraczać 25 cm. Paczki by ły opa ko wywa ne moc nym pa -
pie rem, obwią zy wa ne sznur kiem i stem plo wa ne pie czę cią la ko wą, któ rą prze cho wy wa no
w Se kre ta ria cie Sze fo stwa Od dzia łu II. Opie czę to wa ne następnie nu me ro wa no we dług ko -
lej no ści ich zda wa nia do ar chi wum i ukła da no na pół kach. Kar to te ki po moc ni cze umiesz -
cza no na to miast w po rząd ku al fa be tycz nym w sza fa ch96. 

Ewi den cja akt by ła pro wa dzo na od po cząt ku funk cjo no wa nia ar chi wum Za rzą du II. Jej
za sa dy prak tycz nie się nie zmie nia ły. Wszyst kie prze cho wy wa ne do ku men ty mu sia ły być
od no to wa ne w spi sach akt prze ka za nych, gdzie umieszczono nu mer rzę du i pół ki re ga łu, na
któ rym się znajdowały. Na stęp nie nada wa no spi som nu me ry po rząd ko we i wpro wa dza no je
do spe cjal ne go re je stru 97. W ostat niej in struk cji okre ślo no rów nież szcze gó ło wo spo sób
ukła da nia pa czek w ar chi wum. Mia ły być one po dzie lo ne na gru py we dług wy dzia łów.
Ukła da no je po tem w rzę dach od do łu do gó ry w po rząd ku chro no lo gicz ny m98.

93 Ibi�dem.
94 Spo sób prze cho wy wa nia tych ma te ria łów okre śla ły od ręb ne prze pi sy. Ibi�dem, k. 5.
95 Ibi�dem, k. 9.
96 AIPN, 001103/91, Tym cza so wa in struk cja ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 I 1951 r.,

k. 50–51.
97 Ibi�dem.
98 Ibi�dem, Tym cza so wa in struk cja ar chi wal na z 25 II 1951 r., k. 88.
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Wa run ki, w ja kich po win ny być prze cho wy wa ne ak ta, zo sta ły omó wio ne sze rzej do pie -
ro w ostat niej in struk cji ar chi wal nej Za rzą du II. Wcze śniej nie by ło żad nych wy tycz nych
do ty czą cych za cho wa nia od po wied niej tem pe ra tu ry i wil got no ści w ma ga zy nach. Na pier-
w sze ar chi wum Od dzia łu II prze zna czo no praw do po dob nie je den z po koi biu ro wych w bu -
dyn ku przy al. Nie pod le gło ści, któ ry nie speł niał na wet pod sta wo wych wy ma gań ko niecz -
nych do utrzy ma nia akt w do brym sta nie. Z te go wzglę du wie le jed no stek ar chi wal nych
wy two rzo nych w pierw szych la tach funk cjo no wa nia woj sko wych służb wy wia dow czych
mo gło ulec znisz cze niu.

Sy tu acja po pra wi ła się w 1957 r., kie dy zbiór ar chi wal ny zo stał prze nie sio ny do po miesz -
czeń znaj du ją cych się w piw ni cach obiek tu „Wa wel ska”, gdzie po zo sta wał do koń ca lat
dzie więć dzie sią tych. Po wierzch nia te go ma ga zy nu by ła dość du ża – wy no siła 75 m2. Wypo -
sażono go w re gały me ta lo we z półka mi o dłu go ści 186 m99.

Kil ka lat póź niej okre ślo no na to miast szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce wa run ków, ja kie
po win ny speł niać po miesz cze nia, w któ rych prze cho wy wa no ak ta. Ma ga zyn ar chi wal ny
mu siał być su chy, oświe tlo ny świa tłem elek trycz nym i po sia dać cen tral ne ogrze wa nie. Tem -
pe ra tu ra po wie trza po win na wy no sić od 16 do 18oC, a wil got ność ok. 50–60 proc. Pacz ki
umiesz cza no na re ga łach i ukła da no we dług ko lej no ści ich nu me rów od stro ny le wej do pra wej.
Od stę py re ga łów od ścian oraz po mię dzy ni mi mu sia ły wy no sić co naj mniej 70 cm. Najniż -
sza pół ka po win na znaj do wać się przy naj mniej 20 cm od pod ło gi. Na ka zy wa no, aby okna
ma ga zy nu by ły okra to wa ne i osło nio ne okien ni ca mi lub siat ką z dru tu, na to miast drzwi obi -
te bla chą i za bez pie czo ne przed wła ma niem. W po miesz cze niu, w któ rym prze cho wy wa no
ak ta nie wol no by ło prze pro wa dzać rur ka na li za cyj nych oraz wsta wiać pie ców, lamp naf to -
wych i in nych urzą dzeń in sta la cyj ny ch100. Du ża war tość ope ra cyj na do ku men tów Za rzą du
II po wo do wa ła, że z cza sem dą żo no do te go, aby jak naj le piej za bez pie czyć je przed znisz -
cze niem. 

War to jed nak za zna czyć, że nie wszyst kie opi sa ne wy żej wy tycz ne by ły prze strze ga ne
w ar chi wum Za rzą du II. W ma ga zy nie ar chi wal nym znaj do wa ły się ru ry ka na li za cyj ne i wo -
do cią go we, instalacje ga zo we i elek trycz ne, na to miast róż ni ca wil got no ści po wie trza po mię -
dzy okre sem let nim a zi mo wym by ła bar dzo du ża 101. Znacz na ilość prze wo dów elek trycz -
nych sta no wi ła po waż ne za gro że nie dla prze cho wy wa ne go tam za so bu ar chi wal ne go, gdyż
mo gła stać się przy czy ną po ża ru. Awa ria znaj du ją cej się tam ka na li za cji lub wo do cią gu i za -
la nie akt wo dą spo wo do wa ły by na to miast ich za wil go ce nie lub na wet cał ko wi te znisz cze nie. 

Naj więk szy pro blem sta no wi ły jed nak wa ha nia tem pe ra tu ry po mię dzy okre sem zi mo -
wym i let nim, któ re mia ły bar dzo ne ga tyw ny wpływ na pa pier. Przy wy so kiej tem pe ra tu rze
na stę po wa ło przy spie sze nie re ak cji che micz nych, któ re sprzy ja ły roz wo jo wi mi kro or ga ni -
zmów. Po nad to gwał tow ne zmia ny tem pe ra tur mo gły na wet spo wo do wać skra pla nie się pa -
ry wod nej pod dnem pó łek, co czę sto sta wa ło się przy czy ną za wil go ce nia ar chi wa lió w102. 

Wła ści wy był na to miast spo sób za bez pie cze nia akt w ar chi wum. Umiesz cza no je w za -
la ko wa nych pacz kach i opie czę to wy wa no zgod nie z prze pi sa mi do ty czą cy mi ochro ny

99 AIPN, 658/70, Ana li za ak tu al ne go sta nu ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go prze pro wa dzo na
przez ko mi sję CAW z 1 XII 1989 r., k. 22.

