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Patryk Pleskot 

 

CZERWONY KONTRWYWIAD. 

STRUKTURA DEPARTAMENTU I MBP 1944–1954 (PION CENTRALNY) 

 

Chaotyczne początki (1944–1945) 

Historię komunistycznego kontrwywiadu w Polsce zapoczątkowało utworzenie 

Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, który formalnie powołano ustawą Krajowej 

Rady Narodowej z 21 lipca 1944 r., a naprawdę powstał on dzień wcześniej w Moskwie. 

Jednym z trzynastu nowo utworzonych resortów PKWN był Resort Bezpieczeństwa 

Publicznego. Co charakterystyczne, wśród pierwszych trzech jednostek RBP znalazły się 

Kontrwywiad, Wydział Personalny i Sekretariat1. Nie doszło tym samym do planowanego 

jeszcze od 1943 r. podziału na wywiad i kontrwywiad, a całość pracy operacyjnej skupiła się 

w tej pierwszej jednostce. Na czele Kontrwywiadu stanął Władysław Dominik (działacz 

KPP), a od września 1944 r. – Roman Romkowski (właśc. Menasze Grinszpan, działacz 

Komunistycznego Związku Młodzieży Polski i KPP)2, który 26 lipca przybył do Polski z 

Moskwy wraz z trzecią grupą operacyjną resortu bezpieczeństwa. Początkowo Kontrwywiad 

składał się z sześciu sekcji: aresztowań, obserwacji, zwalczania podziemia, śledczej, cenzury 

oraz więziennictwa i obozów pracy. We wrześniu dodano trzy nowe: kartoteki, łączności i 

techniki operacyjnej. Trudno w tym podziale dostrzec aktywność czysto kontrwywiadowczą. 

Zwalczanie obcych wywiadów nie stanowiło w rzeczywistości końca wojny najważniejszego 

zadania – być może po prostu nie było jeszcze czego zwalczać. W kolejnych miesiącach 1944 

                                                 
1 A. Bilińska-Gut, Struktura i organizacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944–1954, 

„Zeszyty Historyczne WiN-u” 2001, nr 15, s. 91; Ochrona bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w 

Polsce 1944–1988, red. T. Walichnowski, Warszawa 1989, s. 16; zob. też A. Kochański, Polska 1944–1991. 

Informator historyczny, t. 1, Warszawa 1996. Henryk Dominiczak wskazuje tylko na dwie jednostki: 

kontrwywiad i zaopatrzenie techniczne (H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i 

działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 21). 

2 Obsada kierownicza aparatu bezpieczeństwa, w tym pionu kontrwywiadowczego, została przedstawiona w 

opracowaniu Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza (t. 1: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, 

Warszawa 2005), dlatego w niniejszym tekście nie podano imiennie kadr Departamentu I, lecz skupiono się 

wyłącznie na samych strukturach tego departamentu [Departamentu I?]; mniej wiarygodne, ale bardziej 

szczegółowe dane w: Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, oprac. M. Piotrowski, Lublin 1999. 
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r. sekcje te usamodzielniały się, przekształcając się w odrębne biura, wydziały, departamenty 

(np. Wydział Cenzury, Komendantura, Wydział Ochrony Rządu)3. 

28 lipca 1944 r. szef RBP Stanisław Radkiewicz wydał swoje pierwsze zarządzenie, w 

którym wzywał obywateli do zdawania broni komendom MO lub radom narodowym oraz 

ostrzegał przed „działalnością antypaństwową”4. Na początku sierpnia wszystkie resorty 

przeniosły się z Chełma do Lublina. Nieco wcześniej, 30 lipca, w Lublinie powołano 

pierwszy terenowy wydział bezpieczeństwa. Na jego czele stanął ppłk Grzegorz Korczyński, 

którego szybko zastąpił ppor. Henryk Palka. Teoretycznie wydział podlegał radzie narodowej. 

W sierpniu przy radach narodowych powstały kolejne wydziały: powiatowe w Zamościu i w 

Tomaszowie Lubelskim oraz wojewódzkie w Rzeszowie, Białymstoku, a także w 

Sandomierzu (dla województwa kieleckiego). Z początkiem września wydziały 

bezpieczeństwa rad narodowych wyodrębniono i przekształcono w wojewódzkie i powiatowe 

urzędy bezpieczeństwa5. 4 września 1944 r. utworzono Wydział Bezpieczeństwa przy 

Wojewódzkiej Radzie Narodowej dla województwa warszawskiego z siedzibą w Mińsku 

Mazowieckim.  

Nadal większość pracy aparatu bezpieczeństwa skupiała się w Kontrwywiadzie, w 

którym wyróżniono (nie od razu i niekonsekwentnie) prawdopodobnie osiem sekcji o bardzo 

płynnych granicach i podziale kompetencji. Dopiero pod koniec grudnia 1944 r. powołano 

Samodzielny Wydział Wywiadu, przekształcony po paru dniach w Wydział Wywiadu 

Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego6, a w kwietniu 1945 r. w Wydział II Samodzielny 

MBP7. Czy świadczy to o uprzywilejowaniu kwestii kontrwywiadowczych? Raczej nie – o 

                                                 
3 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., s. 21; B. Kopka, G. Majchrzak, Centrala a teren na przykładzie 

działań Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944–1954 [w:] „Zwyczajny” 

resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005, s. 

204. 

4 Ochrona bezpieczeństwa państwa..., s. 15. 

5 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., s. 18–19. 

6 31 XII 1944 r. PKWN został przekształcony w Rząd Tymczasowy, a Resort Bezpieczeństwa Publicznego w 

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. 

7 Ibidem. W lipcu 1947 r. został on przemianowany na Departament VII (P. Gontarczyk, Departament I 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, „Glaukopis” 2006, nr 5–6, s. 356). W okresie styczeń–marzec 1946 r. numer 

VII był przypisany dotychczasowemu Wydziałowi do Walki z Bandytyzmem (utworzonemu w kwietniu 1945 

r.), który w marcu 1946 r. został przemianowany na Departament III. Te częste zmiany struktury resortu i co za 

tym idzie numeracji poszczególnych jednostek świadczą o chaosie organizacyjnym panującym w MBP, zob. też 

Ochrona bezpieczeństwa państwa..., s. 24. 
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takiej kolejności zadecydowała sytuacja wojenna: w momencie tworzenia PKWN większość 

terytorium Polski znajdowała się jeszcze pod okupacją. Dla burzliwego okresu od lipca do 

grudnia 1944 r. trudno jest zatem jednoznacznie określić strukturę i zakres działalności 

kontrwywiadu, ponieważ w pionie tym skupiała się właściwie cała działalność bezpieki, a 

zarazem nieustannie tworzono lub wyodrębniano kolejne struktury. 

Po przekształceniu 31 grudnia 1944 r. PKWN w Rząd Tymczasowy struktura MBP 

stała się trochę bardziej przejrzysta. Odtąd działania kontrwywiadowcze podejmował przede 

wszystkim Departament I MBP (oraz częściowo utworzony w lipcu 1947 r. Departament VII, 

zwłaszcza Wydział V/VI, którego jednym z zadań była kontrwywiadowcza ochrona polskich 

instytucji za granicą)8. Nie można przy tym zapominać, że jednostki ministerstwa, 

pozostające w różnych wzajemnych relacjach i stopniach zależności, bardzo często 

wymieniały się kompetencjami i współpracowały (czy też rywalizowały). Poza 

Departamentem I zadania kontrwywiadowcze wypełniały niekiedy: Wywiad, Departament 

III, Biuro „B”, Biuro „W”9, Sekcja III Wydziału II Departamentu Śledczego10, Wydział II 

Departamentu X11 i Biuro Paszportów Zagranicznych (często zmieniające nazwę)12. 

Działalność pionu stricte kontrwywiadowczego ukazują także materiały m.in. Gabinetu 

Ministra, Biura ds. Funkcjonariuszy i Biura Personalnego (Departament Kadr). Jednostki te 

prowadziły „kontrwywiad wewnętrzny”, dbając o prawomyślność funkcjonariuszy. Co 

więcej, wątki kontrwywiadowcze wielokrotnie pojawiały się w sprawach rozpracowywania 

podziemia (którego członkom bardzo często zarzucano szpiegostwo), księży, zakładów pracy. 

Oskarżenia o szpiegostwo na rzecz obcych wywiadów były formułowane prawie we 

wszystkich wydziałach/departamentach MBP, a następnie Komitetu ds. Bezpieczeństwa 

Publicznego, nieodłącznie od innych oskarżeń. Pion kontrwywiadowczy był też aktywny na 

płaszczyznach, które nie miały wiele wspólnego z „klasycznym” kontrwywiadem (np. 

„lustracja” byłych funkcjonariuszy II RP). Dlatego rozdzielenie zakresu kompetencji tych 

jednostek i jednoznaczne zdefiniowanie instytucji cywilnego kontrwywiadu nie jest w pełni 

możliwe13. 

                                                 
8 A. Bilińska-Gut, Struktura i organizacja MBP..., s. 94. 

9 Z. Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeństwa [w:] Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, s. 42. 

10 Ibidem, s. 41. 

11 Ibidem, s. 44. 

12 Ibidem, s. 43. 

13 Oprócz struktur cywilnych funkcjonował, rzecz jasna, kontrwywiad wojskowy, który tutaj w ogóle nie został 

omówiony. 
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1 stycznia 1945 r., wraz z ukonstytuowaniem się Rządu Tymczasowego, 

dotychczasowy Kontrwywiad RBP został przemianowany na Departament I. Mimo że kilka 

dni wcześniej, 28 grudnia 1944 r., powstał planowany już od sierpnia Wydział Wywiadu 

RBP, Departament I nadal łączył funkcje kontrwywiadowcze z wywiadowczymi i innymi14. 

Nowo powstały pion kontrwywiadowczy, kierowany przez Romana Romkowskiego, tworzyło 

na szczeblu centralnym osiem wydziałów (dawnych sekcji) [zlikwidowałam kropki, 

dwukropki po wydziałach i włączyłam w akapit]: Wydział I do walki z niemieckim 

szpiegostwem i pozostałościami hitlerowskiego podziemia; Wydział II do walki z 

„reakcyjnym” podziemiem; Wydział III do walki z „bandytyzmem politycznym”; Wydział IV 

do ochrony gospodarki narodowej; Wydział V do ochrony legalnych organizacji politycznych 

i społecznych przed infiltracją podziemia; Wydział VI do spraw transportu i łączności; 

Wydział VII do obserwacji zewnętrznej; Wydział VIII – śledczy15. Oprócz wydziałów 

wyróżniono jeszcze dwie jednostki: Kierownictwo (w składzie: dyrektor, zastępca, adiutant i 

kilku osobistych sekretarzy) oraz Sekretariat (złożony z kierownika sekretariatu, kierownika 

kancelarii, referenta personalnego, młodszego referenta ewidencji agentury, pomocy 

biurowej, szoferów, gońców, maszynistek, stenografistek)16. 

