
Je rzy Bed na rek 
In sty tut Pa mię ci Na ro do wej w Ło dzi

Pro blem ar chi wów hi sto rycz nych 
w za so bie ar chi wal nym 

In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej

Opra co wa nie za so bu ar chi wal ne go w opar ciu o na uko we me to dy wy pra co wa ne
przez ar chi wi sty kę jest jed nym z waż niej szych za dań re ali zo wa nych w bie żą cej pra -
cy ar chi wów. Ni ko go nie trze ba prze ko ny wać, jak waż ne dla ja ko ści ba dań hi sto rycz -
nych jest po praw ne roz po zna nie i opi sa nie zgro ma dzo nych ar chi wa liów. W tym przy -
pad ku wszech stron ną i głę bo ką ana li zę za so bu z uwzględ nie niem wszyst kich ty pów
i ro dza jów ma te ria łów ar chi wal nych umoż li wia za sa da struk tu ral na, któ rą w 1994 r.
sfor mu ło wał prof. Boh dan Ry szew ski. Bę dąc roz wi nię ciem za sa dy pro we nien cji, zo -
sta ła stwo rzo na z my ślą wy ko rzy sta nia jej w sys te mach in for ma tycz nych prze zna -
czo nych dla ar chi wów. Jej pod sta wo wym za ło że niem teo re tycz nym jest ko niecz ność
re kon struk cji i po sza no wa nia nie tyl ko ze spo łu ar chi wal ne go, ale ca łej struk tu ry za -
so bu ar chi wal ne go – ze wszyst ki mi jej ele men ta mi1.

Sto so wa nie za sa dy struk tu ral nej mo że przy nieść wy mier ne ko rzy ści za rów no
dla hi sto ry ków, jak i ar chi wi stów. Po pierw sze, po zwa la wyjść po za for mę i treść do -
ku men tu, bo wiem da je moż li wość ujaw nie nia i po zna nia związ ków mię dzy ar chi -
wa lia mi w ra mach zre kon stru owa ne go i opi sa ne go za so bu ar chi wal ne go. Dzię ki te -
mu ma tak że istot ne zna cze nie dla ja ko ści kwe rend ar chi wal nych i kry ty ki
hi sto rycz nej źró deł2. Po dru gie, w wy ni ku za sto so wa nych stan dar dów opi su za sa da
struk tu ral na pro wa dzi do upo rząd ko wa nia i ujed no li ce nia me to dy ki ar chi wal nej,
a do dat ko wo w wy ni ku ko niecz no ści uści śle nia po jęć wy ko rzy sta nych w stan dar -
dzie opi su przy czy nia się do roz wo ju teo rii ar chi wal nej3. 

W za pro po no wa nej struk tu rze za so bu ar chi wal ne go w wa run kach pol skich
zosta ło wy dzie lo nych dzie więć pod sta wo wych po zio mów ko niecz nych do po praw -

1 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji ar chi wów, To ruń 1994, s. 26.
2 Ten że, Struk tu ra za so bu ze szcze gól nym uwzględ nie niem kwe stii ze spo ło wo ści w ar chi wi sty -
ce i prak ty ce ar chi wów [w:] Kom pu te ry za cja ar chi wów, t. 4: Pro ble my struk tu ry za so bu ar chi wal -
ne go w per spek ty wie kom pu te ry za cji ar chi wów, red. H. Ro bót ka, To ruń 1998, s. 11.
3 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 18.

69



ne go opi su ar chi wa liów. Wy mie nia jąc je od naj wyż sze go do naj niż sze go, są to:
1) zasób archi wum, 2) za sób ar chi wum hi sto rycz ne go, 3) gru pa ze spo łów, 4) ze spół
ar chi wal ny, 5) pod ze spół, 6) se ria ar chi wal na, 7) kla sa ar chi wal na (pod se ria), 8) jed -
nost ka ar chi wal na i na koń cu do ku ment, ale ro zu mia ny ja ko po je dyn czy prze kaz
in for ma cyj ny4.

Istot nym, choć w bie żą cej prak ty ce ar chi wów sta le nie do ce nia nym, ele men -
tem za sa dy struk tu ral nej jest po ziom ar chi wum hi sto rycz ne go. Roz wa ża nia na je go
te mat, w od nie sie niu do za so bu ar chi wal ne go IPN, na le ży roz po cząć od przy po mnie -
nia de fi ni cji te go po ję cia. Naj ogól niej moż na stwier dzić, iż ar chi wum hi sto rycz ne
sta no wi ło w prze szło ści za sób od ręb ne go or ga ni za cyj nie ar chi wum, któ re w wy ni -
ku róż nych oko licz no ści utra ci ło sa mo dziel ność i we szło w skład za so bu in ne go ar -
chi wum5. Do dat ko wo, przy sto so wa niu te go po ję cia, na le ży pa mię tać, iż cho dzi o za -
sób ar chi wum, a nie o po je dyn czą re gi stra tu rę, na wet gdy by by ła ona w prze szło ści
obar czo na suk ce sja mi akt ob cych. Róż na na to miast mo gła być od ręb ność or ga ni za -
cyj na ta kie go ar chi wum. Moż na mó wić w tym przy pad ku o ca łej in sty tu cji, dzia le
in sty tu cji, czy też na ro słym hi sto rycz nie ar chi wum ro dzin no -ma jąt ko wym6.