100 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne -
go z 8 XI 1966 r., k. 9–10.

101 AIPN, 658/70, Ana li za ak tu al ne go sta nu ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go prze pro wa dzo na
przez ko mi sję CAW z 1 XII 1989 r., k. 22.

102 P. Woj da, Przy�czy�ny�po�wo�du�ją�ce�nisz�cze�nie�ar�chi�wa�liów�oraz�za�da�nia�ar�chi�wów�w za�kre�sie�pro�fi�lak�ty�-

ki�i kon�ser�wa�cji�akt, „Biu le tyn Woj sko wej Służ by Ar chi wal nej” 1992, nr 15, s. 48–49. 
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doku men ta cji za wie ra ją cej ta jem ni cę pań stwo wą. W ma ga zy nach ar chi wal nych utrzy my -
wa no czy stość i po rzą dek. Prze cho wy wa nie, ewi den cja i udo stęp nia nie do ku men tów pro -
wa dzo ne by ły zgod nie z obo wią zu ją cy mi in struk cja mi ar chi wal ny mi. 

Udo�stęp�nia�nie�ma�te�ria�łów�ar�chi�wal�nych�

Ma te ria ły ar chi wal ne Za rzą du II by ły udo stęp nia ne tyl ko do ce lów służ bo wych. Ko -
niecz ność ochro ny in for ma cji nie jaw nych za war tych w ak tach Za rzą du II wy ma ga ła ogra -
ni cze nia licz by osób upraw nio nych do ko rzy sta nia z nich. Od po cząt ku wy po ży cze nie akt
z ar chi wum by ło moż li we tyl ko „[...] na pod sta wie pi sem ne go za po trze bo wa nia 103, któ re
pod pi sy wał szef Wy dzia łu (Sam. Sek cji) i za twier dzał szef Od dzia łu lub je go za stęp cy.
W za po trze bo wa niu na le ża ło wy szcze gól nić, ja kie pacz ki ma ją być wy po ży czo ne (po dać
nu me ry pa czek), kto jest upo waż nio ny do wy po ży cze nia i na ja ki okres na le ży wy po ży czyć
[...]”104. Udo stęp nia nie po je dyn czych do ku men tów bez pi sem nej zgo dy sze fa Od dzia łu
było za bro nio ne. 

Na re wer sie oso ba wy po ży cza ją ca kwi to wa ła rów nież od biór pobieranej pacz ki. Mogła ona
ko rzy stać z akt tyl ko przez ten okres, któ ry za zna czy ła na re wer sie. Na po cząt ku czas ten
był nie okre ślo ny, po tem zo stał ogra ni czo ny do jed ne go mie sią ca 105, a w la tach sześć dzie -
sią tych wy no sił 3 mie sią ce. W przy pad kach, gdy ma te ria ły by ły po trzeb ne dłu żej, na le ża ło
po now nie uzy skać zgo dę sze fa Za rzą du II. Do ku men ty moż na by ło prze glą dać tyl ko w ar -
chi wum lub w po miesz cze niach od dzia łów i wy dzia łów Za rzą du II. Wy po ży cze nie tych
mate ria łów przez pra cow ni ków in nych in sty tu cji by ło moż li we tyl ko w wy jąt ko wych oko -
licz no ściach i za zgo dą sze fa Za rzą du II 106. 

Ak ta mu sia ły być zwra ca ne do ar chi wum ter mi no wo. Wy po ży cza ją cy od po wia dał za
ma te ria ły, z któ rych ko rzy stał. Do zwra ca nych akt mu siał on za łą czyć no tat kę służ bo wą za -
wie ra ją cą na zwi ska tych osób, któ re tak że się z ni mi za po zna ły. W przy pad kach, gdy
po odda niu do ar chi wum w tecz kach bra ko wa ło do ku men tów lub zo sta ły one uszko dzo ne,
je go kie row nik skła dał pi sem ny mel du nek o tym fak cie swo je mu bez po śred nie mu prze ło -
żo ne mu w ce lu wy ja śnie nia spra wy 107. 

Za pacz ki wy po ży cza ne przez pra cow ni ków od po wia da li sze fo wie wy dzia łów. Ter mi no -
we go zwro tu do ku men tów mu sie li na to miast do pil no wać pra cow ni cy ar chi wum. W tym celu
na re ga łach, w miej scach, gdzie sta ły wy po ży czo ne pacz ki, wsta wia no kar ty za stęp cze.
Uwa ża no, że kar ty te „[...] po zwa la ją na szyb ką wzro ko wą orien ta cję od no śnie ilo ści wy po -
ży czo nych, a niezwró co nych pa czek [...]”108. In for ma cję o wy po ży cze niu ma te ria łów od no -
to wy wa no na re wer sach skła da nych przez oso by z nich ko rzy sta ją ce oraz w księ dze ewi -
den cji akt udo stęp nio nych i wy po ży czo nych. 

Po zwró ce niu wy po ży czo nych pa czek pra cow ni cy ar chi wum mu sie li spraw dzić, czy nie
bra ku je w nich żad nych do ku men tów. W przy pad kach, gdy w pacz ce nie by ło wszyst kich akt,
mu sie li oni spo rzą dzić spe cjal ny pro to kół i za łą czyć do nie go wnio sek z proś bą o prze pro -
wa dze nie do cho dze nia w tej spra wie. Pro to kół był pod pi sy wa ny przez kie row ni ka ar chi wum

103 Cho dzi tu taj o re wers.
104 AIPN, 001103/91, Tym cza so wa in struk cja ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 I 1951 r.,

k. 50–51.
105 Ibi�dem.
106 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne -

go z 8 XI 1966 r., k. 11.
107 Ibi�dem.
108 AIPN, 001103/91, Tym cza so wa in struk cja ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 I 1951 r., k. 4.
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oraz oso bę zda ją cą wy po ży czo ne ak ta, a na stęp nie włą cza ny do ra por tu przy go to wy wa ne go
dla Za rzą du II. Po spraw dze niu za war to ści pa czek by ły one po now nie za bez pie czo ne, opie -
czę to wa ne i umiesz czo ne na re ga le w miej scach, gdzie sta ły kar ty za stęp cze. Na ko niec kie -
row nik ar chi wum od no to wy wał na od wrot nej stro nie re wer su in for ma cję o ich zwró ce niu 109.