Jak widać, sprawami ściśle kontrwywiadowczymi zajmował się właściwie tylko 

Wydział I, którego zakres działań ograniczono do problematyki niemieckiej. W tym okresie, 

ciągle wojennym, działania innych państw nie znajdowały się w centrum uwagi MBP. Poza 

tym funkcje „polskiego” kontrwywiadu (i ogólniej – głównego narzędzia aparatu represji) 

pełniły w tym czasie radziecki kontrwywiad wojskowy „Smiersz” oraz różne jednostki 

NKWD, które wówczas grupowały w sumie aż 10 tys. żołnierzy, było ich zatem 

                                                 
14 Z. Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeństwa…, s. 26. 

15 Ibidem. Nieco inne dane w: H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL..., s. 21–22. Autor inaczej określa 

niektóre piony. Jego zdaniem, Wydział IV zajmował się ochroną transportu, a Wydział VI – aresztami (jeszcze 

inaczej zadania tych komórek sformułowano w: Ochrona bezpieczeństwa państwa..., s. 24; M. Piotrowski, 

Przedmowa [w:] Ludzie bezpieki..., s. 15). Dane Dominiczaka zostały wykorzystane w: B. Kopka, G. Majchrzak, 

Centrala a teren..., s. 205. 

16 AIPN, 1572/3037, MBP, Departament Finansowy, Tabela nr 2 tymczasowego zaszeregowania 

funkcjonariuszów [sic!] do grup uposażeniowych zgodnie z art. 3 Dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o 

tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa publicznego, [sierpień 1945 r.], 

k. 1–8. 
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dziesięciokrotnie więcej niż funkcjonariuszy bezpieki. Oddziały te stacjonowały na terenie 

Polski do 1947 r.17 

Najbliższy kontrwywiadowi Wydział I został podzielony na kierownictwo (w 

składzie: naczelnik, zastępca, sekretarz, pomoc biurowa, tłumacz, szofer, kilka maszynistek) i 

dwie sekcje (złożone z kierownika, jego zastępcy i bliżej nieokreślonej liczby starszych 

referentów, referentów i młodszych referentów). W wydziałach II i III wyodrębniono po 

cztery sekcje, w Wydziale IV wydzielono dwie, a w Wydziale V – trzy. Wydział VI składał 

się z aż pięciu sekcji, a wydziały VII i VIII liczyły tylko po dwie. Struktura kierownictwa i 

sekcji pierwszych sześciu wydziałów była podobna. W sekcjach Wydziału VII zamiast 

referentów pracowali brygadierzy, starsi wywiadowcy i wywiadowcy. Znalazło się tu więcej 

szoferów, a także rekwizytorzy i fryzjerzy. W sekcjach Wydziału Śledczego byli zatrudnieni 

brygadierzy, starsi wywiadowcy, wywiadowcy, szoferzy, tłumacze, a także starsi oficerowie 

śledczy, oficerowie śledczy i młodsi oficerowie śledczy18. 

W kwietniu 1945 r. minister Radkiewicz powołał Wydział do Walki z Bandytyzmem 

(na szczeblu województwa w postaci oddziału, a na poziomie powiatu w formie sekcji), 

teoretycznie przy Departamencie I. Miał on jednak status autonomiczny. Zakres jego 

kompetencji pokrywał się w zasadzie z zadaniami Wydziału II i III. Wszystkie trzy jednostki 

połączyły się w styczniu 1946 r. w nowy Departament VII, który w marcu otrzymał numer 

III, przypisany dotychczas pionowi zaopatrzenia19. 

Po konferencji poczdamskiej i w wyniku zakończenia procesu tworzenia sieci 

terenowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w nowych granicach kraju (ostatni powstał 

Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie) po raz kolejny zmieniono strukturę 

pionu kontrwywiadowczego. Reformę tę przeprowadzono w ramach większej reorganizacji 

resortu, ustalonej rozkazem nr 51 ministra BP z 6 września 1945 r.20 Można uznać, że ów 

rozkaz zakończył wstępny etap funkcjonowania bezpieki, a w niej kontrwywiadu. Z 

                                                 
17 A. Dudek, A. Paczkowski, Poland [w:] A Handbook of The Communist Security Apparatus in East Central 

Europe 1944–1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warsaw 2005, s. 222. 

18 AIPN, 1572/3037, MBP, Departament Finansowy, Departament Finansowy, Tabela nr 2 tymczasowego 

zaszeregowania funkcjonariuszów [sic!] do grup uposażeniowych zgodnie z art. 3 Dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 

r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa publicznego?, [sierpień 1945 

r.], k. 1–8. 

19 Z. Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeństwa..., s. 36–37; zob. też H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa 

PRL..., s. 21–22; Ludzie bezpieki..., s. 49. 

20 AIPN, 1572/2582, MBP, Departament Finansowy, Rozkaz nr 51 ministra BP dotyczący reorganizacji I 

Departamentu MBP, 6 IX 1945 r., k. 4–6. 
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Departamentu I wyłączono część jednostek zajmujących się rozpracowywaniem i 

zwalczaniem przeciwników nowej władzy oraz utworzono kilka nowych jednostek: 

Departamenty IV i V, Wydział III „A”, a także Samodzielny Wydział Śledczy (nazywany też 

Wydziałem IV MBP) i Samodzielny Wydział Obserwacji Zewnętrznej (zwany Wydziałem III 

MBP). Tylko dotychczasowy Wydział I dawnego Departamentu I pozostał w niewiele 

zmienionym składzie personalnym21. Okrojony Departament I, który wreszcie zajął się przede 

wszystkim pracą kontrwywiadowczą, podzielono na pięć wydziałów (nie licząc sekretariatu 

dyrektora i sekretariatów poszczególnych wydziałów) [zlikwidowałam kropki, dwukropki po 

wydziałach i włączyłam w akapit]: Wydział I do walki ze szpiegostwem niemieckim; 

Wydział II do walki z wywiadem brytyjskim; Wydział III do walki z wywiadami 

amerykańskim i francuskim; Wydział IV do walki z wywiadem innych państw; Wydział V do 

spraw „operacyjnej obsługi i ochrony” zagranicznych misji na terenie Polski. Miał on 

[wydział V? tak] w szczególny sposób współpracować z Sekcją I Wydziału II (na schemacie 

struktury Departamentu między tymi jednostkami narysowano strzałkę)22. 

Zmiany te wprowadzano w życie przez kilka miesięcy. Powyższy podział świadczy o 

tym, że wywiad brytyjski traktowano w tym czasie prawdopodobnie jako groźniejszy niż 

amerykański: przeznaczono mu odrębny pion – stąd może wzięła się strzałka. 

Przypuszczalnie do tego wywiadu zaliczano też działalność polskich ośrodków 

emigracyjnych. 

Początkowo Wydział I składał się z Sekcji I (do walki z pozostałościami po 

organizacjach hitlerowskich) i Sekcji II (volksdeutsche)23. Niewykluczone, że w Wydziale I 

już wtedy (druga połowa 1945 r.) funkcjonowała również jednostka zajmująca się repatriacją 

– dokumenty nie dają tu jednak jednoznacznej odpowiedzi24. W Wydziale II wyodrębniono 

cztery sekcje, prawdopodobnie był on najliczniejszy. Wydział III dzielił się na Sekcję I 

(wywiad amerykański) i Sekcję II (wywiad francuski). Wydział IV nie został zróżnicowany 

                                                 
21 Ludzie bezpieki..., s. 68. 

22 AIPN, 1572/870, MBP, Departament I, Struktura Departamentu I MBP, [luty 1946 r.], k. 1; zob. też Z. 

Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeństwa..., s. 27–28, 40; A. Dudek, A. Paczkowski, Poland..., s. 222; Ludzie 

bezpieki..., s. 49. 

23 AIPN, 1572/2582, MBP, Departament Kadr, Rozkaz nr 51 ministra BP dotyczący reorganizacji I 

Departamentu MBP, 6 IX 1945 r., k. 4–6; AIPN, 1572/870, MBP, Departament I, Struktura Departamentu I 

MBP, [luty 1946 r.], k. 1. 

24 AIPN, 1572/871, MBP, Departament I, Pismo mjr. Perkowskiego, zastępcy naczelnika Wydziału I, do płk. 

Ludwika Sielickiego, dyrektora Departamentu I MBP, 7 VI 1946 r., k. 47–51 (niewłaściwa paginacja). 
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strukturalnie. Z kolei w ramach Wydziału V działały Sekcja I (agenturalno-operacyjna), 

Sekcja II (obserwacji zewnętrznej) i Sekcja III (techniki operacyjnej). Na podstawie rozkazu 

szefa MBP z 6 września 1945 r. dyrektorowi Departamentu I wciąż personalnie podlegał (do 

stycznia 1946 r.) dawny Wydział II byłego Departamentu I (do walki z „reakcyjnym” 

podziemiem). Dla odróżnienia zaczęto go nazywać Wydziałem „A”25. 

Na początku 1946 r. w Wydziale I powstała Sekcja III, przeznaczona do operacyjnego 

zwalczania szpiegostwa niemieckiego (rozkaz datowano na 8 lutego, ale powołanie sekcji 

zostało wyznaczone na 7 lutego)26. Nowa jednostka składała się z kierownika i trzech 

referentów27. Miała prowadzić „energiczną i skuteczną walkę z podziemiem niemieckim”, jej 

zadaniem było także „rozszyfrowanie organizacji niemieckich i sieci agencyjnej niemieckiej” 

oraz „sparaliżowanie ich wrogiej działalności”. W jaki sposób planowano to realizować? 

Przede wszystkim [nie ma po drugie i po trzecie, więc może: „przede wszystkim”], 

zadekretowano, że sekcja powinna ogarnąć całokształt zagadnień podziemia niemieckiego 

przez bliżej nieokreślone „studium materiałów i prac”. Na tej teoretycznej podstawie 

zamierzano osiągnąć koordynację i orientację pracy w terenie, podniesienie jakości sieci 

agencyjnej, ukierunkowanie prowadzonych rozpracowań oraz przyspieszenie obiegu 

informacji. Przyczyniłoby się to lepszej komunikacji między UB, aktualizacji dossiers itp. 

Kierownik sekcji i jej pracownicy mieli wyjeżdżać w teren „dla podniesienia sprawności 

pracy” i przeprowadzania likwidacji siatek szpiegowskich. Jednocześnie sekcja miała w 

raportach ustnych, „likwidacyjnych” i „sytuacyjnych” „ściśle informować” dyrektora 

Departamentu I i naczelnika Wydziału I o bieżącej pracy. Za wiedzą kierownictwa 

Departamentu I sekcja mogła sporządzać doraźne zarządzenia i instrukcje, które służyły 

wypełnianiu zadań28. Nowa struktura w nowej obsadzie personalnej miała funkcjonować od 

                                                 
25 AIPN, 1572/2582, MBP, Departament Kadr, Rozkaz nr 51 ministra BP dotyczący reorganizacji I 

Departamentu MBP, 6 IX 1945 r., k. 4–6; AIPN, 1572/870, MBP, Departament I, Struktura Departamentu I 

MBP, [luty 1946 r.], k. 1. 

26 AIPN, 1572/870, MBP, Departament I, Rozkaz organizacyjny o utworzeniu Sekcji III Wydziału I 

Departamentu I MBP, 8 II 1946 r. (odpis), k. 2–4. 