Po da jąc przy kła dy ta kich form ar chi wal nych, moż na wy mie nić cho ciaż by za -
so by ar chi wów sta ro pol skich, któ re mia ły swo je re gu la cje praw ne, opie kę, or ga ni -
za cję i okre ślo ne za sa dy udo stęp nia nia akt7. In ną, czę sto spo ty ka ną, for mą ar chi -
wum hi sto rycz ne go są na przy kład ar chi wa miast. Ukształ to wa ne na prze strze ni
wie lu stu le ci nie rzad ko obec nie są trak to wa ne ja ko zwy kłe ze spo ły, któ rych na zwa
z re gu ły roz po czy na się od umniej sza ją cej ich hi sto rycz ne zna cze nie for mu ły: „ak -
ta mia sta”. Ar chi wa mi hi sto rycz ny mi są też ar chi wa gu ber nial ne. Zor ga ni zo wa ne
w XIX w. przez ro syj skie wła dze ad mi ni stra cyj ne peł ni ły przede wszyst kim funk -
cje ar chi wów bie żą cych, sil nie zwią za nych z wła sny mi re gi stra tu ra mi. Po pierw szej

4 Na le ży w tym miej scu do dać, iż przed sta wio na po wy żej za sa da struk tu ral na, zgod nie
z ideą prof. Ry szew skie go, mo że być twór czo roz wi ja na przez ar chi wi stów, na przy kład przez
do da wa nie (w mia rę po trze by) no wych ele men tów opi su w for mie pod po zio mów.
5 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 20. Jó zef Sie mień ski w 1933 r. za pro po no -
wał wpro wa dze nie do ar chi wi sty ki pol skiej po ję cia „ze spół wyż sze go rzę du” na ozna cze nie
ze spo łów akt wy two rzo nych przez in sty tu cje na le żą ce do jed ne go ustro ju. Póź niej pro po no -
wa no też for mę ta ką okre ślać mia nem „kom plek su ar chi wal ne go” lub „com po si tum”. Sze -
rzej zob. B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 21.
6 B. Ry szew ski, Struk tu ra za so bu ze szcze gól nym uwzględ nie niem kwe stii ze spo ło wo ści..., s. 15.
Po wsta ły też pro po zy cje re kon struk cji ze spo łów hi sto rycz nych. Jed ną z nich za pre zen to wał
Hu bert Wajs na przy kła dach z ar chi wów grodz kich. By ła ona opar ta na tzw. re kon struk cji
ide al nej, prze wi du ją cej od two rze nie ze spo łów roz pro szo nych, zde kom ple to wa nych, a na wet
znisz czo nych (H. Wajs, Uwa gi na te mat ze spo ło wo ści w okre sie sta ro pol skim [w:] Kom pu te ry za -
cja ar chi wów, t. 3: Pro ble my ze spo ło wo ści w ar chi wi sty ce i w prak ty ce ar chi wów, red. H. Ro bót ka,
To ruń 1997, s. 35–38).
7 W. Cho rą ży czew ski, Struk tu ra sta ro pol skie go za so bu ar chi wal ne go w kon tek ście opi su
w skom pu te ry zo wa nych ar chi wal nych sys te mach in for ma cyj nych [w:] Kom pu te ry za cja ar chi wów,
t. 4: Pro ble my struk tu ry za so bu..., s. 19–39.
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woj nie świa to wej, czę ścio wo roz pro szo ne, zo sta ły włą czo ne do za so bu ar chi wów pań -
stwo wych od ro dzo nej Rze czy po spo li tej8. 

Z bliż szych na szym cza som ar chi wów hi sto rycz nych moż na po dać na przy -
kład za cho wa ne ak ta PZPR. Gro ma dzo ne i prze cho wy wa ne na prze strze ni lat
w odręb nych ar chi wach ko mi te tów wo je wódz kich przed prze ję ciem do za so bów
archi wów pań stwo wych mia ły sta tus ar chi wów wy dzie lo nych i nie pod le ga ły me ry -
to rycz nie pań stwo wej służ bie ar chi wal nej9. Ko lej nym, tak że cha rak te ry stycz nym
przy pad kiem, jest za sób ar chi wum woj sko we go z lat 1918–1939. Czę ścio wo odtwo -
rzo ny po dru giej woj nie świa to wej, w obec nej struk tu rze za so bu CAW zo stał zre du -
ko wa ny do ze spo łu li czą ce go 278 jed no stek ar chi wal nych (7,7 m.b.) i obej mu ją ce go
je dy nie spra wy or ga ni za cyj ne przed wo jen ne go ar chi wum. Po zo sta łe ak ta tworzą ce
za sób te go ar chi wum w prze szło ści zo sta ły zin wen ta ry zo wa ne w ra mach od ręb nych
ze spo łów i zbio rów bez ko niecz ne go, jak się wy da je, choć by ich in for ma cyj ne go
scale nia na po zio mie ar chi wum hi sto rycz ne go10.

Ten krót ki prze gląd kon kret nych przy kła dów ar chi wów hi sto rycz nych nie wy -
czer pu je rzecz ja sna moż li we go ka ta lo gu te go ro dza ju form zgro ma dzo nych we
współ cze snych ar chi wach. Przy pad ki włą cza nia ca łych za so bów do tąd od ręb nych
ar chi wów do za so bów in nych ar chi wów nie by ły i nie są czymś wy jąt ko wym. Nie -
ste ty, sa mo po ję cie ar chi wum hi sto rycz ne go nie utrwa li ło się w peł ni w pol skiej ar -
chi wi sty ce, tym bar dziej nie ma do koń ca sku tecz ne go za sto so wa nia w pra cy ar chi -
wów. Wy star czy przy po mnieć, że za so by ar chi wów hi sto rycz nych by ły do tej po ry
trak to wa ne ja ko gru py ze spo łów, ze spo ły zło żo ne, lub po pro stu ja ko ze spo ły sta no -
wią ce część za so bu ar chi wum11.