Bra�ko�wa�nie�akt�

Pod sta wo we in for ma cje na te mat bra ko wa nia akt za wie ra ła już po pra wio na wer sja Tym -
cza so wej in struk cji ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go. Zgod nie z jej wy tycz ny mi
szef Od dzia łu II mu siał po wo łać ko mi sję skła da ją cą się z przed sta wi cie li po szcze gól nych
wy dzia łów, któ ra do ko ny wa ła prze glą du akt i część z nich prze zna cza ła do znisz cze nia. Wy -
kaz tych akt umiesz cza no po tem w pro to ko le pod pi sa nym przez człon ków ko mi sji i za twier -
dzo nym przez sze fa Od dzia łu. Pro to kół ten prze cho wy wa no w ar chi wum. Po wy bra ko wa -
niu, w spi sach akt prze ka za nych, w ru bry ce „uwa gi” od no to wy wa no, że ak ta znisz czo no.
Nie wol no by ło nisz czyć akt, dzien ni ków i ksiąg, któ re „[...] słu żyć mo gą w przy szło ści ja -
ko ma te riał in for ma cyj ny, na uko wy lub hi sto rycz ny [...]”110, gdyż sta no wi ły one war to ścio -
wy ma te riał ar chi wal ny.

Ko lej ne in struk cje za wie ra ły bar dziej szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce bra ko wa nia akt.
Stwier dzo no w nich, że mu si się ono od by wać raz w ro ku. Po nad to prze gląd akt i ich bra -
ko wa nie mia ły prze pro wa dzać dwie ko mi sje po wo ły wa ne od dziel ny mi roz ka za mi przez
sze fa Za rzą du II 111. Człon ko wie pierw szej z nich prze glą da li ma te ria ły ka te go rii „B”, któ -
rych okres prze cho wy wa nia za koń czył się oraz po dej mo wa li de cy zję o ich wy bra ko wa niu
lub prze kwa li fi ko wa niu do ka te go rii „A”. Na stęp nie spo rzą dza no pro to kół z wnio ska mi
i pro po zy cja mi oraz skła da no go do za twier dze nia sze fo wi Za rzą du II. Do wy bra ko wa nia
wy zna czo nych jednostek szef Za rzą du II po wo ły wał ko lej ną ko mi sję. Jej człon ko wie prze -
wo zi li ak ta do fa bry ki pa pie ru, gdzie w ich obec no ści by ły one prze twa rza ne na ma sę papie -
ro wą. Fakt znisz cze nia dokumentów po twier dza li, skła da jąc swo je pod pi sy na pro to ko le
bra ko wa nia akt ar chi wal nych. Pro to ko ły te by ły prze ka zy wa ne do ar chi wum Za rzą du II.
W pro to ko łach znisz cze nia (prze kla sy fi ko wa nia) akt ar chi wal nych od no to wy wa no do ku -
men ty, któ re zo sta ły wy bra ko wa ne lub prze kla sy fi ko wa ne do in nej ka te go rii 112. 

Trans port ma te ria łów ar chi wal nych Za rzą du II, któ re zo sta ły prze zna czo ne do znisz cze -
nia lub prze ka za ne do in nych in sty tu cji, mu siał być za bez pie czo ny zgod nie z wy tycz ny mi
za war ty mi w In struk cji o pro wa dze niu biu ro wo ści taj nej w woj sku 113. 

Prze glą du akt ar chi wal nych do ko ny wa no nie tyl ko przed ich bra ko wa niem, ale tak że
pod czas kon tro li okre so wych, które prze pro wa dza no raz na kil ka mie się cy. Ich ce lem by ło
spraw dze nie funk cjo no wa nia ar chi wum w za kre sie: 

– spo so bu przyj mo wa nia ma te ria łów ar chi wal nych,
– pro wa dze nia ewi den cji ar chi wal nej,
– prze cho wy wa nia i udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych,
– prze strze ga nia za sad in struk cji ar chi wal ne j114.

Anna�Marcinkiewicz

36

A
R

C
H

IW
U

M

109 Ibi�dem, k. 5.
110 Ibidem, Tym cza so wa in struk cja ar chi wal na z 25 II 1951 r., k. 90.
111 Ko mi sja skła da ła się z 3 lub 4 osób. Pra cę ko mi sji ko or dy no wał kie row nik ar chi wum, a na le że li do niej

ofi ce ro wie słu żą cy w ko mór kach, z któ rych ak ta zo sta ły prze ka za ne do bra ko wa nia. AIPN, 00429/7, In struk -
cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 XI 1966 r., k. 12.

112 Ibi�dem, k. 10–13.
113 Ibi�dem, k. 13.
114 Ibi�dem, k. 14.



Pierw szą in wen ta ry za cję akt w ar chi wum Za rzą du II prze pro wa dzo no w mar cu 1951 r.
Na po cząt ku licz ba jed no stek ar chi wal nych w za so bie by ła nie wiel ka. Znaj do wa ły się tam
wte dy 1264 tecz ki, któ re by ły prze cho wy wa ne w 172 pacz kach. Ilość do ku men tów prze ka -
za nych z po szcze gól nych wy dzia łów by ła na stę pu ją ca: 

Se kre ta riat Sze fo stwa – 49 pa czek (525 te czek);
Wy dział S – 27 pa czek; 
Jed nost ka Woj sko wa nr 1904 – 55 pa czek (464 tecz ki);
Wy dział I – 5 pa czek (26 te czek);
Wy dział II – 9 pa czek (72 tecz ki);
Wy dział IV – 9 pa czek (63 tecz ki);
Wy dział Per so nal ny – 12 pa czek (57 te czek);
Wy dział Go spo dar czy – 1 pacz ka (9 te czek);
Wy dział Fi nan so wy – 1 pacz ka (9 te czek);
Biu ro Szy frów – 1 pacz ka (13 te czek);
Dru kar nia – 1 pacz ka (13 te czek);
Ra dio wę zeł – 1 pacz ka (13 te czek)115.
Bio rąc pod uwa gę po wyż sze da ne, moż na stwier dzić, że bez po śred nio po utwo rze niu

archi wum ilość akt zda wa nych przez po szcze gól ne wy dzia ły nie by ła du ża. Naj wię cej teczek
prze ka za ły Se kre ta riat Sze fo stwa i Jed nost ka Woj sko wa nr 1904, łącz nie – 989 teczek,
co sta no wi ło po nad 78 proc. ca łe go za so bu ar chi wal ne go Od dzia łu II. Po zo sta łe wy dzia ły
od da wa ły od kil ku do kil ku dzie się ciu te czek. Naj mniej – za le d wie po 9 te czek – zda ły na to -
miast wy dzia ły Go spo dar czy i Fi nan so wy. 