27 AIPN, 1572/871, MBP, Departament I, Plan pracy kpt. Mieczysława Rycharskiego na miesiąc marzec 1946 r., 

2 III 1946 r., k. 19 (niewłaściwa paginacja). 

28 AIPN, 1572/870, MBP, Departament I, Rozkaz organizacyjny o utworzeniu Sekcji III Wydziału I 

Departamentu I MBP, 8 II 1946 r. (odpis), k. 2–4. 
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połowy grudnia. Równocześnie 15 grudnia minister BP wydał rozkaz nr 79, ustalający 

rozmieszczenie terenowych jednostek bezpieki29. 

 

Reforma z 25 marca 1946 r. i jej modyfikacje 

Pewniejsze i dokładniejsze dane dotyczące organizacji Departamentu I można 

odszukać w dokumentach pochodzących z pierwszych miesięcy 1946 r. Nastąpiła wtedy 

dalsza stabilizacja i cementowanie się struktur pionu kontrwywiadowczego, które przetrwały 

do kolejnej większej reformy – z początku 1948 r. Zanim ją jednak podjęto, wprowadzano 

częste, choć raczej drugorzędne  korekty. Trzeba pamiętać, że materiały źródłowe 

przedstawiają obraz wyidealizowany, nie zawsze odpowiadający rzeczywistości. 

Na początku 1946 r. doszło do ważnych przetasowań kadrowych. Dyrektor 

Romkowski zakończył służbę 14 stycznia, ponieważ awansował na stanowisko wiceministra 

BP. Jego zastępcą został Ludwik Sielicki, oficer radziecki. Oficjalnie obowiązki zaczął pełnić 

dopiero 21 lutego. Sprawował je do 24 września 1946 r. Niecałe dwa lata później wyjechał do 

ZSRR30. Zmianom kadrowym towarzyszyły nowe rozwiązania administracyjne. Na podstawie 

rozkazu ministra BP nr 19 z 18 marca 1946 r. wprowadzono ujednoliconą nomenklaturę 

kierownictwa resortu: odtąd wszyscy kierownicy departamentów i zarządów otrzymali 

stanowiska dyrektorów, ich zastępcy zostali wicedyrektorami, kierowników wydziałów 

przemianowano na naczelników31. Wcześniej nie stosowano tego nazewnictwa 

konsekwentnie. 

Zatrudnienie w pionie kontrwywiadowczym uporządkował rozkaz organizacyjny nr 22 

ministra BP z 25 marca 1946 r., któremu towarzyszył nowy rozdział etatów w Departamencie 

I32. Na podstawie sformułowanych w rozkazie wytycznych da się obliczyć, że dla 

departamentu przeznaczono 291 etatów. W skład jednostki wchodzili: generał, 237 oficerów, 

24 podoficerów i 29 cywilów. Departament dysponował 10 samochodami osobowymi i 2 

                                                 
29 AIPN, 1572/2582, MBP, Departament Kadr, Rozkaz nr 79 ministra BP, 15 XII 1945 r., k. 11–19; ten sam 

dokument w: AIPN, 0649/9, MSW, Gabinet Ministra, t. 1, k. 256–264. 

30 Prawdopodobnie Sielicki już wcześniej przestał kierować departamentem; funkcję p.o. dyrektora pełnił w tym 

czasie (między lipcem a wrześniem 1946 r.) Artur Jastrzębski (Ritter [zmienił nazwisko po wojnie z Ritter] 

Kolejnego dyrektora wybrano dopiero 1 XII 1946 r. Został nim Adam Gajewski, oficer NKWD. Na tym 

stanowisku pozostał do 15 VI 1948 r., po czym wyjechał do ZSRR, Aparat bezpieczeństwa w Polsce..., s. 78. 

Według innego źródła, Sielicki został dyrektorem 2 II 1946 r. (Ludzie bezpieki..., s. 68). 

31 Ludzie bezpieki..., s. 49. 

32 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr M1[?]/520. Departament I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 22 z 25 marca 1946 r., [marzec 1946 r.], k. 1–3. 
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ciężarówkami. W kierownictwie pionu kontrwywiadowczego miało pracować osiem osób: 

dyrektor (generał brygady), jego zastępca (pułkownik), 2 osobistych sekretarzy 

(podporuczników), adiutant (porucznik) oraz 3 szoferów (sierżantów). Sekretariat 

departamentu otrzymał dwanaście etatów: naczelnika sekretariatu (majora), kierownika 

kancelarii (porucznika), referenta personalnego (porucznika), starszego referenta informacji 

(kapitana), referenta ewidencji (porucznika), starszej maszynistki (sierżanta), gońca 

(podoficera), oraz 5 pracowników cywilnych – kancelisty, pomocy kancelaryjnej, 2 

maszynistek i stenografistki33. 

Kierownictwo Wydziału I dysponowało dziewięcioma stanowiskami: naczelnika 

wydziału (pułkownika), zastępcy naczelnika (podpułkownika), sekretarza (podporucznika), 2 

tłumaczy (poruczników), szofera (podoficera), oraz pracowników cywilnych – kancelisty i 2 

maszynistek. W Sekcji I miało pracować dziesięć osób: kierownik sekcji (major), zastępca 

kierownika (kapitan), 2 starszych referentów (kapitan), 4 referentów (poruczników) i 2 

młodszych referentów (podporuczników)34. Sekcja ta dzieliła się na trzy referaty. Pierwszy 

zajmował się gestapo i SD. Drugi interesował się NSDAP, SS i SA. Trzeci odpowiadał za 

Kripo35. Dla Sekcji II przeznaczono dziewięć stanowisk: kierownika sekcji (majora), 2 

starszych referentów (kapitanów), 4 referentów (poruczników) i 2 młodszych referentów 

(podporuczników)36. Jednostka ta składała się z dwóch referatów: „przemysłu z czasów 

okupacji” oraz volksdeutschów37. Sekcja III liczyła czterech pracowników: kierownika 

(majora) i 3 referentów (poruczników)38. Nie dzieliła się na referaty39. W Wydziale I 

prawdopodobnie działały już wtedy referat poszukiwawczo-sprawozdawczy, a także Sekcja 

IV Ewidencji Repatriantów. Jednostki te nie występują we wszystkich źródłach. Od lipca 

                                                 
33 Ibidem. 

34 Ibidem. 

35 AIPN, 1572/871, MBP, Departament I, Plan pracy Sekcji I na miesiąc marzec 1946 r., k. 17 (niewłaściwa 

paginacja). 

36 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr M1[?]/520. Departament I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 22 z 25 marca 1946 r., [marzec 1946 r.], k. 1–3. 

37 AIPN, 1572/871, MBP, Departament I, Plan pracy Henryka Barlasa, kierownika Sekcji II Wydziału I, na 

miesiąc marzec 1946 r., 5 III 1946 r., k. 18 (niewłaściwa paginacja). 

38 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr M1[?]/520. Departament I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 22 z 25 marca 1946 r., [marzec 1946 r.], k. 1–3. 

39 AIPN, 1572/871, MBP, Departament I, Plan pracy Mieczysława Rycharskiego, kierownika Sekcji III 

Wydziału I, na miesiąc marzec 1946 r., 2 III 1946 r., k. 19 (niewłaściwa paginacja). 
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1946 r. referat dysponował pięcioma etatami40. Sekcja IV z kolei powstała przypuszczalnie na 

podstawie rozkazu ministra BP z 12 czerwca 1946 r. Jej zalążki mogły się pojawić już 

wcześniej. Sekcja składała się z kierownika, starszego referenta, referenta oraz 12 

pracowników kontraktowych, stanowiących pomoc kancelaryjną41. Nie jest pewne, czy 

rzeczywiście zaczęła funkcjonować, czy też usamodzielniła się i wyszła spod kurateli 

Departamentu I. W późniejszych źródłach nie ma o niej mowy. W sumie w Wydziale I było 

zatrudnionych co najmniej trzydzieści osiem osób42. 

Wydział II nie dzielił się na sekcje, pracowało w nim tylko dwudziestu jeden 

wojskowych i trzech cywilów: naczelnik Wydziału (pułkownik), zastępca naczelnika 

(podpułkownik), sekretarz (podporucznik), tłumacz (porucznik), 4 starszych referentów 

(kapitanów), 8 referentów (poruczników), 4 młodszych referentów (podporuczników), szofer 

(podoficer) oraz kancelista i 2 maszynistki43. Kierownictwo Wydziału III składało się z 

siedmiu osób: naczelnika (pułkownika), jego zastępcy (podpułkownika), sekretarza 

(podporucznika), tłumacza (porucznika), szofera (podoficera) oraz kancelisty i maszynistki. 

Sekcja I Wydziału liczyła osiem etatów: kierownika sekcji (majora), zastępcy kierownika 

(kapitana), 2 starszych referentów (kapitanów), 3 referentów (poruczników) i młodszego 

referenta (podporucznika). Sekcja II posiadała o jeden etat referenta więcej. W sumie Wydział 

III dysponował dwudziestoma czterema etatami. O jeden etat mniej przeznaczono dla 

Wydziału IV. Jego obsadę tworzyli: naczelnik (pułkownik), zastępca (podpułkownik), 

sekretarz (podporucznik), 4 tłumacze (poruczników), szofer (podoficer), 2 starsi referenci 

(kapitanów), 6 referentów (poruczników), 3 młodszych referentów (podporuczników) oraz 2 

kancelistów i 2 maszynistki. Nie wyróżniono w nim sekcji44. 

Zdecydowanie największy był Wydział V, zatrudniający aż sto sześćdziesiąt siedem 

osób. Jego kierownictwo dysponowało dziesięcioma etatami: naczelnika (podpułkownika), 2 

zastępców (majorów), sekretarza (podporucznika), 3 szoferów (sierżantów), kancelistki i 2 

                                                 
40 AIPN, 1572/870, MBP, Departament I, Rozkaz organizacyjny ministra BP o połączeniu Sekcji I i II Wydziału 

I Departamentu I MBP w jedną sekcję, [lipiec 1946 r.], k. 5; AIPN, 1572/3037, MBP, Departament Finansowy, 

Tabela nr 2 tymczasowego zaszeregowania funkcjonariuszów [sic!] do grup uposażeniowych zgodnie z art. 3 

Dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszy służby 

bezpieczeństwa publicznego, zmienionym dekretem z dnia 11 lipca 1946 r., [lipiec 1946 r.], k. 11–14. 

41 AIPN, 1572/2584, MBP, Departament Kadr, t. 1, Rozkaz nr 10 ministra BP, 12 VI 1946 r., k. 6–8. 

42 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr M1[?]/520. Departament I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 22 z 25 marca 1946 r., [marzec 1946 r.], k. 1–3. 