Po wo dy ta kie go sta nu rze czy moż na tłu ma czyć w róż ny spo sób. Wy da je się
jed nak, że jed nym z waż niej szych jest pro blem nie do stat ku ba dań pro ce sów ar chi -

8 Sze rzej zob. M. Ja nik, Ar chi wa hi sto rycz ne w struk tu rze za so bu Ar chi wum Pań stwo we go
w Ło dzi [w:] Kom pu te ry za cja ar chi wów, t. 4: Pro ble my struk tu ry za so bu..., s. 88–89, 94–95.
9 Do ku men ta cja PZPR do koń ca lat pięć dzie sią tych by ła gro ma dzo na w skład ni cach akt.
Nad zór nad ni mi spra wo wa ły Wy dzia ły Ogól ne Ko mi te tów Wo je wódz kich PZPR, a od 1955 r.
Wy dzia ły Pro pa gan dy. W 1956 r. skład ni ce uzy ska ły sta tus ar chi wów, któ re me ry to rycz nie pod -
le ga ły Za kła do wi Hi sto rii KC PZPR, a na stęp nie Cen tral ne mu Ar chi wum PZPR. Szerzej zob.
W. Horst, Kan ce la rie i ar chi wa Cen tral ne go Ko mi te tu Wy ko naw cze go Pol skiej Par tii So cja li stycz nej,
Ko mi te tu Cen tral ne go Pol skiej Par tii Ro bot ni czej i Ko mi te tu Cen tral ne go Pol skiej Zjed no czo nej Par tii
Ro bot ni czej, War sza wa 2006; I. Chmie lew ska, K. Ho łow nia, Pro ble my po rząd ko wa nia akt par tyj -
nych z by łe go Ar chi wum Ko mi te tu Wo je wódz kie go Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej w Olsz ty -
nie z lat 1948–1990 (z wy łą cze niem ze spo łu Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR), http://20090209.ar -
chi wa.gov.pl/re po si to ry/wy da rze nia/Chmie lew ska_Ho low nia.pdf (do stęp 10 XI 2013 r.).
10 Zob. In for ma tor o za so bie ar chi wal nym Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go, red. N. Buj nie -
wicz, War sza wa 2008, s. 10–12. O hi sto rii ar chi wów woj sko wych w II Rze czy po spo li tej oraz
o współ cze snym Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym zob. W.K. Ro man, Cen tral ne Ar chi wum
Woj sko we 1918–1998, tra dy cje, hi sto ria, współ cze sność służ by ar chi wal nej Woj ska Pol skie go,
Toruń 2002.
11 M. Janik, dz. cyt., s. 87–88.
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wo twór czych. Nie wy róż nia ją się w tym wzglę dzie tak że hi sto ry cy i ar chi wi ści zwią -
za ni z IPN, któ rych nie licz ne tyl ko opra co wa nia do ty ka ją kwe stii za sad obie gu i ar -
chi wi za cji do ku men ta cji wy twa rza nej przez ko mu ni stycz ne służ by spe cjal ne12. Sto -
sun ko wo do brze zo sta ła roz po zna na je dy nie spra wa or ga ni za cji i funk cjo no wa nia
tzw. ewi den cji ope ra cyj nej SB MSW, czy li spe cy ficz nej dla taj nych służb for my do -
ku men to wa nia pra cy ope ra cyj nej1 3. Nie wy ni ka to jed nak z po dej mo wa nych w Insty -
tu cie na sze ro ką ska lę ba dań pro ce sów ar chi wo twór czych, czy też prób roz po zna nia
struk tu ry za so bu, ale głów nie z bie żą cej ko niecz no ści, jak naj szyb sze go zi den ty fi -
ko wa nia i na stęp nie udo stęp nie nia akt prze ję tych przez In sty tut róż ne go ro dza ju
wnio sko daw com.

Ogrom spraw bie żą cych, ja ki mi zaj mu je się ar chi wum IPN, ni gdy nie sprzy jał
rów nież jak że istot nej dla ja ko ści pra cy ar chi wów dys ku sji z za kre su me to dy ki ar -
chi wal nej. Wy star czy tyl ko przy po mnieć, iż od po ło wy 2011 r. do koń ca 2013 r. nie
ze brał się je go Ze spół Me to dycz ny, po wo ła ny w mar cu 2008 r. na pod sta wie za rzą -
dze nia pre ze sa In sty tu tu14.