Nie wiel ka ilość ma te ria łów w za so bie ar chi wal nym Od dzia łu II w mar cu 1951 r. wy ni -
ka ła z fak tu, że dla czę ści ko mó rek Od dzia łu II osta tecz ny ter min zda wa nia do ku men tów
upły wał do pie ro w kwiet niu, czerw cu, lip cu lub sierp niu te go ro ku. War to rów nież za zna -
czyć, że część wy dzia łów funk cjo no wa ła za le d wie od kil ku lat i wie le pro wa dzo nych w nich
spraw nie by ło jesz cze za koń czo nych. Po nad to, po mi mo iż Od dział II funk cjo no wał od
1944 r., w po cząt ko wym okre sie je go dzia ła nia wy two rzo no tam nie wiel ką ilość akt o cha -
rak te rze wy wia dow czym. Sta ło się tak dla te go, że w okre sie woj ny i bez po śred nio po jej za -
koń cze niu służ by wy wia dow cze by ły włą czo ne do dzia łań ope ra cyj nych na te re nie kra ju.
Po za tym część do ku men tów wy two rzo nych przez od dzia ły Szta bu Ge ne ral ne go zo sta ła
prze ka za na do ar chi wum Od dzia łu Hi sto rycz ne go w la tach 1945–1946116.

Z cza sem ilość akt w ar chi wum woj sko wych służb wy wia dow czych wzra sta ła. Jed na
z ostat nich kon tro li, któ ra mia ła miej sce w grud niu 1990 r., wy ka za ła, że za cho wa ny za sób
ar chi wal ny skła dał się z 17 211 jed no stek ar chi wal nych. Spo śród nich więk szość, bo aż
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115 AIPN, 00322/304, Pro to kół z in wen ta ry za cji ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 20 III
1951 r., k. 1.

116 W paź dzier ni ku 1945 r. roz ka za no, aby wszyst kie od dzia ły Szta bu Ge ne ral ne go prze ka za ły do ar chi -
wum Od dzia łu Hi sto rycz ne go „[...] ak ta pod le ga ją ce zgod nie z obo wią zu ją cą in struk cją prze cho wy wa niu ar -
chi wal ne mu, prze strze ga jąc za sa dę, że nisz cze niu nie pod le gały do ku men ty o zna cze niu ope ra cyj nym, hi sto -
rycz nym, na uko wym oraz in for ma cyj nym [...]”. W czerw cu 1946 r. szef Od dzia łu Hi sto rycz ne go Szta bu
Ge ne ral ne go skie ro wał pi smo do sze fa Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go, w któ rym po pro sił o prze ka za nie ma -
te ria łów ope ra cyj nych zwią za nych z funk cjo no wa niem 1. i 2. Ar mii WP do two rzo ne go wte dy ar chi wum tych
ar mii. AIPN, 369/193, Roz kaz we wnętrz ny nr 105 za stęp cy sze fa Szta bu Ge ne ral ne go WP z 18 X 1945 r.,
k. 44; AIPN, 345/45, Pi smo sze fa Od dzia łu Hi sto rycz ne go Szta bu Ge ne ral ne go WP do sze fa Od dzia łu II Wy -
wia dow cze go Szta bu Ge ne ral ne go z 5 VI 1946 r., k. 85.
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11 184 j.a. sta no wi ły ma te ria ły ka te go rii „A”, któ re po sia da ły war tość hi sto rycz ną. Akt ka -
te go rii „B” by ło znacz nie mniej, bo tyl ko 6032 j.a.117

Wszyst kie ma te ria ły, któ re nie mia ły war to ści ar chi wal nej, nisz czo no zgod nie z prze pi -
sa mi za war ty mi w in struk cji ar chi wal nej. Od 1967 r. szef Za rzą du II po wo ły wał ko mi sję
skła da ją cą się z pra cow ni ków Za rzą du II. Raz w ro ku jej człon ko wie do ko ny wa li prze glą -
du akt ka te go rii „A” i „B”. Ak ta ka te go rii „B”, któ rych okres prze cho wy wa nia za koń czył
się, by ły bra ko wa ne, na to miast część akt ka te go rii „A” prze kwa li fi ko wy wa no do ka te go rii

117 AIPN, 658/70, Pro to kół z kon tro li pro ble mo wej ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 20–21 XI
1990 r., k. 10.

Schem.�2.�Brakowanie�akt

Wyznaczenie
komisji dokonu-
jącej przeglądu
akt przez szefa

Zarządu II Sztabu
Generalnego WP

Sporządzenie 
protokołu

Wytypowanie akt
do przeklasyfi -

kowania 
i brakowania

Zatwierdzenie
protokołu

przez szefa
Zarządu II

Sztabu
Generalnego WP

Wyznaczenie
komisji 

brakującej akta
przez szefa
Zarządu II 

Sztabu
Generalnego WP

Zniszczenie
akt

Sporządzenie protokołu brakowania akt

Przekazanie protokołu brakowania i wykazu akt przekwalifikowanych 
do archiwum Zarządu II Sztabu Generalnego WP
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„B”, a na stęp nie prze zna cza no do znisz cze nia. Ostat nie bra ko wa nie mia ło miej sce w lip cu
1987 r. Ko mi sja skła da ją ca się z 17 osób prze kwa li fi ko wa ła 140 te czek akt z ka te go rii „A”
do „B” i zgod nie z pro to ko łem nr 3400/Org/87 do ko na ła znisz cze nia 2053 j.a.118

Do ku men ty nie przy dat ne już do pra cy ope ra cyj nej, a po sia da ją ce war tość hi sto rycz ną,
by ły prze ka zy wa ne do CAW. W dniu 2 ma ja 1988 r. szef Za rzą du II po wo łał ko mi sję skła -
da ją cą się z 5 osób, któ ra do ko na ła prze glą du akt Wy dzia łu Woj sko wych Spraw Za gra nicz -
nych z lat 1945–1953 i prze ka za ła do CAW 282 j.a.119

Wy�kaz�ma�te�ria�łów�ar�chi�wal�nych

Do no wej In struk cji o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge -
ne ral ne go do łą czo no wy kaz ma te ria łów ar chi wal nych wy twa rza nych w Za rzą dzie II. Zo stał
on spo rzą dzo ny na pod sta wie „Wy ka zu woj sko wych ma te ria łów ar chi wal nych”, któ ry był
za łą czo ny do obo wią zu ją cej wówczas – opra co wa nej w CAW – In struk cji o po stę po wa niu
z woj sko wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny mi. Za wie rał on jed nak tyl ko naj bar dziej cha rak te ry -
stycz ne do ku men ty wy two rzo ne w Za rzą dzie II i dla te go w przy pad kach okre śla nia ka te go -
rii ma te ria łów nie uwzględ nio nych w wy ka zie na le ża ło ko rzy stać z in struk cji CAW. 