43 Ibidem. 

44 Ibidem. 
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maszynistek. W Sekcji I pracowało dwadzieścia sześć osób: kierownik sekcji (major), 

zastępca kierownika (kapitan), 8 starszych referentów (kapitanów) i 16 referentów 

(poruczników). W najliczniejszej Sekcji II – obserwacji zewnętrznej – działały aż 122 osoby: 

kierownik (major), zastępca (kapitan), 6 brygadierów (kapitanów), 20 starszych 

wywiadowców (poruczników), 60 wywiadowców (podporuczników), 16 młodszych 

wywiadowców (chorążych), 12 szoferów (sierżantów) oraz 6 pracowników cywilnych – 

kancelista, 2 maszynistki, 2 krawców i fryzjer. Najmniejsze rozmiary miała Sekcja III, 

złożona z dziewięciu etatów: kierownika (majora), inżyniera łączności (kapitana), starszego 

technika łączności (porucznika), 2 techników łączności (podporuczników), 2 fotografów 

(chorążych) i 2 monterów45. Poza tym wydział dysponował własnym baonem specjalnym MO 

o dużym zakresie samodzielności, co nie podobało się kierownictwu wydziału46. 

W pierwszych tygodniach nowej organizacji Departament I borykał się z dużymi 

problemami strukturalnymi i personalnymi. Limity etatowe nie zostały wykorzystane, np. w 

Wydziale V pracowało faktycznie tylko 111 osób. Wyjątkiem był Wydział I, w którym 

szybko utworzono wspomniany pion repatriacyjny. W kwietniu nie działały jeszcze wydziały 

III i IV, a ich zadania chwilowo wykonywał Wydział II, zatrudniający jednak zbyt mało ludzi. 

Brakowało też sprzętu technicznego i wykwalifikowanych funkcjonariuszy47. Chaos dotyczył 

również struktur wojewódzkich, w których trudno było załatać dziury kadrowe. Rozkazem z 6 

czerwca 1946 r. Sekcjom I wydziałów I WUBP w Katowicach, we Wrocławiu, w Łodzi, 

Poznaniu, Bydgoszczy i Gdańsku został przydzielony dodatkowy tymczasowy etat nr 90/2. 

Miało to pomóc w załatwianiu spraw byłych volksdeutschów. Zwiększenie personelu było 

jednak działaniem doraźnym – z początkiem 1948 r. przewidywano likwidację etatu nr 90/248. 

Jak widać, biurokratyczne ustalenia z marca weryfikowała praktyka. Pociągało to 

[praktyka pociągała? tak] za sobą odgórne korekty ustaleń dotyczących dopiero co 

wprowadzonej struktury. Pierwsza istotna modyfikacja rozkazu nr 22 z 25 marca 1946 r. 

nastąpiła już w lipcu tegoż roku. Podział kompetencji między poszczególne sekcje w 

                                                 
45 Ibidem. 

46 AIPN, 0649/9, MSW, Gabinet Ministra, t. 1, Raport z pracy komisji ds. kontroli kadr MBP, 17 IV 1946 r., k. 

75–84. 

47 Ibidem. 

48 AIPN, 1572/2585, MBP, t. 1, Rozkaz organizacyjny ministra BP nr 032, 6 VI 1947 r., k. 42. Podobne 

uzupełnienie wprowadzono rozkazem z grudnia 1948 r. w sekcjach I wydziałów I WUBP w Bydgoszczy, 

Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu. W sumie przybyło aż 40 etatów: 21 w Katowicach, 10 w Bydgoszczy, 5 

w Poznaniu, 4 we Wrocławiu (AIPN, 1572/2586, MBP, Departament Kadr, Etat, 11 XII 1948 r., k. 289–290). 
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Wydziale I nie był jasny i trudno go było stosować. Być może właśnie dlatego lipcowy rozkaz 

organizacyjny ministra BP zadekretował połączenie sekcji I i II Wydziału I Departamentu I. 

Jednocześnie dotychczasowa Sekcja III otrzymała numer II. Na kierownika połączonych 

sekcji, mających teraz numer I, wyznaczono por. Henryka Barlasa. Na czele nowej Sekcji II 

stanął kpt. Mieczysław Rycharski. Obie jednostki otrzymały po dziesięć etatów (maszynistki, 

młodszego referenta, po 4 referentów i starszych referentów), nie licząc kierownika i jego 

zastępcy. Nic nie wspomniano o tajemniczej Sekcji Ewidencji Repatriantów49. Warto 

zauważyć, że reformę nakazywano przeprowadzić natychmiastowo, bez względu na godziny 

pracy. Świadczy to o dużej wadze, którą do niej przykładano50. 

Druga znacząca korekta ustaleń rozkazu nr 22 z 25 marca 1946 r. nastąpiła dwa 

miesiące po pierwszej: jesienią 1946 r., zgodnie z wytycznymi rozkazu organizacyjnego nr 26 

z 26 września, rozbudowano Wydział I. Odtąd liczył on już trzydziestu dziewięciu 

pracowników stałych (32 oficerów, 2 podoficerów i 5 cywilnych) oraz dziesięciu 

pracowników kontraktowych. Nastąpiło dalsze zróżnicowanie strukturalne wydziału: 

wyróżniono w nim kierownictwo (dziewięć etatów), Sekcję I (trzynaście etatów), Sekcję II 

(dziewięć etatów) oraz już na pewno Referat Sprawozdawczo-Poszukiwawczy (pięć osób: 

kierownik w randze kapitana, 3 referentów w stopniu porucznika i maszynistka), a także 

Sekcję Ewidencji Repatriantów (trzynastu pracowników: 10 kontraktowych kancelistów oraz 

kierownik w randze majora, starszy referent w stopniu kapitana i referent – porucznik). Sekcja 

ta nie otrzymała numeru porządkowego. Wydział dysponował ponadto samochodem 

osobowym. 

W grudniu 1946 r. doszło do zmian w Wydziale II, obowiązujących od początku 1947 

r. Wydziałowi przydzielono teraz trzydzieści dwa etaty i dwa samochody. Nastąpiło 

wewnętrzne zróżnicowanie tej jednostki: odtąd Wydział II składał się z kierownictwa (10 

etatów), Sekcji I (11) i Sekcji II (11). Stanowiska w obu sekcjach były takie same. Tworzyli 

je: kierownik (major), zastępca (kapitan), maszynistka, 2 starszych referentów (kapitanów), 4 

referentów (poruczników) i 2 młodszych referentów. Nie jest znany rozdział kompetencji 

                                                 
49 AIPN, 1572/870, MBP, Departament I, Rozkaz organizacyjny ministra BP o połączeniu Sekcji I i II Wydziału 

I Departamentu I MBP w jedną sekcję, [lipiec 1946 r.], k. 5; zob. też Z. Nawrocki, Struktura aparatu 

bezpieczeństwa..., s. 27–28. 

50 AIPN, 1572/870, MBP, Departament I, Ludwik Sielicki, Grzegorz Korczyński, Organizacja I Wydziału I 

Departamentu MBP i I Wydziału WUBP – instrukcje organizacyjne i techniki pracy – przesłanie, [lipiec 1946 

r.], k. 10–11. 
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między te sekcje51. Tabele zaszeregowania uposażeń funkcjonariuszy Departamentu I 

pośrednio wskazują, że pozostałe wydziały prawdopodobnie nie zostały w tym czasie 

zreorganizowane52. 

W 1947 r. Departament I nie przeżył istotnych restrukturyzacji. Na podstawie rozkazu 

ministra BP z 10 sierpnia 1947 r. powołano do życia nową jednostkę MBP: Biuro Rejestracji 

Cudzoziemców. Zarządzenie dyrektora Departamentu I Adama Gajewskiego z 5 listopada 

ustanawiało kuratelę Wydziału I Departamentu I nad nowo utworzonym biurem. Naczelnik 

Wydziału I miał „objąć szefostwo nad BRC i poszczególnymi jego ogniwami”, koordynować 

współpracę biura z MBP, czuwać nad pracą biura przez nadsyłanie instrukcji oraz 

przedstawiać dyrektorowi Gajewskiemu sprawozdania z pracy BRC i meldunki o szczególnie 

ciekawych przypadkach. Na czele biura stał formalnie szef, ale był on podległy operacyjnie 

naczelnikowi Wydziału I53. Teoretycznie biuro i jego wojewódzkie sekcje rejestracji 

cudzoziemców (SRC) działały odpowiednio przy Komendzie Głównej MO i komendach 

wojewódzkich MO. Utworzone etaty miał obsadzać komendant główny MO, ale w 

porozumieniu z kierownictwem Departamentu I54. 

 

Reforma z 31 stycznia 1948 r. i jej modyfikacje 

Kolejna znaczna reorganizacja pionu kontrwywiadowczego nastąpiła na początku 

1948 r. na podstawie rozkazu organizacyjnego nr 05 z 31 stycznia55. Według niektórych 

badaczy zagadnienia Departament I został rozbudowany do ośmiu wydziałów: Wydział I: 

wywiady niemiecki i austriacki (hitlerowskie organizacje i instytucje, volksdeutsche itp.); 

Wydział II: wywiady brytyjski i brytyjskich dominiów (Kanada, Indie, Australia) – siatki 

wywiadowcze, instytucje, placówki; Wydział III: wywiady krajów romańskich (Belgia, 

                                                 
51 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr M1[?]/3. Wydział II Departamentu I MBP, 12 XII 1946 

r., k. 6–7. 

52 AIPN, 1572/3037, MBP, Departament Finansowy, Tabela nr 2 tymczasowego zaszeregowania 

funkcjonariuszów [sic!] do grup uposażeniowych zgodnie z Dekretem z dnia 19 września 1946 r. o 

tymczasowym uposażeniu funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa publicznego, zatwierdzona przez ministra BP 

20 listopada 1946 r., [listopad 1946 r.], k. 21–24. 

53 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 1, Zarządzenie nr 9 dyrektora Departamentu I MBP, 5 XI 1947 r., k. 

10. 

54 AIPN, 0649/9, MSW, Gabinet Ministra, t. 5, Rozkaz organizacyjny nr 056 ministra BP, 26 VIII 1947 r., k. 32–

33. 

55 AIPN, 0649/9, MSW, Gabinet Ministra, t. 6, Rozkaz organizacyjny nr 05 ministra BP, 31 I 1948 r., k. 6–7; ten 

sam dokument w: AIPN, 1572/2586, MBP, Departament Kadr, k. 6–7. 
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Francja, Szwajcaria, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, Włochy) – siatki wywiadowcze, 

instytucje, placówki; Wydział IV: wywiady krajów skandynawskich (Szwecja, Norwegia, 

Finlandia, Dania, Holandia [sic!]), bałkańskich (Jugosławia, Bułgaria, Rumunia, Węgry [sic!], 

Czechosłowacja [sic!], Albania, Grecja), Bliskiego i Dalekiego Wschodu (Egipt, Turcja, 

Palestyna, kraje arabskie, Chiny, Japonia, Malaje) – siatki wywiadowcze, instytucje, 

placówki; Wydział V: wywiady Stanów Zjednoczonych, państw Ameryki Łacińskiej i 

Południowej – siatki wywiadowcze, instytucje, placówki; Wydział VI: wywiady polskich 

ośrodków emigracyjnych (Andersowski, Oddziału II Sztabu Głównego WP) oraz wywiad 

organizacji podziemnych w czasie okupacji i po wojnie, a także rozpracowywanie i infiltracja 

repatriantów; Wydział VII: rejestracja cudzoziemców; Wydział Ogólny: „sprawy ogólne, 

kancelaryjne, organizacyjne, personalne, ewidencyjne, sprawozdawczość”56. 