12 Zob. m.in. Z. Krup ska, Za rzą dza nie do ku men ta cją ak to wą w na czel nych or ga nach bez pie -
czeń stwa pań stwa i po rząd ku pu blicz ne go w la tach 1944–1990 [w:] W krę gu „te czek”. Z ba dań
nad za so bem i funk cja mi ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, red. J. Bed na rek, P. Perzy na,
Łódź – To ruń 2006, s. 115–128; A. Woj ciu lik, Obieg do ku men tów oraz ich ar chi wi za cja w UBP
wo je wódz twa bia ło stoc kie go w la tach 1944–1956 (za rys pro ble mu) [w:] W krę gu „te czek”..., s. 129–136;
A. Mar cin kie wicz, Spo sób ar chi wi zo wa nia i prze cho wy wa nia do ku men ta cji w Za rzą dzie II Szta -
bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010,
t. 3, s. 9–49; P. Perzy na, Kształ to wa nie za so bu ar chi wal ne go i spe cy fi ka dzia łal no ści Wy dzia łu „C”
Ko men dy Miej skiej MO w Ło dzi do 1975 r., „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2011, t. 4, s. 37–90.
13 Zob. m.in. L. Po sto ło wicz, Kar to te ka ogól no in for ma cyj na Służ by Bez pie czeń stwa [w:] Z ar -
chi wum IPN, t. 1, red. B. Gro nek, War sza wa 2005, s. 17–20; M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja
i funk cjo no wa nie kar to tek ogól no in for ma cyj nej i za gad nie nio wej apa ra tu bez pie czeń stwa [w:] Wo -
kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006,
s. 231–262; M. Ko ma niec ka, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne, re je stra cyj ne, ar chi wal ne i ko or dy na -
cyj ne ja ko źró dła hi sto rycz ne [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw -
cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 263–280; J. Pi łat, Za sa dy pro wa dze nia, funk cjo no wa nie oraz
ro la ewi den cji ope ra cyj nej SB z uwzględ nie niem przy dat no ści za cho wa nych ma te ria łów ewi den cyj -
nych w bie żą cej pra cy In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej [w:] W krę gu „te czek”..., s. 149–166; P. Drzy -
ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej na pod sta wie ma te ria łów Wy dzia łu „C” KW MO
w Po zna niu, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 1, s. 9–40; ten że, Za rys
struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej Sek cji II Wy dzia łu „C” KW MO/WUSW w Po zna niu
[w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu. Stu dia nad za so bem,
red. R. Ko ściań ski, R. Leś kie wicz, War sza wa – Po znań 2008, s. 89–104; A. Zie liń ski, Przy -
kła dy do ku men ta cji wy two rzo nej przez pion ewi den cji ope ra cyj nej SB w la tach 1972–1990 i jej
wyko rzy sta nie do ba dań na uko wych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010,
t. 3, s. 147–168.
14 Ze spół Me to dycz ny IPN od mar ca 2008 r. do po ło wy 2011 r. od był sie dem po sie dzeń.
Sze rzej zob. J. Bed na rek, Dzia łal ność na uko wo -ba daw cza ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej w la tach 2000–2010, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2012, t. 5, s. 22–23.
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Nie mo że być za sko cze niem w ta kiej sy tu acji fakt, że pro blem ar chi wów histo -
rycz nych w za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej obec nie nie ist nie -
je na żad nym po zio mie dys ku sji me to dycz nej. Zo stał też kom plet nie po mi nię ty
przy trwa ją cym ak tu al nie in ten syw nym opracowaniu zgro ma dzo ne go przez In sty -
tut za so bu15.

Tym cza sem ar chi wum IPN na prze strze ni ostat nich kilkunastu lat nie dość,
że prze ję ło kil ka ar chi wów hi sto rycz nych, to jed no cze śnie, co na le ży pod kre ślić, do -
ko na ło sca le nia ich za cho wa nych i roz pro szo nych do tej po ry za so bów. Od po wiedź
na py ta nie, ja kie są to ar chi wa, nie jest skom pli ko wa na. Od ra zu moż na wy mie nić
od ręb ne or ga ni za cyj nie i dzia ła ją ce nie za leż nie od sie bie:

– Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa MSW (1944–1990),
– Ar chi wum De par ta men tu I Służ by Bez pie czeń stwa MSW (1944–1990),
– Ar chi wum Woj sko wej Służ by We wnętrz nej MON (1943–1990),
– Ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP (1944–1990)16.
Ina czej, uży wa jąc ter mi no lo gii sto so wa nej w na ukach o obron no ści i bez pie -

czeń stwie we wnętrz nym, bę dą to od po wied nio na stę pu ją ce ar chi wa funk cjo nu ją ce
w sys te mie służb spe cjal nych PRL:

– ar chi wum kontr wy wia du cy wil ne go,
– ar chi wum wy wia du cy wil ne go,
– ar chi wum kontr wy wia du woj sko we go,
– ar chi wum wy wia du woj sko we go.
Bez wąt pie nia naj le piej roz po zna ne są ak tu al nie ma te ria ły ar chi wal ne za cho -

wa ne po dzia łal no ści kontr wy wia du cy wil ne go PRL. W więk szo ści zo sta ły już zin -
wen ta ry zo wa ne i w ska li ca łe go za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu opra co wa no je w ra -
mach ze spo łów: Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych w War sza wie [1945] 1954–1990
oraz je go od po wied ni ków te re no wych utwo rzo nych w 1983 r. – wo je wódz kich urzę -
dów spraw we wnętrz nych. Na wet po bież na ana li za za miesz czo nych w pu blicz nym