Do ku men ty w wy ka zie po dzie lo no we dług naj waż niej szych dzie dzin dzia łal no ści Za rzą -
du II i pod le głych mu jed no stek. Wy glą dał on na stę pu ją co:

– ak ta ogól no or ga ni za cyj ne (in struk cje, roz ka zy i za rzą dze nia sze fa Za rzą du II i do wód -
ców jed no stek pod le głych, wy ka zy eta tów jed no stek, spra woz da nia i pla ny pra cy od dzia łów,
ko re spon den cja Za rzą du II z in ny mi jed nost ka mi woj sko wy mi, ma te ria ły szko le nio we);

– ak ta pra cy par tyj no -p ol ityc znej (pro to ko ły ze brań, na rad i kon fe ren cji or ga ni zo wa nych
przez ko mi te ty par tyj ne, spra woz da nia z pra cy par tyj no -p ol ityc znej, spra woz da nia fi nan so -
we ko mi te tów par tyj nych, wy ka zy na zwisk człon ków PZPR, ma te ria ły szko le nio we);

– ak ta woj sko wej służ by za gra nicz nej (ra por ty i spra woz da nia z at ta cha tów woj sko wych
w kra jach so cja li stycz nych, ko re spon den cja z at ta cha ta mi woj sko wy mi);

– ak ta wy wia dow cze (za rzą dze nia MSW, spra woz da nia na te mat dzia łal no ści wy wia -
dow czej, ra por ty i mel dun ki do ty czą ce dzia łal no ści at ta cha tów państw ob cych w War sza -
wie, wy ka zy lo ka li kon spi ra cyj nych, ma te ria ły do ty czą ce spraw obiek to wych i ope ra cyj -
nych, do ku men ty fi nan so we, ak ta per so nal ne i tecz ki pra cy agen tów, współ pra cow ni ków,
kan dy da tów i pra cow ni ków ka dro wych);

– ak ta in for ma cyj ne (ana li zy i oce ny ma te ria łów in for ma cyj nych, do ku men ty okre śla ją -
ce za kres za dań wy wia dow czych, pu bli ka cje na te mat ar mii państw ob cych);

– ak ta roz po zna nia woj sko we go (pla ny roz wo ju od dzia łów roz po znaw czych wojsk lą do -
wych, lot nic twa, ma ry nar ki wo jen nej i OTK, spra woz da nia i oce ny pra cy od dzia łów roz po -
znaw czych, ra dio elek tro nicz nych, wy wia du ope ra cyj ne go, ma te ria ły do ty czą ce roz po zna -
nia woj sko we go w si łach po wietrz nych, lą do wych i ma ry nar ce wo jen nej);

– ak ta wy daw ni cze (pla ny wy daw ni cze, re cen zje ar ty ku łów, spra woz da nia z dru kar ni,
pro to ko ły od bio ru pu bli ka cji);

– ak ta ka dro we (ak ta per so nal ne ka dry, księ gi ewi den cyj ne sze re go wych, opi nie służ bo -
we, wnio ski o awans i od zna cze nia, mel dun ki do ty czą ce sta nu ilo ścio we go ofi ce rów i cho -
rą żych, ma te ria ły do ty czą ce wy kro czeń dys cy pli nar nych, mel dun ki o sta nie eta to wo -ew i den -
cy jnym i bo jo wym jed no stek, wy ka zy sta ty stycz ne ofi ce rów re zer wy);

118 Ibi�dem, k. 11.
119 Ibidem, Pro to kół prze ka za nia akt do CAW z 2 V 1988 r., k. 2.



– ak ta łącz no ści spe cjal nej (wy ka zy ewi den cji szy fro gra mów i ko do gra mów, wy ka zy na -
zwisk osób wy ko nu ją cych pra cę szy fro wą, mel dun ki o ujaw nie niu ta jem ni cy pań stwo wej);

– ak ta fi nan so we (li sty płac żoł nie rzy za wo do wych i pra cow ni ków cy wil nych, spra woz -
da nia fi nan so we z re ali za cji fun du szu dys po zy cyj ne go, wy ka zy wy dat ków na po trze by ope -
ra cyj ne, ra chun ki z wy dat ków na ce le ope ra cyj ne, ma te ria ły do ty czą ce wy dat ków i za po -
trze bo wa nia na środ ki wa lu to wo -d ew iz owe, do ku men ty do ty czą ce ob ro tu wa lu ta mi);

– ak ta służb kwa ter mi strzow skich (pro to ko ły od bio ru uzbro je nia i umun du ro wa nia, spra -
woz da nia okre so we o sta nie uzbro je nia i umun du ro wa nia, wy ka zy ilo ści amu ni cji, do ku men -
ty do ty czą ce ży wie nia zbio ro we go w jed nost kach woj sko wych, pla ny re mon tów i na praw,
wy kaz nie ru cho mo ści woj sko wych, ma te ria ły do ty czą ce ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn -
ków woj sko wych, spra woz da nia o sta nie zdro wia żoł nie rzy w jed nost kach, księ gi re je stra cji
cho rych, do ku men ty do ty czą ce wy pad ków sa mo cho do wych, spra woz da nia o sta nie tech nicz -
nym po jaz dów me cha nicz nych, wy ka zy ilo ści zre ali zo wa nych kur sów służ bo wych);

– ak ta kan ce la rii (wy ka zy akt prze ka za nych do ar chi wum, pro to ko ły bra ko wa nia akt, do -
ku men ty do ty czą ce or ga ni za cji kan ce la rii taj nych i jaw nych, dzien ni ki ewi den cji ko re spon -
den cji przy cho dzą cej i wy cho dzą cej, księ gi ewi den cji zdjęć fo to gra ficz nych);

– ak ta ar chi wi sty ki woj sko wej (roz ka zy, wy tycz ne i za rzą dze nia do ty czą ce ar chi wum
Za rzą du II, in wen ta rze akt i mi kro fil mów, spi sy zdaw czo -o dbio rcze akt)120. 

W każ dej z wy żej wy mie nio nych grup wy ty po wa no po szcze gól ne ro dza je akt i umiesz -
czo no przy nich wła ści we dla nich ka te go rie „A”, „B” lub „C”. Ce lem spo rzą dze nia te go
wy ka zu by ło uła twie nie pra cow ni kom kan ce la rii usta le nia okre sów prze cho wy wa nia po -
szcze gól nych do ku men tów oraz ich se gre ga cja przed zda niem do ar chi wum.

Na le ży jed nak za zna czyć, że po dział akt w ar chi wum Za rzą du II nie był zgod ny z wy żej
przed sta wio nym wy ka zem. Na pod sta wie spra woz da nia z ana li zy sta nu te go ar chi wum, któ -
ra zo sta ła prze pro wa dzo na w 1989 r. moż na stwier dzić, że ma te ria ły by ły po gru po wa ne tyl -
ko we dług ko mó rek or ga ni za cyj nych, w któ rych zo sta ły wy two rzo ne. Wy szcze gól nio no
17 grup akt prze ka za nych przez: kie row nic two Za rzą du II, pion ope ra cyj ny, pion in for ma -
cyj ny, pion roz po zna nia woj sko we go, Wy dział Po li tycz ny, Od dział Or ga ni za cyj ny, Od dział
Kadr, Od dział At ta cha tów Woj sko wych, Wy dział Ko or dy na cji, Cen trum Szko le nia Woj sko -
wej Służ by Za gra nicz nej, Za kład Tech ni ki Spe cjal nej, Od dział Za bez pie cze nia, Wy dział Fi -
nan sów, Jed nost kę Woj sko wą 2000, 2. Pułk Roz po zna nia Ra dio elek tro nicz ne go, Wy dział
Sa mo cho do wy, jed nost ki woj sko we 1500 i 1904121. 