Tymczasem w rozrysowanym schemacie organizacyjnym, zawartym w rozkazie nr 05, 

wyróżniono dziesięć jednostek: kierownictwo, Wydział Ogólny, wydziały I–VII oraz Wydział 

„O”, zajmujący się obserwacją zewnętrzną (zamiast dotychczasowego Wydziału V)57. Ze 

względu na zaostrzającą się sytuację międzynarodową i jednoczesną konsolidację nowej 

władzy w Polsce kompetencje kontrwywiadu zostały rozszerzone zarówno geograficznie 

(objęły prawie całą kulę ziemską), jak i tematycznie (rejestracja cudzoziemców, wywiad 

emigracyjny, repatrianci). Rozszerzenie to przełożyło się na rozbudowę strukturalną, co z 

kolei pociągało za sobą reorganizację etatów w Departamencie I. 

Analiza nowego podziału stanowisk w pionie kontrwywiadowczym pozwala na 

dokładniejsze przedstawienie zarysowanego powyżej schematu organizacyjnego 

kontrwywiadu. Rozkład etatów w zreformowanym kontrwywiadzie został od razu 

zatwierdzony w rozkazie organizacyjnym ministra BP nr 05 z 31 stycznia 1948 r. Wchodził 

on w życie 1 lutego. Podstawowe elementy schematu funkcjonowały aż do 27 maja 1953 r., 

kiedy to rozkaz organizacyjny nr 063 zniósł ustalenia rozkazu z 1948 r.58 Ten ostatni był 

jednak modyfikowany kilkakrotnie: w lipcu 1948 r. (rozkaz organizacyjny nr 065 z 3 lipca 

1948 r.59), w październiku 1949 r. (rozkaz organizacyjny nr 089 z 4 października 1949 r.)60, w 

                                                 
56 Z. Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeństwa..., s. 28; Z dziejów kontrwywiadu w Polsce Ludowej. Wybór 

dokumentów 1944–1984, t. 2, red. Cz. Białowąs, Warszawa 1987, s. 45–46. 

57 AIPN, 0649/9, MSW, Gabinet Ministra, t. 6, Rozkaz organizacyjny nr 05 ministra BP, 31 I 1948 r., k. 6–7. 

58 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 05 z dnia 31 I 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15. 

59 Ibidem; ten sam dokument w: AIPN, 1572/2586, MBP, Departament Kadr, k. 167–173 (z załącznikami). 
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maju i we wrześniu 1950 r. (rozkaz organizacyjny nr 037/04 z 19 maja 1950 r., rozkaz 

organizacyjny nr 099 z 13 września 1950 r.)61, w marcu 1951 r. (rozkaz organizacyjny nr 020 

i 022 z 14 marca 1951 r.)62, a także dwukrotnie w 1952 r. (rozkaz organizacyjny nr 015 z 18 

lutego 1952 r.63 i rozkaz organizacyjny nr 0155 z 10 października 1952 r.64). Korekty te 

polegały głównie na roszadach etatowych i obejmowały każdorazowo co najwyżej 

kilkanaście stanowisk, nie będą tu zatem szczegółowo przedstawiane. Ważniejsze zmiany 

zawarte w innych rozkazach zostaną omówione osobno. 

Wracając do ustalonego w styczniu 1948 r. schematu, w Departamencie I miało 

pracować w sumie 379 osób: generał, 40 starszych oficerów, 279 oficerów, 18 podoficerów, 

36 pracowników cywilnych i 5 kontraktowych (do 1953 r. ogólna liczba etatów wahała się od 

363 do 396). Do dyspozycji kontrwywiadu pozostawiono 27 samochodów osobowych i jedną 

ciężarówkę65. Kierownictwu Departamentu I przyznano osiem etatów: dyrektora 

departamentu (generała brygady), jego 2 zastępców (pułkowników), pomocnika dyrektora dla 

Wydziału „O” (pułkownik) oraz 4 osobistych sekretarzy (3 podporuczników i 1 porucznika; 

od grudnia 1948 r. wszyscy mieli być porucznikami)66. Dyrektor dysponował swoim 

sekretariatem, czynnym od 8.00 do 22.00. W nocy i święta czuwali w nim operacyjni dyżurni, 

wyznaczani spośród referentów (lub pracowników wyższych stopniem) według rozkładu 

dyżurów67. 

W Wydziale Ogólnym przewidziano od 54 do 56 etatów. Dzielił się on na Kancelarię, 

Referat Informacji i Ewidencji, Kartotekę Operacyjną i Sekcję Tłumaczeń (Tłumaczy). 

                                                                                                                                                         
60 AIPN, 1572/2587, MBP, Departament Kadr, Rozkaz organizacyjny nr 089 ministra BP, 4 X 1949 r., k. 254; 

ten sam dokument w: AIPN, 1572/168, MBP, Gabinet Ministra, k. 116; AIPN, 0649/9, MSW, Gabinet Ministra, 

t. 7, k. 20. 

61 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 05 z dnia 31 stycznia 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15. 

62 AIPN, 1572/169, MBP, Gabinet Ministra, Rozkaz organizacyjny nr 020 ministra BP, 14 II 1951 r., k. 25–26; 

ibidem, Rozkaz organizacyjny nr 022 ministra BP, 14 III 1951 r., k. 30–31. 

63 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 05 z dnia 31 stycznia 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15; zob. też 

AIPN, 1572/170, MBP, Gabinet Ministra, Rozkaz organizacyjny nr 015, 18 II 1952 r., k. 44. 

64 AIPN, 1572/170, MBP, Gabinet Ministra, Rozkaz organizacyjny nr 0155, 10 X 1952 r., k. 247. 

65 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 05 z dnia 31 stycznia 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15. 

66 Ibidem. 

67 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 1, Instrukcja Sekretariatu Departamentu I dla operacyjnego 

dyżurnego w Departamencie I, 22 V 1947 r., k. 8–9. 
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Kierownictwo wydziału tworzyli naczelnik (podpułkownik) i jego zastępca (major). W skład 

Kancelarii wchodzili kierownik (porucznik), 2 gońców (plutonowych/kaprali) oraz kancelista, 

pomoc kancelaryjna, 2–3 maszynistki i stenograf. Referat Informacji i Ewidencji składał się 

ze starszego referenta (kapitan), 2 referentów (poruczników) i młodszego referenta 

(podporucznik). W Kartotece Operacyjnej pracowali referent (porucznik) oraz 3 młodszych 

referentów (podporuczników)68. Jednym z zadań wydziału było regulowanie ruchu, 

dystrybucja i kontrolowanie eksploatacji kolumny samochodowej Departamentu I69. Przez 

wydział przechodziła poza tym większość pism, raportów czy sprawozdań adresowanych do 

kierownictwa departamentu. Wydział kontrolował też realizację poleceń centrali70. 

Wydział I dzielił się w pierwszym okresie na dwie sekcje. Pracowało w nim od 19 do 

21 osób. Kierownictwo tworzyli naczelnik (pułkownik), jego zastępca (podpułkownik), 

sekretarz (chorąży/porucznik) i początkowo 2 maszynistki. W sekcjach I i II pracowało po 

osiem osób (kierownik, 2 starszych referentów, 4 referentów i młodszy referent)71. Sekcja III, 

powołana rozkazem organizacyjnym nr 089 ministra BP z 4 października 1949 r., zajmowała 

się prawdopodobnie kwestiami „białej emigracji”. Liczyła dziesięć etatów: kierownika, 3 

starszych referentów i 6 referentów72. Najpewniej nie powstały odpowiedniki tej sekcji na 

szczeblu wojewódzkim; być może długo nie przetrwała73. Nie można jej poza tym mylić ze 

szczegółowo opisaną pierwotną Sekcją III, funkcjonującą w pierwszej połowie 1946 r., a teraz 

działającą pod numerem II. 

Wydział II, podzielony na trzy sekcje, zatrudniał 28–30 pracowników. Naczelnik 

(pułkownik), zastępca naczelnika (podpułkownik), sekretarz (chorąży/porucznik) i 2 

maszynistki (do marca 1951 r.) tworzyli komórkę kierowniczą. Sekcja I liczyła osiem osób: 

kierownika w randze majora, 2 starszych referentów w stopniu kapitana i 5 referentów w 

randze porucznika. W Sekcji II przewidziano również osiem etatów (kierownika, 2 starszych 

                                                 
68 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 05 z dnia 31 stycznia 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15. 

69 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 2, Zarządzenie nr 7/52 dyrektora Departamentu I MBP, 5 III 1952 r., 

k. 19–20. 

70 Zob. np. AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 2, Zarządzenie nr 13/52 dyrektora Departamentu I MBP, 9 

IV 1952 r., k. 33. 

71 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 05 z dnia 31 stycznia 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15. 

72 AIPN, 1572/2587, MBP, Departament Kadr, Rozkaz organizacyjny nr 089 ministra BP, 4 X 1949 r., k. 254. 

73 Zob. AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 1, Zarządzenie nr 16/50 dyrektora Departamentu I MBP, 17 VI 

1950 r., k. 77–79. 
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referentów, 4 referentów i młodszego referenta w randze podporucznika), a w Sekcji III – 

dziewięć (kierownika, 3 starszych referentów, 4 referentów i młodszego referenta)74. 

W Wydziale III było od 19 do 25 pracowników. Kierownictwo tworzyli naczelnik, 

zastępca, sekretarz i maszynistka (do grudnia 1948 r.). Wydział dzielił się na trzy sekcje. W 

pierwszej pracowało pięć osób: kierownik, starszy referent, 2 referentów i młodszy referent. 

Od 1952 r. zwiększono obsadę do dwunastu osób (kierownik, zastępca, 5 starszych 

referentów i 6 referentów). Sekcja II dysponowała czteroma etatami: kierownika, starszego 

referenta i 2 referentów (od 1952 r. – 3). Wreszcie Sekcja III składała się z kierownika, 1–2 

starszych referentów i 3 referentów. W 1949 r. zwiększono obsadę do dziesięciu osób, lecz 

prawdopodobnie w 1952 r. wrócono do pierwotnych rozmiarów75. 

Rozbudowano strukturę Wydziału IV, w którym wyróżniono jedną sekcję i dwa 

referaty. Ogólnie pracowało w nim piętnaście osób. Kierownictwo składało się z naczelnika, 

zastępcy i sekretarza. Sekcja I zatrudniała pięć osób: kierownika, starszego referenta, 2 

referentów i młodszego referenta. Referaty II i III tworzyły po trzy osoby (starszy referent i 2 

referentów).  

Wydział V wciąż dzielił się na trzy sekcje, ale jego rozmiary zostały bardzo 

ograniczone. Pracowało w nim teraz 28–30 osób. Na czele wydziału stał naczelnik, podlegali 

mu zastępca, sekretarz i – do 1951 r. – 2 maszynistki. Sekcje zatrudniały odpowiednio 8, 8 i 9 

[tak ma być? Osiem osób lub osiem do dziewięciu osób? odpowiednio: czyli pierwsza 8, 

druga 8 i trzecia 9] osób (kierownicy i referenci różnego stopnia)76. Jak sygnalizowano, 

przestał on pełnić funkcję obserwacyjną. Dotychczasowe funkcje dawnego Wydziału V 

przejął Wydział „O”. 