15 Na le ży przy po mnieć, że w przy pad ku dzia łal no ści ar chi wum IPN ja ko pierw szy po -
trze bę zwró ce nia uwa gi na kwe stię ar chi wów hi sto rycz nych pod niósł Pa weł Perzy na w ar ty -
ku le opu bli ko wa nym w 2009 r. na ła mach „Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej”. Zob. P. Perzy na, Pro ble ma ty ka roz po zna nia struk tu ry za so bu i ze spo ło wo ści akt cy wil nych
or ga nów bez pie czeń stwa oraz ich in for ma tycz ne go opi su, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię -
ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 13–52.
16 Pod sta wo we in for ma cje do ty czą ce or ga ni za cji i za kre su kom pe ten cji ar chi wów ko mu -
ni stycz nych służb spe cjal nych moż na zna leźć m.in. w na stę pu ją cych pra cach: P. Mil cza now -
ski, Spe cy fi ka struk tu ry or ga ni za cyj nej Ar chi wum MSW [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia
me to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 221–229; P. Pio trow ski, Me to -
do lo gia pra cy ope ra cyj nej De par ta men tu I MSW [w:] Oso bo we źró dła in for ma cji – za gad nie nia me -
to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008, s. 382, 388–389; A. Mar cin kie wicz,
Spo sób ar chi wi zo wa nia i prze cho wy wa nia do ku men ta cji w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go...,
s. 9–49; A. Mar cin kie wicz -Kacz mar czyk, Woj sko wa Służ ba We wnętrz na. Or ga ni za cja i za kres
za dań [w:] Ar chi wa lia ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji – za gad nie nia źró dło znaw cze, red. F. Mu -
siał, Kra ków 2012, s. 233–239.
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In wen ta rzu Ar chi wal nym IPN cha rak te ry styk tych ze spo łów, wska zu je jed nak na pe -
wien cha os ter mi no lo gicz ny i nie do koń ca roz strzy gnię te pro ble my me to dycz ne1 7.

Na przy kład, w opu bli ko wa nych opi sach, bę dą cych czymś w ro dza ju uprosz -
czo nych wstę pów do in wen ta rzy, ze spo ły wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz -
nych okre śla ne są mię dzy in ny mi ja ko: za mknię te i frag men ta rycz ne; ja ko zło żo ne,
za mknię te i nie kom plet ne lub na przy kład ja ko pro ste, za mknię te i frag men ta rycz -
ne. Naj cie ka wiej brzmi uza sad nie nie frag men ta rycz no ści ze spo łu. Frag men ta rycz -
ny, gdyż na przy kład w prze ję tych do IPN ma te ria łach nie ma do ku men ta cji wszyst -
kich pio nów WUSW, a do pie ro po sia da nie tych ma te ria łów „za pew ni ło by
kom plet ność ze spo łu i moż li wość ba da nia wszyst kich aspek tów dzia łal no ści je go
twór cy”18. W in nym opi sie za zna czo no, iż ze spół jest frag men ta rycz ny, bo wiem „za -
wie ra do ku men ta cję tyl ko nie któ rych ko mó rek or ga ni za cyj nych WUSW, sku pio -
nych w ra mach jed ne go pio nu SB”19. Moż na tak że do wie dzieć się, iż „do ar chi wum
Od dzia łu IPN [...] zo stał prze ka za ny [...] frag ment zar chi wi zo wa ne go ze spo łu
WUSW [...], ogra ni czo ny do ma te ria łów ar chi wal nych wy two rzo nych przez jed nost -
ki i ko mór ki Służ by Bez pie czeń stwa oma wia ne go wy twór cy”20.

Ma jąc na uwa dze do tych cza so wy do ro bek teo rii i me to dy ki ar chi wal nej, wy -
jąt ko wo ory gi nal nie brzmi cha rak te ry sty ka naj więk sze go ze spo łu – Mi ni ster stwo
Spraw We wnętrz nych w War sza wie. Jej ano ni mo wy au tor na zy wa go raz zbio rem,
raz spu ści zną ar chi wal ną, twier dząc mię dzy in ny mi: „Po łą cze nie w licz nych zbio -
rach do ku men ta cji po wsta łej w wy ni ku zróż ni co wa nych pro ce dur i we dług zróż ni -
co wa nych re guł w roz le głej per spek ty wie cza so wej, a tak że o wy jąt ko wo zróż ni co -
wa nej te ma ty ce i współ cze snym za sto so wa niu, wy twa rza nej przez nie za leż nie
funk cjo nu ją ce w ra mach MSW kan ce la rie i struk tu ry, czy ni ze spu ści zny ak to wej
i ewi den cyj nej MSW zbiór szcze gól nie zło żo ny”21.

Jak wi dać na pod sta wie po wyż szych przy kła dów, jed nym z istot nych pro ble -
mów me to dycz nych dla ar chi wi stów In sty tu tu sta ła się kwe stia tzw. frag men ta rycz -
no ści wy żej wy mie nio nych ze spo łów. Tym cza sem wia do mo prze cież, że, mó wiąc
naj ogól niej, ze spół ar chi wal ny to zar chi wi zo wa na ca łość ma te ria łów ar chi wal nych