W ar chi wum Za rzą du II nie dys po no wa no rów nież rze czo wym wy ka zem akt i nie wpro -
wa dzo no za sad ich kla sy fi ka cji okre ślo nych w naj now szej In struk cji o za sa dach ar chi wa li -
za cji do ku men ta cji woj sko wej, któ ra obo wią zy wa ła już od ro ku. Z te go wzglę du, w spra -
woz da niu z ana li zy sta nu ar chi wum za pro po no wa no, aby jak naj szyb ciej zo sta ła wy da na
no wa in struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne -
go. Za war te w niej wy tycz ne mia ły być opra co wa ne na pod sta wie wy żej wy mie nio nej in -
struk cji. Pod kre ślo no przy tym, że in struk cja „[...] mu si w ca ło ści być przy sto so wa na do po -
trzeb za rzą du, któ ra uwzględ nia ła by za rów no zmia ny or ga ni za cyj ne, jak i me to dy pra cy, jak
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120 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne -
go z 8 XI 1966 r., k. 18–31. 

121 War to przy tym za zna czyć, że w 1989 r. ostat nia In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny -
mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go by ła już nie ak tu al na, na to miast za kres za dań Za rzą du II znacz nie się roz -
sze rzył. Zwięk szy ła się rów nież licz ba funk cjo nu ją cych w nim ko mó rek or ga ni za cyj nych, któ rych wcze śniej
nie uwzględ nia no.



rów nież wnio ski i do świad cze nie wy pły wa ją ce z do tych cza so we go sys te mu ar chi wi za cji
do ku men tów ope ra cyj nych [...]”122. 

Wzo�ry� for�mu�la�rzy� za�łą�czo�nych� do� in�struk�cji� ar�chi�wal�nych� Za�rzą�du� II� Szta�bu

Gene�ral�ne�go

Wzo ry opi sów te czek, re wer sów oraz pro to ko łów prze ka za nia i brakowania do ku men -
tów by ły za łą czo ne do oby dwu omó wio nych wy żej in struk cji ar chi wal nych Za rzą du II 123.
Wyglą da ły one na stę pu ją co:

Wzór�opi�su�tecz�ki�załączony�do�Tymczasowej�instrukcji�archiwalnej�z�25�II�1951�r.

(AIPN,�001103/91)

Ana li zu jąc po wyż sze for mu la rze, moż na stwier dzić, że ich wzo ry za łą czo ne do in struk -
cji z 1966 r. tyl ko nie znacz nie róż ni ły się od tych, któ re zo sta ły za war te w pierw szych in -
struk cjach. By ły one jed nak bar dziej pre cy zyj ne i uwzględ nia ły tyl ko naj istot niej sze in for -
ma cje. Na okład kach te czek nie od no to wy wa no już ter mi nu prze cho wy wa nia ma te ria łów,
tyl ko ich ka te go rię. In for ma cję o tym za miesz cza no rów nież na spi sach akt prze ka za nych
do ar chi wum i pro to ko łach znisz cze nia akt ar chi wal nych. Brak tych in for ma cji na wzo rach
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122 AIPN, 658/70, Ana li za ak tu al ne go sta nu ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go prze pro wa dzo na
przez ko mi sję CAW z 1 XII 1989 r., k. 25.

123 Spo śród wzo rów for mu la rzy za łą czo nych do in struk cji ar chi wal nych Za rzą du II zo sta ły omó wio ne tyl -
ko te, któ re by ły naj bar dziej in te re su ją ce. Po rów na nie ich po zwo li ło na uka za nie zmian, ja kie za szły w spo so -
bach po stę po wa nia z do ku men ta mi w la tach 1951–1966.
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Wzór�opisu

teczki�załączony

do�Instrukcji

o postępowaniu

z materiałami�

archiwalnymi

Zarządu�II

Sztabu

Generalnego�

z�8�XI�1966�r.

(AIPN,�00429/7)

Wzór�spisu�teczek�akt�przekazanych�do�archiwum�załączony�

do�Tymczasowej�instrukcji�archiwalnej�z�25�II�1951�r.�(AIPN,�001103/91)
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Wzór�spisu�teczek�akt�przekazanych�do�archiwum�załączony�do�Instrukcji�

o�postępowaniu�z�materiałami�archiwalnymi�Zarządu�II�Sztabu�Generalnego�

z�8�XI�1966�r.�(AIPN,�00429/7)
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Wzór�rewersu�załączony�do�Tymczasowej�instrukcji�archiwalnej�

z�25�II�1951�r.�(AIPN,�001103/91)

Wzór�rewersu�załączony�do�Instrukcji�o�postępowaniu�z�materiałami

archiwalnymi�Sztabu�Generalnego�z�8�XI�1966�r.�(AIPN,�00429/7)
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Wzór�protokołu

zniszczenia�

załączony

do Tymczasowej

instrukcji�

archiwalnej�

z�25�II�1951�r.�

(AIPN,�001103/91)
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Wzór�protokołu�zniszczenia�załączony�do�Instrukcji�o�postępowaniu�z�materiałami

archiwalnymi�Sztabu�Generalnego�z�8�XI�1966�r.�(AIPN,�00429/7)
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do ku men tów z 1951 r. wy ni kał z fak tu, że na po cząt ku funk cjo no wa nia ar chi wum nie by ło
jesz cze po dzia łu akt na ka te go rie „A”, „B” i „C”.

Na no wych wzo rach spi sów akt prze ka za nych, oprócz ka te go rii uwzględ nio no rów nież
klau zu lę taj no ści do ku men tów oraz za miesz czo no wy raź ną ad no ta cję świad czą cą o tym, że
zo sta ły one za twier dzo ne przez sze fa wy dzia łu.

Uprosz czo ny zo stał rów nież wzór re wer su ko niecz ne go do wy po ży cze nia ma te ria łów.
Oso ba wy peł nia ją ca go mu sia ła tyl ko za pi sać da tę, na zwi sko, imię i sto pień woj sko wy,
okres wy po ży cze nia ma te ria łów, nu me ry pa czek, w któ rych się znaj do wa ły, oraz nu me ry
od dzia łów i wy dzia łów, gdzie zo sta ły one wy two rzo ne. Na każ dym re wer sie uwzględ nio no
rów nież miej sca na pod pi sy prze ło żo nych udzie la ją cych zgo dy na wy po ży cze nie. Zre zy -
gno wa no na to miast z ko niecz no ści za pi sy wa nia ty tu łów te czek na re wer sach, gdyż wy po -
ży cza no tyl ko ca łe pacz ki, a nie po szcze gól ne ak ta i do ku men ty.