Wydział VI został podzielony na dwie sekcje, zatrudniające odpowiednio 9 i 11 osób. 

Struktura kierownictwa była taka sama jak w nowym Wydziale V. Pracowało tu ogólnie 23–

25 osób77. Również z dwóch sekcji składał się Wydział VII. Był on nieco mniejszy i liczył 

15–16 etatów78. Sekcja I miała za zadanie „kontrwywiadowczą ochronę” personelu MSZ 

przez „systematyczne prześwietlanie operacyjne” i „agencyjną obserwację”, a także 

operacyjne przygotowanie kandydatów na placówki zagraniczne w porozumieniu z 

                                                 
74 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 05 z dnia 31 stycznia 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15. 

75 Ibidem. 

76 Ibidem. 

77 Ibidem. 

78 Ibidem. 
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Departamentem VII. Z kolei Sekcja II zajmowała się rejestracją cudzoziemców79. Działalność 

Wydziału VII w latach 1948–1951 pozostaje niejasna. Niektóre dokumenty datują jego 

powstanie dopiero na rok 1951. Być może w pierwotnej formie wydział ten przestał w 

pewnym momencie działać – np. w 1950 r., wraz z uformowaniem się Wydziału Paszportów 

Zagranicznych MBP, który mógł przejąć rejestrację cudzoziemców80. Nieco światła na 

kwestię funkcjonowania Wydziału VII rzuca pismo dyrektora Departamentu I Stefana 

Antosiewicza do ministra Radkiewicza z końca kwietnia 1949 r. Szef kontrwywiadu 

krytykował w nim organizację pracy Wydziału VII. Istnienie Sekcji I wprowadzało, jego 

zdaniem, sztuczny rozdział kompetencji między sekcję a Departament VII: „personelem 

centrali MSZ zajmuje się z punktu widzenia kontrwywiadu Departament I, a personelem 

zagranicznych placówek MSZ – także z punktu widzenia kontrwywiadu Departament VII. W 

ten sposób […] granica państwowa sztucznie i nienaturalnie dzieli jedno i to samo 

zagadnienie – ochronę naszej służby dyplomatycznej przed penetracją obcych wywiadów – 

pomiędzy dwie różne jednostki”. Z kolei zadania Sekcji II – według Antosiewicza – 

dublowały pracę BRC. W związku z tym proponował on wyłączenie Sekcji II ze struktur 

podległego mu departamentu i skupienie w Sekcji I rozproszonych zadań „obsługi” placówek 

dyplomatycznych81. Niewykluczone zatem, że po tym piśmie wydział przestał normalnie 

funkcjonować; zaczęto się zastanawiać nad jego charakterem i zadaniami. Stan ten 

prawdopodobnie trwał aż do 1951 r. 

Największą jednostką Departamentu I stał się dzięki reformie ze stycznia 1948 r. 

Wydział „O”, spadkobierca dawnego Wydziału V. Zatrudniał formalnie aż 171 osób82. Do 

jego zadań należało prowadzenie obserwacji zewnętrznej placówek dyplomatycznych krajów 

zachodnich i ich pracowników. Oprócz tego werbował i obsługiwał „pomocniczą sieć 

informacyjną”, wykorzystywaną przy obserwacji, a także współpracował z innymi 

wydziałami i ich siecią agenturalną w ustalaniu faktów dotyczących obserwowanych osób83. 

                                                 
79 AIPN, 0649/9, MSW, Gabinet Ministra, t. 1, Pismo dyrektora Departamentu I do ministra BP w sprawie zmian 

organizacyjnych niektórych jednostek MBP, 26 IV 1949 r., k. 49–51. 

80 Zob. Aparat bezpieczeństwa w Polsce..., s. 87. 

81 AIPN, 0649/9, MSW, Gabinet Ministra, t. 1, Pismo dyrektora Departamentu I do ministra BP w sprawie zmian 

organizacyjnych niektórych jednostek MBP, 26 IV 1949 r., k. 49–51. 

82 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 05 z dnia 31 stycznia 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15. 

83 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 1, Instrukcja nr 7/50 dyrektora Departamentu I w sprawie 

organizacji współdziałania komórek operacyjnych Departamentu I z Wydziałem „O”, 19 VIII 1950 r., k. 82–87. 
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Wydział „O” dzielił się na komórkę kierowniczą, Sekcję I, Sekcję II, Referat Gospodarczy 

oraz Brygadę Transportową84. Kierownictwo Wydziału „O” miało klasyczną strukturę; 

tworzyli je naczelnik, zastępca, sekretarz i (czasowo) 2 maszynistki. Sekcja I, zwana 

agencyjno-ustaleniową, dysponowała trzydziestoma dwoma etatami: kierownika, zastępcy 

kierownika, 8 starszych referentów, 16 referentów i 6 młodszych referentów85. Zarządzenie nr 

24/50 dyrektora Departamentu I z 19 sierpnia 1950 r. usankcjonowało praktykowany już 

prawdopodobnie wcześniej podział tej sekcji na trzy referaty: referat agencyjny A, referat 

agencyjny B i referat ustaleniowy86. Referat agencyjny A werbował informatorów do sieci 

pomocniczej i ją obsługiwał. Informatorzy ci byli rozmieszczeni przy placówkach 

dyplomatycznych i przy mieszkaniach pracowników tych instytucji. Werbunek następował 

pod kątem zapotrzebowania wydziałów, za zgodą dyrektora departamentu. Referat agencyjny 

B prowadził rozpracowanie obiektowe hoteli i lokali zamieszkanych lub odwiedzanych przez 

zachodnich dyplomatów. Również dysponował swoją siecią informacyjną, a zdobyte dane 

przesyłał w formie komunikatów odnośnym wydziałom. Referat ustaleniowy odtwarzał 

kontakty wynikające z obserwacji zewnętrznej prowadzonej przez Sekcję II Wydziału „O” i 

doniesień sieci pomocniczej Sekcji I tego wydziału. Wyznaczał też konkretnych pracowników 

do wykonywania zleceń innych pionów87. Sekcja II Wydziału „O”, zajmująca się właściwą 

obserwacją zewnętrzną, była zdecydowanie najliczniejsza. Przeznaczono dla niej 116–118 

etatów: kierownika, zastępcy, 2 maszynistek (do 1951 r.), 6 brygadierów kierowników grupy 

w stopniu kapitana, 20 starszych wywiadowców w randze porucznika, 60 wywiadowców 

(podporuczników), 16 młodszych wywiadowców (chorążych) i 12 młodszych wywiadowców-

szoferów (chorążych). Referat Gospodarczy Wydziału „O” tworzyli oficer zaopatrzeniowy 

(porucznik), młodszy oficer zaopatrzeniowy (chorąży), rachmistrz, 3 krawców, 2 szewców, 

fryzjer-charakteryzator, „teletechnik” (podporucznik)88 oraz 2 szatniarzy. Wreszcie w skład 

Brygady Transportowej wchodzili kierownik garażu (porucznik) i 3 cywilnych 

                                                 
84 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 05 z dnia 31 stycznia 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15. 

85 Ibidem. 

86 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 1, Zarządzenie nr 24/50 dyrektora Departamentu I MBP, 19 VIII 

1950 r., k. 81. 

87 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 1, Instrukcja nr 7/50 dyrektora Departamentu I w sprawie 

organizacji współdziałania komórek operacyjnych Departamentu I z Wydziałem „O”, 19 VIII 1950 r., k. 82–87. 

88 Być może chodzi o pracownika obsługującego linie telefoniczne. 
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dyspozytorów89. Odtworzona struktura Wydziału „O” nakazuje zweryfikowanie informacji 

podanej przez Zbigniewa Nawrockiego, według którego jednostka ta powstała dopiero w 

1949 r.90 Datę tę należałoby przesunąć o rok. Nie można też wykluczyć, że przez cały 1948 r. 

wydział ten organizowano, a właśnie w 1949 r. zaczął w pełni funkcjonować. Możliwe także, 

że wtedy go zreformowano.  

Niedługo po reorganizacji pionu kontrwywiadowczego, 1 kwietnia 1948 r., Artur 

Jastrzębski zastąpił Adama Gajewskiego na stanowisku dyrektora Departamentu I. Funkcję tę 

sprawował tylko przez kilka miesięcy. Jego następcą został Stefan Antosiewicz, który był 

szefem kontrwywiadu aż do końca funkcjonowania MBP91. 

W czerwcu 1950 r. doszło do pierwszej od kilku lat znaczącej reformy aparatu 

bezpieczeństwa. Utworzono wtedy np. Departament VIII („ochrona transportu”), Biuro 

Specjalne (późniejszy Departament X) oraz Centralne Archiwum92. Być może z reformą tą 

wiązało się wyłączenie z kompetencji Wydziału I Departamentu I zagadnień „białej 

emigracji” i powierzenie ich Departamentowi III. Przyjęcie takiego rozwiązania zarządził 

minister BP rozkazem nr 037 z 19 maja 1950 r., uzupełnionym zarządzeniem nr 16/50 

dyrektora Departamentu I z 17 czerwca 1950 r. Posunięcia te zbiegły się z likwidacją Sekcji 

III Wydziału I kontrwywiadu. Zmiana powodowała przeniesienie części pracowników III 

[czy: III?] sekcji Wydziału I (kierownika Sekcji III i po 2 pracowników sekcji I i II) do 

Departamentu III93. 

14 marca 1951 r. na podstawie rozkazu organizacyjnego nr 020 powołano do życia 

nową jednostkę Departamentu I – Halę Maszyn. Na jej czele stał kierownik (porucznik), 

personel zaś tworzyło 6 starszych maszynistek i 11 maszynistek. Dotychczas pracowały one 

przy poszczególnych wydziałach Departamentu I94. Obsadę hali szybko zredukowano do 

trzynastu osób (4 starsze maszynistki, 8 maszynistek i kierownik) ze względu na 

oszczędności: płk Mikołaj Orechwa, dyrektor Departamentu Kadr, tekst rozkazu 

                                                 
89 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/1 Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 05 z dnia 31 stycznia 1948 r. (z późniejszymi zmianami), 31 I 1948 r., k. 8–15. 

90 Z. Nawrocki, Struktura aparatu bezpieczeństwa..., s. 29; zob. też Z dziejów kontrwywiadu w Polsce 

Ludowej..., s. 47. 

91 Aparat bezpieczeństwa w Polsce..., s. 78. 

92 A. Dudek, A. Paczkowski, Poland..., s. 222. 

93 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 1, Zarządzenie nr 16/50 dyrektora Departamentu I MBP, 17 VI 1950 

r., k. 77–79. 

94 AIPN, 1572/2589, MBP, Departament Kadr, Rozkaz organizacyjny nr 020, 14 III 1951 r., k. 50–51. 
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zmniejszającego zatrudnienie opatrzył komentarzem: „każda koncentracja musi dawać 

oszczędność. I tak 13 (!!) maszyn”95. Redukcja nie była zatem, jego zdaniem, wystarczająca. 

Hala była pomieszczeniem, w którym maszynistki  przepisywały na maszynach do pisania 

brudnopisy dokumentów, sporządzane przez funkcjonariuszy w ramach pracy operacyjnej. 