17 W wy ni ku no we li za cji usta wy o IPN z 18 III 2010 r., Pre zes In sty tu tu zo stał zo bo wią -
za ny w ter mi nie do 31 XII 2012 r. do opu bli ko wa nia in wen ta rza ar chi wal ne go, za pew nia ją -
ce go opis za so bu na po zio mie jed no stek ar chi wal nych. Za sa dy opi su oraz pre zen ta cji da nych
znaj du ją cych się w in wen ta rzu opra co wa ła Ra da IPN. Zob. „Uchwa ła nr 2/12 Ra dy In sty tu -
tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu z dnia
3 lu te go 2012 r. w spra wie for my in wen ta rza ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko -
mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu”, http://in wen tarz.ipn.gov.pl/za kres -
-da nych (do stęp 10 XI 2013 r.).
18 Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=4008 (do stęp 10 XI 2013 r.).
19 Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=3928 (do stęp 10 XI 2013 r.).
20 Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=3933 (do stęp 10 XI 2013 r.).
21 Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=2033 (do stęp 10 XI 2013 r.).
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wy two rzo nych i zgro ma dzo nych przez ustro jo wo od ręb ne go twór cę22. Czy za tem
w ogó le na le ży upie rać się przy opra co wy wa niu ze spo łu o na zwie „Mi ni ster stwo
Spraw We wnętrz nych”, lub na przy kład „Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych
w Ło dzi”, sko ro w za so bie In sty tu tu nie zna la zła się zar chi wi zo wa na ca łość akt
tych twór ców? Da lej, jak ge ne ral nie pod wzglę dem ar chi wal nym moż li we jest opra -
co wa nie tzw. ze spo łu nie kom plet ne go, gdy nie moż na okre ślić je go struk tu ry
i wszyst kich aspek tów dzia łal no ści je go twór cy? Ja ka mo że być war tość in for ma -
cyj na in wen ta rza „frag men tu ze spo łu”? Jak wresz cie ta ki in wen tarz za bez pie cza
ca łość i układ ze spo łu ar chi wal ne go? Na le ży też roz wiać in ną wąt pli wość – z pew -
no ścią nie są to ze spo ły frag men ta rycz ne, gdyż po zo sta łe ak ta, któ re nie tra fi ły
do IPN, cały czas są prze cho wy wa ne mię dzy in ny mi w ar chi wum MSW i w ar chi -
wach po li cyj nych23.

Zna jąc pod sta wy praw ne dzia łal no ści IPN, na le ży sta now czo stwier dzić, iż ta
po zo sta ła do ku men ta cja, czy li na przy kład więk szość akt pio nu Mi li cji Oby wa tel -
skiej z lat 1954–1990 czy pio nu ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze go ni gdy do za so bu
Insty tu tu nie tra fi. Z po wo dów for mal nych więc, zwią za nych z ogra ni cze nia mi praw -
ny mi, nie jest też moż li we w tym przy pad ku tzw. sca le nie ide al ne, czy li uwzględ -
nie nie bra ku ją cej czę ści ze spo łu w in wen ta rzu.

Uświa do mie nie so bie tej, wy da wa ło by się, że dość oczy wi stej kon sta ta cji,
powin no pro wa dzić do wnio sku, iż w za so bie ar chi wal nym IPN nie ma i nie bę dzie
fi zycz nie ta kich ze spo łów, jak na przy kład Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych lub
Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych w Ło dzi. Wy star czy przy po mnieć, iż
zgodnie z usta wą o IPN z 1998 r. do je go za so bu tra fi ły do ku men ty, zbio ry da nych,
re je stry i kar to te ki wy two rzo ne oraz zgro ma dzo ne przez or ga ny bez pie czeń stwa
państwa, or ga ny wię zien nic twa, są dy i pro ku ra tu ry oraz or ga ny bez pie czeń stwa
Trzeciej Rze szy Nie miec kiej i Związ ku So cja li stycz nych Re pu blik So wiec kich,
dotyczą ce sze ro ko ro zu mia nych re pre sji po li tycz nych, zbrod ni na zi stow skich
i komu ni stycznych24.

22 B. Ry szew ski, Z za gad nień ze spo łu ar chi wal ne go, „Ac ta Uni ver si ta tis Ni co lai Co per ni ci.
Na uki Hu ma ni stycz no -Spo łecz ne. Hi sto ria” 1973, t. 8, z. 54, s. 139; H. Ro bót ka, B. Ry szew -
ski, A. Tom czak, Ar chi wi sty ka, War sza wa 1989, s. 15.
23 Ze spół moż na okre ślić ja ko frag men ta rycz ny je dy nie wów czas, gdy za cho wa ły się ak ta
od po wia da ją ce tyl ko nie któ rym funk cjom twór cy ze spo łu. Zob. H. Ro bót ka, B. Ry szew ski,
A. Tom czak, dz. cyt., s. 16.
24 Zob. za pi sy Roz dzia łu 3 („Gro ma dze nie do ku men tów przez In sty tut Pa mię ci”) w „Usta -
wie z dnia 18 grud nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni
prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu” (tekst jed no li ty), http://ipn.gov.pl/__da ta/as sets/pdf_fi -
le/0008/49292/1-24338.pdf (do stęp 10 XI 2013 r.). Wy daw nic twem ob ra zu ją cym względ nie re -
al ny stan i struk tu rę za so bu In sty tu tu po zo sta je ca ły czas: In for ma tor o za so bie ar chi wal nym
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej (stan na dzień 31 grud nia 2008 ro ku), red. J. Bed na rek, R. Leś kie -
wicz, War sza wa 2009.
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Klu czem do roz wią za nia za sy gna li zo wa nych wy żej kon kret nych pro ble mów
do ty czą cych ze spo ło wo ści akt cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa mo że
być, zgod nie z za sa dą struk tu ral ną, pre cy zyj ne okre śle nie po zio mu ar chi wum hi -
sto rycz ne go. Bę dzie nim wspo mnia ne już Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa MSW
w la tach 1944–1990. Ta ki wła śnie do kład nie za sób, w oma wia nym przy pad ku, prze -
jął IPN. „Ar chi wum”, dla te go gdyż w la tach 1944–1990 w ra mach MBP, KdsBP,
MSW oraz ich od po wied ni ków te re no wych by ły zor ga ni zo wa ne i funk cjo no wa ły
spe cjal ne ar chi wa z na ra sta ją cym hi sto rycz nie za so bem. „Służ by Bez pie czeń stwa
MSW” dla te go, po nie waż pion po li cji po li tycz nej nad zo ru ją cy te ar chi wa, czy li Służ -
ba Bez pie czeń stwa, dzia łał nad rzęd nie i nie za leż nie pod wzglę dem or ga ni za cyj nym
oraz kom pe ten cyj nym od po zo sta łych struk tur MSW25. Miał w do dat ku wła sne kan -
ce la rie, re gi stra tu ry, spe cjal ne re gu la cje do ty czą ce po stę po wa nia z wy twa rza ną oraz
gro ma dzo ną do ku men ta cją i wresz cie zor ga ni zo wa ne in sty tu cjo nal nie ar chi wa cen -
tral ne i te re no we (zob. sche ma ty 1 i 2).
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Ministerstwo Spraw
Wew trznych