Naj wię cej zmian wpro wa dzo no w pro to ko le znisz cze nia akt ar chi wal nych. W pierw szym
wzo rze te go do ku men tu za miesz czo no ta bel kę, w któ rej od no to wy wa no ak ta prze zna czo ne
do bra ko wa nia. Uwzględ nia no w niej na zwę jed nost ki lub in sty tu cji, treść tecz ki, rok jej
pro wa dze nia, nu mer po rząd ko wy zgod ny z re je strem spi sów prze ka za nych, nu mer po rząd -
ko wy pacz ki zgod ny ze spi sem akt prze ka za nych oraz uwa gi. Dru ga stro na pro to ko łu znisz -
cze nia akt by ła prze zna czo na na pod pi sy na stę pu ją cych osób: kie row ni ka CAW, do wód cy
lub sze fa szta bu, oso by, któ ra do ko na ła bra ko wa nia akt, oraz świad ków znisz cze nia do ku -
men tów. Na koń cu pro to ko łu umiesz cza no da tę i pod pis do wód cy lub sze fa szta bu. W 1966 r.
wzór te go do ku men tu wy glą dał już ina czej. W ta bel ce od no to wy wa no na zwę każ de go po -
je dyn cze go do ku men tu, któ ry zo stał wy bra ko wa ny, a nie ca łej tecz ki. Uwzględ nia no rów -
nież licz bę kart w tym do ku men cie, je go ka te go rię oraz nu mer tecz ki i pacz ki, w któ rej się
znaj do wał. Pod ta bel ką by ły tyl ko pod pi sy prze wod ni czą ce go i człon ków ko mi sji prze pro -
wa dza ją cej bra ko wa nie akt. Ad no ta cja o za twier dze niu akt do znisz cze nia przez sze fa Za -
rzą du II umiesz czo na by ła w le wym gór nym ro gu pro to ko łu.

Po zy tyw ną zmia ną w no wej wer sji pro to ko łów bra ko wa nia by ła ko niecz ność umiesz cza -
nia nazw po szcze gól nych do ku men tów w wy ka zie akt prze zna czo nych do znisz cze nia.
Wcze śniej od no to wy wa no opi sy ca łych te czek, któ re czę sto by ły ma ło pre cy zyj ne i nie od -
zwier cie dla ły ich za war to ści, co sta no wi ło po waż ny pro blem dla osób wy da ją cych ze zwo -
le nie na bra ko wa nie, gdyż nie za wsze mo gły one wła ści wie oce nić przy dat ność wy mie nio -
nych tam ma te ria łów.

Po rów nu jąc in struk cje ar chi wal ne Za rzą du II, moż na stwier dzić, że za sa dy prze cho wy -
wa nia ma te ria łów ar chi wal nych sta ra no się do sto so wać do bie żą cych po trzeb. W ostat niej
z nich wpro wa dzo no dość przej rzy sty po dział ma te ria łów ar chi wal nych, w któ rym wy -
szcze gól nio no gru py i ro dza je za li cza nych do nich akt. War to za zna czyć, że po dob ne za sa -
dy po dzia łu akt w kan ce la riach woj sko wych wpro wa dza ła nie ak tu al na już In struk cja o biu -
ro wo ści jaw nej we wła dzach na czel nych i okrę go wych. Nie spre cy zo wa no w niej jed nak
do kład nie, ja kie ro dza je do ku men tów na le ży włą czać do po szcze gól nych grup, co do tych -
czas znacz nie utrud nia ło se gre go wa nie akt. 

W 1966 r. ma te ria łom ar chi wal nym nada wa no już ka te go rie „A”, „B” lub „C”, dzię ki
któ rym moż na by ło okre ślić okres ich prze cho wy wa nia. Istot ną zmia ną by ło rów nież wpro -
wa dze nie „Wy ka zu ma te ria łów ar chi wal nych Za rzą du II”, któ ry w za sad ni czy spo sób mo -
dy fi ko wał za sa dy zda wa nia akt do ar chi wum. Obo wiąz kiem pra cow ni ków kan ce la rii, obok
fi zycz ne go przy go to wa nia ma te ria łów, by ło rów nież ich se gre go wa nie i kwa li fi ko wa nie do
od po wied niej ka te go rii. Dzię ki te mu do ar chi wum mia ły być prze ka zy wa ne tyl ko te ak ta,
któ re po sia da ły war tość hi sto rycz ną. 



* * *

Spo sób prze cho wy wa nia oraz za sa dy udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych Za rzą du II
świad czy ły o tym, że kła dzio no tam przede wszyst kim na cisk na ochro nę in for ma cji nie jaw -
nych. Z akt mo gli ko rzy stać głów nie pra cow ni cy Za rzą du, a pro ce du ry zwią za ne z ich wy -
po ży cze niem by ły bar dzo skom pli ko wa ne. Pro wa dzo no rów nież ści słą kon tro lę wy po ży -
cza ją cych ak ta, dą żąc do te go, aby nie ko rzy sta ły z nich oso by nie upraw nio ne.

Obok ochro ny in for ma cji nie jaw nych, w in struk cjach ar chi wal nych Za rzą du II zwra ca no
rów nież uwa gę na fi zycz ne przy go to wa nie do prze ka za nia do ku men tów do ar chi wum. Ana -
li za tych in struk cji po zwa la za ob ser wo wać zmia ny, ja kie za szły w tej dzie dzi nie w la tach
1951–1989. W pierw szych in struk cjach oma wia no tyl ko spo so by fi zycz ne go przy go to wa -
nia akt, na to miast bra ko wa ło w nich okre śle nia za sad se gre go wa nia i kla sy fi ko wa nia ma te -
ria łów, któ rych nie by ło rów nież w opi sa nych już wcze śniej in struk cjach do ty czą cych po -
stę po wa nia z do ku men ta cją nie jaw ną w woj sku. 

Szyb ki wzrost licz by wy twa rza nych do ku men tów po wo do wał jed nak, że z cza sem pra -
cow ni cy ar chi wum mie li po waż ne trud no ści z po rząd ko wa niem ich i gru po wa niem. Wy kaz
ma te ria łów ar chi wal nych, któ ry zo stał za łą czo ny do ostat niej in struk cji nie roz wią zał osta -
tecz nie pro ble mu, gdyż po 1966 r. ilość akt prze ka zy wa nych do ar chi wum Za rzą du II na dal
sys te ma tycz nie ro sła i za war te w nim wy tycz ne szyb ko zdez ak tu ali zo wa ły się. Sy tu ację po -
gar szał rów nież fakt, że se lek cja ma te ria łów do ko ny wa na w kan ce la riach nie za wsze by ła
pra wi dło wa i bar dzo czę sto zda rza ły się przy pad ki, że opi sy te czek by ły nie zgod ne z ich za -
war to ścią lub znaj do wa ły się w nich w nich róż ne go ro dza ju do ku men ty. 