Teoretycznie brudnopisy miały być przekazywane za pośrednictwem sekretarzy wydziałów, 

ale pracownicy nagminnie sami odwiedzali maszynistki – nie bez podtekstów towarzyskich96. 

Szef MBP wydał 14 marca 1951 r. jeszcze jeden rozkaz organizacyjny (nr 022), na 

mocy którego utworzono Samodzielny Referat przy Departamencie I. Miały w nim pracować 

trzy osoby: starszy referent w randze kapitana i 2 referentów w stopniu porucznika. Referat, 

pomimo nazwy, został włączony do Wydziału IV (Skandynawia, Bałkany, Wschód, kraje 

egzotyczne), w którym nastąpiła dalsza reorganizacja. Znacznie zwiększono jego rozmiary. 

Referaty zostały przemianowane na sekcje. Odtąd Wydział IV składał się z Sekcji I (osiem 

etatów), Sekcji II (pięć etatów) i Sekcji III (osiem etatów). W sumie miało w nim pracować 

27 osób, czyli niemal dwukrotnie więcej niż dotychczas97. Widocznie stwierdzono, że 

sprawami polskimi intensywniej zainteresowały się państwa traktowane wcześniej jako 

drugorzędne. Wiązało się to pewnie ze stalinizacją i narastającą szpiegomanią. Co ciekawe, 

płk Orechwa również i tym razem miał zastrzeżenia co do liczby etatów, ale ograniczył się do 

stwierdzenia: „moim zdaniem zwiększenie etatu jest nieuzasadnione”98. Czyżby w MBP 

ścierała się ideologia z biurokracją? 

Trzy miesiące później doszło do kolejnej korekty w strukturze Departamentu I. 

Zarządzeniem nr 28/52 dyrektora Antosiewicza z 7 czerwca 1951 r. powołano do życia 

odnowiony Wydział VII Departamentu I (jak wspomniano, pierwotny Wydział VII być może 

po 1949 r. – albo później – przestał działać). Zarządzenie urzeczywistniało – choć tylko 

częściowo i niekonsekwentnie – znane sugestie Antosiewicza z końca kwietnia 1949 r. 

Ogólnie określono, że Wydział VII miał zapewnić „należytą ochronę operacyjną” MSZ, 

Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą i Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz 

„operacyjne zabezpieczenie” Wydziału Zagranicznego „Orbisu” i „opracowanie” 

przyjeżdżających do Polski cudzoziemców. Kierowanie pracami nowego wydziału 

                                                 
95 Ibidem. 

96 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 2, Zarządzenie nr 11/53 dyrektora Departamentu I MBP dotyczące 

uregulowania pracy w Hali Maszyn, 12 II 1953 r., k. 128–129. 

97 AIPN, 1572/169, MBP, Gabinet Ministra, Rozkaz organizacyjny nr 022 ministra BP, 14 III 1951 r., k. 30–31; 

ten sam rozkaz w: AIPN, 1572/2589, MBP, Departament Kadr, k. 57–58. 

98 Ibidem. 
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powierzono kpt. Tadeuszowi Diatłowickiemu. Powstanie jednostki pociągnęło za sobą 

zmiany w dotychczasowych strukturach: do Wydziału VII włączono referat agencyjny B 

Sekcji I Wydziału „O” wraz z jego personelem99. Odtąd wydział składał się z dwóch sekcji. 

Sekcja I (siedem etatów) zabezpieczała operacyjnie MSZ oraz Instytut Spraw 

Międzynarodowych przed penetracją obcych wywiadów i „napływem wrogiego elementu”. 

To drugie określenie było bardzo pojemne. Sekcja I miała budować sieć agenturalną oraz 

zorganizować w MSZ Wydział Ochrony. Nie różniła się zatem zbytnio od byłej Sekcji I 

dawnego Wydziału VII100. Za to Sekcję II (siedemnaście etatów) dość istotnie zmieniono, 

choć wbrew sugestiom dyrektora Antosiewicza jej nowe kompetencje nie zostały wyraźnie 

oddzielone od zadań BRC101. Odtąd Sekcja II „ochraniała” KWKzZ, Wydział Zagraniczny 

Polskiego Biura Podróży „Orbis”, hotele i restauracje „Orbisu”102, wszystkie wydziały 

zagraniczne polskich instytucji centralnych, a także „opracowywała” wszystkich 

obcokrajowców (oprócz korpusu dyplomatycznego) przebywających czasowo w Polsce oraz 

wszystkich Polaków udających się czasowo za granicę103. Sekcja składała się z trzech 

referatów. Pierwszy zajmował się KWKzZ oraz cudzoziemcami przybyłymi z krajów 

anglosaskich, Włoch, Francji, Niemiec zachodnich i krajów Beneluksu, a także Polakami 

wyjeżdżającymi do tych krajów. Referat II „opiekował” się „Orbisem”, a referat III – 

wydziałami zagranicznymi instytucji centralnych oraz cudzoziemcami przyjeżdżającymi z 

krajów „demokracji ludowej”, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a także Polakami udającymi 

się do tych państw104. 

W rzeczywistości nie osiągnięto wyznaczonej w rozkazach liczby etatów: pod koniec 

września 1951 r. w całym Wydziale VII było zatrudnionych tylko dwunastu pracowników. 

Dlatego też, jak pisał dyrektor Antosiewicz do wiceministra Mietkowskiego, nie był on „w 

stanie zabezpieczyć normalnej pracy operacyjnej we wszystkich powierzonych mu 

                                                 
99 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 1, Zarządzenie nr 28/51 dyrektora Departamentu I MBP, 7 VI 1951 

r., k. 139. 

100 AIPN, 01062/18, MSW, Departament II [sic!], t. 5, Struktura i zakres działalności Wydziału VII 

Departamentu I, 14 VI 1951 r., k. 1–4. 

101 AIPN, 0649/9, MSW [sic!], Gabinet Ministra, t. 1, Pismo dyrektora Departamentu I do ministra BP w sprawie 

zmian organizacyjnych niektórych jednostek MBP, 26 IV 1949 r., k. 49–51. 

102 W praktyce oznaczało to weryfikację personelu tych obiektów, zob. AIPN, 01062/18, MSW, Departament II 

[sic!], t. 1, Notatka służbowa Tadeusza Diatłowickiego [?], 26 I 1953 r., k. 42–46. 

103 AIPN, 01062/18, MSW, Departament II, [sic!], t. 5, Struktura i zakres działalności Wydziału VII 

Departamentu I, 14 VI 1951 r., k. 1–4. 

104 Ibidem. 
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zagadnieniach”105. Mietkowski zgodził się w związku z tym na rozbudowę wydziału przez 

stworzenie nowej sekcji i zwiększenie liczby etatów. Jak rozwiązano kwestię rozdziału 

kompetencji między sekcje? Z pisma wynika, że pierwsza wciąż „opracowywała” MSZ 

(zamiast Wydziału Ochrony w tym resorcie miała teraz współorganizować Wydział 

Specjalny) i Instytut Spraw Międzynarodowych. W drugiej zniesiono podział na referaty. 

Odtąd miała się ona zajmować KWKzZ, „Orbisem”, hotelem i restauracją „Bristol”, a także 

wycieczkami obcokrajowców do Polski i Polaków za granicę. Wreszcie Sekcja III 

„opiekowała się” wyjazdami i przyjazdami indywidualnymi, kontrolowała działalność BRC 

oraz prowadziła centralne archiwum przyjeżdżających czasowo obcokrajowców i 

wyjeżdżających Polaków106. I tym razem nie wszystkie założenia zostały zrealizowane107. 

Ostatnia znacząca korekta ustalonej w 1948 r. struktury pionu kontrwywiadowczego 

nastąpiła 10 października 1952 r. Rozkazem organizacyjnym nr 0155 ministra BP powołano 

wtedy Samodzielną Sekcję Departamentu I (funkcjonującą teoretycznie od 1 października). 

Przeznaczono dla niej dziesięć etatów: kierownika (podpułkownika), 2 starszych inspektorów 

(majorów), 2 inspektorów (kapitanów), 4 starszych referentów (kapitanów) i 1 referenta 

(porucznika). Działała ona na prawach wydziału i podlegała bezpośrednio kierownictwu 

Departamentu I108. Być może funkcjonowała przy więzieniach „filtracyjnych” dla 

repatriantów. 

 

Reforma z 27 maja 1953 r. i jej modyfikacje 

Rok 1953 przyniósł istotne przekształcenia w całym aparacie bezpieczeństwa. Powstał 

wtedy m.in. Departament XI, którego zadaniem była walka z Kościołem109. Zmiany nie 

mogły ominąć pionu kontrwywiadowczego. Reforma Departamentu I została zatwierdzona 

rozkazem organizacyjnym ministra BP nr 063 z 27 maja 1953 r.110 Towarzyszył mu rozdział 

                                                 
105 AIPN, 01062/18, MSW, Departament II [sic!], t. 5, Pismo dyrektora Departamentu I do wiceministra 

Mieczysława Mietkowskiego, 27 IX 1951 r., k. 5–9. 

106 Ibidem. 

107 Zob. AIPN, 01062/18, MSW, Departament II [sic!], t. 5, Pismo dyrektora Departamentu I do wiceministra 

Mieczysława Mietkowskiego, 19 VII 1952 r., k. 26–27. 

108 AIPN, 1572/2590, MBP, Departament Kadr, Rozkaz organizacyjny nr 0155, 10 X 1952 r., k. 387; AIPN, 

1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/4. Samodzielna Sekcja Departamentu I. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 0155, 10 X 1952 r., k. 16–17. 

109 A. Dudek, A. Paczkowski, Poland..., s. 222. 

110 AIPN, 1572/2591, MBP, Departament Kadr, Rozkaz organizacyjny nr 063, 27 V 1953 r., k. 162; ten sam 

dokument w: AIPN, 1572/171, MBP, Gabinet Ministra, k. 91. 
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etatów, ujęty w kilkunastu dokumentach, a przeprowadzony na wniosek naczelnika Wydziału 

Organizacyjno-Etatowego Departamentu Ogólno-Administracyjnego MBP ppłk. Tirgana 

Chaczaturiana oraz dyrektora tegoż Departamentu ppłk. Eugeniusza Dowkana111. Na 

podstawie tych źródeł można odtworzyć strukturę Departamentu I w tym czasie. Nowa 

organizacja obowiązywała właściwie aż do 11 marca 1955 r. (mimo likwidacji MBP w 

grudniu 1954 r.), kiedy to rozkaz organizacyjny nr 017 określił strukturę Departamentu II 

KdsBP. Wcześniej doszło do marginalnej korekty, polegającej na nieznacznym zwiększeniu 

liczby etatów (na poziomie referentów), ujętej w rozkazie organizacyjnym nr 097 z 8 lipca 

1953 r.112, oraz większej zmiany z połowy 1954 r. (rozkaz organizacyjny nr 045 z 12 

czerwca), w wyniku której powstał Wydział X113. 