Biuro „C”

(archiwum akt historycznych(archiwum akt operacyjnych

Centralne Archiwum
Ministerstwa Spraw Wewn trznych

(nazwa tylko w korespondencji zewn

Sche mat 1. Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa MSW w la tach 1965–1990

Źró dło – opra co wa nie wła sne na pod sta wie: AIPN, 01758/16, Kon spekt o pra cy ar chi wal -
nej Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW, [War sza wa] 1976; AIPN, 01435/33, Ewi den cja ope ra cyj na
Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984, War sza wa 1984.



Źró dło – opra co wa nie wła sne na pod sta wie: AIPN, 01435/33, Ewi den cja ope ra cyj na Służ -
by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984, War sza wa 1984; AIPN, 01305/683, In for -
ma tor o za so bie ar chi wal nym Wy dzia łu IV Biu ra „C”, [War sza wa] 1988; S. Kol ler, Bra ko wa nie
i nisz cze nie do ku men ta cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych
(1956–1990), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2011, t. 4, s. 179–234. 

25 Ogól nie o prze kształ ce niach or ga ni za cyj nych oraz za kre sie kom pe ten cji cy wil nych
orga nów bez pie czeń stwa PRL zob. Z. Na wroc ki, Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1944–1956
[w:] Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwa grzyk,
War sza wa 2005, s. 19–48; P. Pio trow ski, Służ ba Bez pie czeń stwa w la tach 1956–1975 [w:] Aparat
bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2: 1956–1975, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2006, s. 7–33; P. Pio -
trow ski, Służ ba Bez pie czeń stwa w la tach 1975–1990 [w:] Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce...,
t. 3: 1975–1990, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2008, s. 9–60.
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Sche mat 2. Za sób Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa MSW w la tach 1944–1990

Zasób archiwum akt operacyjnych

Służby Bezpieczeństwa MSW 

(1944–1990)

Zasób archiwum akt historycznych

Służby Bezpieczeństwa

MSW (1944–1990)

Obejmował akta SB i jednostek 

operacyjno-dochodzeniowych MO:

– akta osobowych źródeł informacji,

dysponentów lokali kontaktowych,

mieszkań konspiracyjnych, 

kandydatów na osobowe źródła

informacji (tzw. sygn. I),

– akta rozpracowań operacyjnych 

(tzw. sygn. II),

– akta postępowań przygotowawczych

(tzw. sygn. III),

– akta spraw obiektowo-zagadnieniowych 

(tzw. sygn. IV),

– dokumentacja ogólno-operacyjna

(normatywy, sprawozdawczość, 

meldunki sytuacyjne, korespondencja

operacyjna),

– zbiory mikrofilmowe,

– materiały ewidencyjne (różnego rodzaju

kartoteki, skorowidze, katalogi)

– akta okresu międzywojennego i okresu

okupacji (m.in. materiały MSW; 

urzędów wojewódzkich, starostw, 

sądów i prokuratur przedwojennych 

woj. wschodnich, Policji Państwowej,

Oddziału II SG WP, 

attachatów wojskowych RP, 

Rządu RP na Uchodźstwie, 

Armii Krajowej),

– akta administracyjne jednostek

organizacyjnych MSW i KG MO,

– akta osobowe zwolnionych

funkcjonariuszy SB i MO 

oraz pracowników cywilnych 

(m.in. sygn. V, VI, VII),

– materiały ewidencyjne (m.in. kartoteki

funkcjonariuszy PP, członków KPP,

żołnierzy AK, 

repatriantów z lat 1945–1951,

żołnierzy II Korpusu Polskiego, VD)

Stan zasobu w 1988 r.:

ponad 39 tys. akt spraw (sygn. I–IV) 

i 308 mb dokumentacji ogólno-operacyjnej

Stan zasobu w 1988 r.:

ponad 138 tys. j.a. (ok. 1800 mb)



Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa MSW (1944–1990) i je go od po wied ni ki te -
re no we to wręcz mo de lo we ty py ar chi wów hi sto rycz nych. Ich opra co wa nie, w zgo -
dzie z za sa dą struk tu ral ną, mo że przy nieść wie le ko rzy ści. Po zwo li mię dzy in ny mi
od two rzyć po wią za nia mię dzy ak to we za so bu, je go na ra sta nie, struk tu rę i, co naj -
istot niej sze, re al ny stan za cho wa nia.