Zmia ny w za kre sie kwa li fi ko wa nia wszyst kich akt woj sko wych ure gu lo wa no osta tecz -
nie do pie ro w 1989 r. w In struk cji o za sa dach ar chi wa li za cji do ku men ta cji woj sko wej.
Zgod nie z jej wy tycz ny mi pod sta wę po dzia łu do ku men ta cji woj sko wej oraz kwa li fi ko wa -
nia jej do wła ści wej ka te go rii sta no wił rze czo wy wy kaz akt. Mu siał on być opra co wa ny
w każ dej jed no st ce czy in sty tu cji woj sko wej i za twier dzo ny przez do wód cę lub sze fa
po uzgod nie niu z kie row ni kiem ar chi wum. Bar dzo przy dat ne przy spo rzą dza niu te go nor -
ma ty wu by ły: „Sche mat jed no li te go po dzia łu ar chi wal ne go do ku men ta cji woj sko wej” oraz
„Wy kaz do ku men ta cji woj sko wej z okre sa mi prze cho wy wa nia”, któ re zo sta ły za łą czo ne do
in struk cji. W pierw szym do ku men cie wy mie nio no gru py ro dza jów do ku men tów woj sko -
wych, uwzględ nia jąc w każ dej z nich ma te ria ły ar chi wal ne i do ku men ta cję nie ar chi wal ną
oraz okres ich prze cho wy wa nia 124. W wy ka zie wy szcze gól nio no na to miast ty po we do ku -
men ty wy twa rza ne przez in sty tu cje i jed nost ki woj sko we. 

Pod sta wo wym ce lem opra co wa nia po wyż szej in struk cji by ło upo rząd ko wa nie woj sko -
we go za so bu ar chi wal ne go prze cho wy wa ne go nie tyl ko w CAW, ale rów nież w ar chi wach
po szcze gól nych in sty tu cji i jed no stek Pol skich Sił Zbroj nych. W in struk cjach we wnętrz -
nych wy da wa nych do tąd w Za rzą dzie II nie roz wią za no te go pro ble mu, gdyż zwra ca no
w nich przede wszyst kim uwa gę na wła ści we za bez pie cze nie ta jem ni cy woj sko wej i pań -
stwo wej, któ rą za wie ra ły znaj du ją ce się tam ma te ria ły ar chi wal ne.

Wy tycz ne In struk cji o za sa dach ar chi wa li za cji do ku men ta cji woj sko wej nie zo sta ły jed -
nak za sto so wa ne w ar chi wum woj sko wych służb wy wia dow czych, gdyż 11 kwiet nia 1997 r.
zo sta ła uchwa lo na Usta wa o ujaw nie niu pra cy lub służ by w or ga nach bez pie czeń stwa pań -
stwa lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu blicz ne (DzU,

Anna�Marcinkiewicz
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124 AIPN, 00432/12, In struk cja o za sa dach ar chi wa li za cji do ku men ta cji woj sko wej za twier dzo na 13 X
1988 r., k. 27–41.



1999, nr 42, poz. 448). Zgod nie z tą usta wą Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go WP uzna no za
je den z or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa i część je go za so bu zo sta ła prze ka za na do In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej.

Do ku men ta cja woj sko wych służb wy wia dow czych by ła przej mo wa na przez IPN od
sierp nia do paź dzier ni ka 2001 r. Ilość prze ka za nych wte dy jed no stek ar chi wal nych wy nio -
sła ok. 2658125. Sta no wi ło to za le d wie ok. 15 proc. licz by teczek, któ re zo sta ły wy mie nio ne
w „Pro to ko le z kon tro li pro ble mo wej ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go” z 1990 r.
Trud no stwier dzić, gdzie znaj du ją się po zo sta łe do ku men ty. Nie wąt pli wie część z nich, któ -
ra by ła jesz cze war to ścio wa pod wzglę dem ope ra cyj nym, z po wo dów oczy wi stych nie zo -
sta ła prze ka za na do IPN. Wie le wska zu je na to, że część akt zo sta ła wy bra ko wa na, gdyż nie
chcia no, aby kie dy kol wiek zo sta ły one ujaw nio ne i pod da ne oce nie opi nii pu blicz nej.

Ogra ni czo na ilość akt Za rzą du II po wo du je jed nak po waż ne trud no ści z od two rze niem
je go peł nej hi sto rii. Przede wszyst kim bra ku je do ku men tów umoż li wia ją cych uka za nie
struk tur i or ga ni za cji woj sko wych służb wy wia dow czych w po cząt ko wym okre sie ich funk -
cjo no wa nia. Po nad to znacz ną część prze ka za nych ma te ria łów sta no wią pu bli ka cje i bro szu -
ry re sor to we, któ re ma ją cha rak ter pro pa gan do wy i nie moż na ich uznać za war to ścio we
źró dło hi sto rycz ne. 

Pod czas ko rzy sta nia z za so bu ar chi wal ne go Za rzą du II wy stę pu ją rów nież in ne pro ble -
my. Na przy kład opi sy na tecz kach czę sto nie są pre cy zyj ne i nie za wsze od po wia da ją tre -
ści umiesz czo nych w nich do ku men tów. Przeszkody te po waż nie utrud nia ją pro wa dze nie
ba dań na uko wych, gdyż unie moż li wia ją spraw ne od na le zie nie in te re su ją cych akt. Stąd też,
jak są dzę, wy ni ka pil na po trze ba upo rząd ko wa nia tych ar chi wa liów.

Na le ży jed nak pod kre ślić, że nie za leż nie od wy mie nio nych wy żej pro ble mów, w za so bie
ar chi wal nym Za rzą du II moż na zna leźć wie le cie ka wych do ku men tów. Na le żą do nich: in -
struk cje, roz ka zy i za rzą dze nia do ty czą ce struk tur i or ga ni za cji Za rzą du II po 1965 r., ra por -
ty i spra woz da nia z dzia łal no ści wy wia dow czej po szcze gól nych od dzia łów, ak ta per so nal -
ne ofi ce rów Za rzą du II, ko re spon den cja woj sko wych służb wy wia dow czych z MBP,
a po tem z MSW oraz ma te ria ły szko le nio we. Szcze gó ło wa ana li za tej do ku men ta cji po zwo -
li na zba da nie przy naj mniej czę ści hi sto rii dzia łal no ści służb wy wia dow czych w Pol sce Lu -
do wej, któ ra do tąd nie zo sta ła jesz cze po zna na.

Sposób archiwizowania i przechowywania dokumentacji w Zarządzie II...

49

A
R

C
H

IW
U

M

125 Spi sy zdaw czo -o dbio rcze akt prze ję tych do ar chi wum IPN z sierp nia, wrze śnia i paź dzier ni ka 2001 r. 