Przy kład ta kie go ar chi wum hi sto rycz ne go, opra co wa ny na pod sta wie do tych -
cza so wej ana li zy struk tu ry za so bu Od dzia łu IPN w Ło dzi, wy glą da na stę pu ją co:

I. Za sób ar chi wum:
Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Ło dzi.

II. Za sób ar chi wum hi sto rycz ne go:
Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa wo je wódz twa łódz kie go 1945–1990.

III. Gru pa ze spo łów: (brak).

IV. Ze spół ar chi wal ny:
Służ ba Bez pie czeń stwa Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych
w Ło dzi [1945] 1983–1990.

V. Pod ze spo ły:
– Wo je wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Ło dzi 1945–1954,
– Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go na mia sto Łódź 1951–1954,
– Wo je wódz ki Urząd do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Ło dzi

1954–1956,
– Służ ba Bez pie czeń stwa Ko men dy Miej skiej Mi li cji Oby wa tel skiej

w Ło dzi 1956–1977,
– Służ ba Bez pie czeń stwa Ko men dy Wo je wódz kiej Mi li cji Oby wa tel skiej

w Ło dzi 1956–1983,
– Służ ba Bez pie czeń stwa Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych

w Ło dzi 1983–1990.

VI. Se rie:
– ma te ria ły ad mi ni stra cyj ne (po rząd ko wa ne zgod nie z me to dą struk tu -

ral no -or ga ni za cyj ną, uło że nie jed no stek ar chi wal nych we dług struk -
tury or ga ni za cyj nej twór cy i ewen tu al nie we dług wy ko ny wa nych
funkcji),

– ma te ria ły ope ra cyj ne (po rząd ko wa ne we dług zar chi wi zo wa nych ro dza -
jów akt, tzw. sy gna tu ry: I, II, III i IV),

– ma te ria ły oso bo we (po rząd ko wa ne we dług zar chi wi zo wa nych ro dza -
jów akt, tzw. sy gna tu ry V, VI, VII),
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– ma te ria ły obron ne (po rząd ko wa ne zgod nie z me to dą struk tu ral no -or -
ga ni za cyj ną, uło że nie jed no stek ar chi wal nych we dług struk tu ry or ga -
ni za cyj nej twór cy i ewen tu al nie we dług wy ko ny wa nych funk cji),

– ma te ria ły ewi den cyj ne (po rząd ko wa ne we dług ukła du rze czo we go: kar -
to te ki, sko ro wi dze, dzien ni ki re je stra cyj ne, dzien ni ki ar chi wal ne itp.),

– bi blio te ka (po rząd ko wa na we dług ukła du rze czo we go: se rie wy daw ni -
cze, pe rio dy ki itp.),

– ak ta pasz por to we (po rząd ko wa ne we dług ko lej no ści re je stra cji – układ
sko ro wi dzo wy).

Na le ży tak że zwró cić uwa gę, iż nie ste ty ist nie je du że nie bez pie czeń stwo de -
for ma cji te go ar chi wum, po wo do wa ne po ku są nie re al ne go obec nie, jak wspo mnia -
no wy żej, od two rze nia ze spo łów MSW, czy też wo je wódz kich urzę dów spraw we -
wnętrz nych. Trwa na przy kład łą cze nie za so bu wy two rzo ne go i zgro ma dzo ne go
przez SB z nie licz ny mi ak ta mi pro we nien cji mi li cyj nej, wy two rzo ny mi po 1954 r.,
któ re tra fi ły do ar chi wum In sty tu tu, a ni gdy nie by ły zar chi wi zo wa ne w pio nie „C”
SB. Wy da je się, iż do ku men ta cja ta po win na być kon se kwent nie opra co wy wa na w ra -
mach po ste rio rów ze spo łów z ak ta mi MO z okre su 1944–1954, gdy struk tu ra ta pod -
le ga ła for mal nie MBP. Obec nie, w ska li ca łe go In sty tu tu, pra ce ta kie wy ko ny wa ne
są je dy nie w Od dzia le IPN w Ło dzi2 6.

Pod su mo wu jąc, oczy wi ste jest to, iż ar chi wa mia ły szcze gól nie waż ne zna cze -
nie dla sys te mu służb spe cjal nych PRL, bę dąc dla nie go przede wszyst kim pod sta -
wo wym źró dłem wie dzy ope ra cyj nej. Dla te go od two rze nie ich za so bów, ana li za or -
ga ni za cji i funk cjo no wa nia, wresz cie opracowanie zgod ne z za sa da mi ar chi wi sty ki
to wa run ki ko niecz ne za rów no dla wła ści wej re ali za cji usta wo wych za dań przez IPN,
jak i dla rze tel nej na uko wej oce ny dzia łal no ści ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie -
czeń stwa pań stwa w PRL.

25 W struk tu rze za so bu ar chi wal ne go Od dzia łu IPN w Ło dzi wy od ręb nio no trzy ze spo ły
z ak ta mi pro we nien cji mi li cyj nej. Są to: Ko men da Wo je wódz ka Mi li cji Oby wa tel skiej
w Łodzi 1945–1954 [1989], Ko men da Wo je wódz ka Mi li cji Oby wa tel skiej w Po zna niu
1945–1954 [1989], Ko men da Miej ska Mi li cji Oby wa tel skiej w Ło dzi [1944] 1945–1954 [1976].
Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/advancedSearch?q=&typ=1&gru pa AktotworcyId=3 (do -
stęp 10 XI 2013 r.).
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