W latach 1953–1954 pion kontrwywiadowczy składał się z czternastu jednostek: 

Kierownictwo (wraz z sekretariatem dyrektora); Wydział I („Zachodnio-niemiecki”); Wydział 

II („Angielski”); Wydział III („Europejski”); Wydział IV (inne kraje); Wydział V 

(„Amerykański”); Wydział VI („Cudzoziemcy”); Wydział VII („Dyplomatyczny”); Wydział 

VIII (obserwacja zewnętrzna); Wydział IX („Studiów i Inspekcji”); Samodzielna Sekcja „F”; 

Wydział X (od czerwca 1954 r.); Wydział Ogólny; etaty niejawne w Wydziale VI.  

W sumie w Departamencie I pracowało od 416 (czerwiec 1953 r.) do 449 osób 

(czerwiec 1954 r.). Poniżej został przedstawiony wzorcowy rozkład etatów zadekretowany 

rozkazem z 27 maja 1953 r. (z wyjątkiem Wydziału X). Przewidziano wówczas etaty dla 

generała, 55 starszych oficerów, 330 młodszych oficerów, 2 podoficerów i 28 cywilów. 

Kierownictwo tworzyło osiem osób: dyrektor (generał brygady), 3 wicedyrektorów 

(pułkowników), starszy referent ds. zleceń specjalnych (kapitan) oraz 3 sekretarzy 

(pułkowników)114. 

Wydział I („Zachodnio-niemiecki”) był podzielony na Kierownictwo, Sekcję I i 

Sekcję II. W skład tego pierwszego wchodzili naczelnik (pułkownik), jego zastępca 

                                                 
111 Nowe etaty formalnie obowiązywały od 1 czerwca (AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 

01/5). Kierownictwo Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z 

późniejszymi zmianami), k. 19–20. Kolejne etaty noszą numery od 01/06 do 01/16 i dotyczą poszczególnych 

jednostek departamentu. Zostaną one wymienione w kolejnych przypisach. 

112 AIPN, 1572/171, MBP, Gabinet Ministra, Rozkaz organizacyjny nr 097, 8 VII 1953 r., k. 140–141. 

113 AIPN, 1572/172, MBP, Gabinet Ministra, Rozkaz organizacyjny nr 045, 12 VI 1954 r., k. 77–78. 

114 Nowe etaty formalnie obowiązywały od 1 czerwca (AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr Etat nr 01/5. 

Kierownictwo Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. [z 

późniejszymi zmianami], k. 19–20). 
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(podpułkownik) i sekretarz (porucznik). Sekcja I liczyła sześć etatów: kierownika (majora), 2 

starszych referentów (kapitanów), 2 referentów (poruczników) i 1 młodszego referenta 

(podporucznika). Sekcja II składała się z kierownika, 2 starszych referentów i 2 referentów. 

Ogólnie w Wydziale I przewidziano czternaście stanowisk115. Wydział II („Angielski”) był 

liczniejszy, ale tak samo zbudowany. Kierownictwo również stanowiły trzy osoby, ale w 

dwóch sekcjach wydziału (I i II) było zatrudnionych po dziewięć osób (kierownik, 3 starszych 

referentów, 4 referentów i 1 młodszy referent). Pracowało w nim w sumie dwadzieścia jeden 

osób116. Wydział III („Europejski”) także dzielił się na trzyosobowe kierownictwo oraz sekcje 

I i II. W pierwszej utworzono etaty kierownika, 3 starszych referentów, 3 referentów i 

młodszego referenta; w drugiej zaś – etaty kierownika, 3 starszych referentów i 3 referentów. 

Ogólnie wydział miał zatrudniać osiemnastu pracowników117. 

Identyczną strukturę przewidziano dla Wydziału IV, nieposiadającego jednej 

„geograficznej” nazwy. Pracowało w nim szesnaście osób: 3 w kierownictwie, 7 w Sekcji I 

(kierownik, 2 starszych referentów, 3 referentów i młodszy referent) oraz 6 w Sekcji II 

(kierownik, 2 starszych referentów i 3 referentów)118. Zajmował się on tymi państwami, które 

nie zostały przypisane pozostałym Wydziałom, a więc przede wszystkim Grecją i Jugosławią 

(w szczególności emigrantami politycznymi z tych krajów), Skandynawią, Iranem, Izraelem, 

Egiptem, Turcją (zwłaszcza niewielkimi grupami tych narodowości mieszkającymi w Polsce). 

Wydział V („Amerykański”) miał dokładnie taką samą strukturę i rozmiary jak Wydział II 

(„Angielski”)119. Podobieństwo to zapewne nie jest przypadkowe, choć trudno orzec, czy oba 

wydziały rzeczywiście funkcjonowały identycznie. 

Kompetencje wydziałów „geograficznych” pozostawały w zasadzie niezmienne od 

1948 r. Wyszukiwanie szpiegów, informatorów i łączników poszczególnym krajów miało się 

odbywać np. przez rozpracowywanie zagranicznych ośrodków wywiadowczych; obserwację 

placówek dyplomatycznych, misji zagranicznych i ich przedstawicielstw; inwigilację 

                                                 
115 Ibidem, Etat nr 01/6. Wydział I Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 V 

1953 r. (z późniejszymi zmianami), k. 21–22. 

116 Ibidem, Etat nr 01/7. Wydział II Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 V 

1953 r. (z późniejszymi zmianami), k. 23–24. 

117 Ibidem, Etat nr 01/8. Wydział III Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 

V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), k. 25–26. 

118 Ibidem, Etat nr 01/9. Wydział IV Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 

V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), k. 27–28. 

119 Ibidem, Etat nr 01/10. Wydział V Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 

V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), k. 29–30. 
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zagranicznych instytucji (np. Instytutu Francuskiego, British Council, YMCA), dziennikarzy 

(korespondentów), obcokrajowców mieszkających na stałe w Polsce i ich kontaktów, 

Polaków wyjeżdżających czasowo za granicę. Wydaje się, że kompetencje wydziałów 

„geograficznych” pokrywały się z zadaniami wydziałów VI i VII. Sprawa nie jest jasna, 

podziały zadań często znamy bowiem ze źródeł pośrednich, nie do końca wiarygodnych. 

Warto jednak zwrócić uwagę na zbyt słabo podkreślany w opracowaniach fakt, że wydziały 

„geograficzne” bardzo interesowały się działalnością obcych wywiadów w Polsce przed 1939 

r. Co więcej, Wydział I miał jeszcze szerszy zakres zainteresowań: odgrywał przecież rolę 

lustracyjną – wyszukiwał współpracowników niemieckiego aparatu przemocy, 

volksdeutschów czy też pozostałości struktur hitlerowskich, ze szczególnym uwzględnieniem 

hitlerowskiego wywiadu. Do końca lat czterdziestych zajmował się niemieckim podziemiem, 

problematyką przestępstw wojennych, wysiedleńców, a później nie pomijał kwestii 

mniejszości niemieckiej i autochtonów, aktywnie rozpracowując akcje repatriacyjne oraz z 

roku na rok rzadsze migracje120. Określenie „zachodnioniemiecki” było więc w odniesieniu 

do Wydziału I mylące i upraszczające. 

W maju 1953 r. został znacznie zreformowany Wydział VI („Cudzoziemcy”). Wiązało 

się to z restrukturyzacją resortu bezpieczeństwa: postanowiono ujednolicić organizację zadań 

kontrwywiadowczych w ministerstwie przez przeniesienie do Sekcji I Wydziału VI 

Departamentu I części zadań Departamentu VII (wywiadu), związanych z zabezpieczeniem 

polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych przed obcą penetracją. Posunięcie to 

ponownie nawiązuje do pomysłów Stefana Antosiewicza z kwietnia 1949 r. Rozdział nie 

okazał się jednak całkowity i w praktyce tylko komplikował sytuację: wywiad wciąż 

zajmował się pracownikami polskich placówek dyplomatycznych przebywającymi za granicą, 

kontrwywiad zaś przejmował ich, kiedy wracali do Polski. W związku z tym materiały 

rozpracowań ciągle krążyły między obiema jednostkami. Warto dodać, że sieć informatorów 

nowej Sekcji I Wydziału VI nadal tworzył w głównej mierze Departament VII121. 

Zreformowano też pozostałe jednostki Wydziału VI. Podzielono go na pieć sekcji, w 

których pracowało trzydziestu trzech funkcjonariuszy. Sekcja I przejęła część kompetencji 

pozostających dotychczas w gestii wywiadu. W rzeczywistości jej praca polegała na 

                                                 
120 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 2, Projekt specyfikacji materiałów archiwalnych według zagadnień 

opracowywanych w zakresie Departamentu I MBP, 22 V 1952 r., k. 56–60. 

121 AIPN, 01062/18, MSW, Departament I, t. 5, Notatka służbowa mjr. Abrama Weina, naczelnika Wydziału VI 

Departamentu I, dotycząca niektórych zagadnień aktualnego stanu pracy operacyjnej Wydziału VI Departamentu 

I MBP, 14 IX 1953 r., k. 66–76. 
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odkrywaniu „wrogiej przeszłości” i „obcoklasowego charakteru” personelu dyplomatycznego, 

a zatem nie miała nic wspólnego z „klasycznym” kontrwywiadem. Oprócz tego starano się 

badać kontakty tych osób ze środowiskiem „londyńskim”, przedstawicielami obcych 

wywiadów itp. Wydaje się, że lepsze wyniki w tym zakresie powinien osiągać Departament 

VII – sekcja zajmowała się przecież tymi pracownikami dopiero po ich powrocie. Co 

ciekawe, naczelnik Wydziału VI postulował ponowne połączenie Sekcji I z Departamentem 

VII122. Sekcja II Wydziału VI Departamentu I rozpracowywała „szpiegów” wśród 

cudzoziemców czasowo przebywających w Polsce oraz tworzoną przez nich agenturę123. 

Wydaje się zatem, że sekcja ta przejęła kompetencje dotychczasowej Sekcji II Wydziału VII 

Departamentu I. Owi cudzoziemcy przyjeżdżali na zaproszenie polskich instytucji 

społecznych i politycznych, a także w misjach handlowych lub jako fachowcy do zakładów 

pracy. Sekcja II Wydziału VI wraz z sekcjami VI wydziałów I WUBP w Gdańsku, Szczecinie 

i Koszalinie inwigilowała również marynarzy statków państw zachodnich. „Opiekowała” się 

poza tym personelem „Orbisu” i KWKzZ oraz „czuwała” nad hotelami orbisowskimi. 

Kierowała siatką złożoną z czterdziestu informatorów, rekrutujących się głównie spośród 

tłumaczy i pilotów wycieczek, miała też około stu kontaktów służbowych, pochodzących z 

tego samego środowiska oraz z instytucji, do których przybywali obcokrajowcy124. Sekcja III 

rozpracowywała obywateli państw obcych (szczególnie kapitalistycznych, ale nie tylko) na 

stałe mieszkających w Polsce. Dotychczas tymi kwestiami zajmowały się jednostki 

opracowujące placówki dyplomatyczne. Trzeba dodać, że teoretycznie żaden cudzoziemiec 

nie mógł zostać w Polsce bez wiedzy i akceptacji służb specjalnych: zgody na pobyt stały 

udzielało BRC, uwzględniając opinię Wydziału VI. W 1953 r. obiektem zainteresowania 

Sekcji III było około 14,5 tys. osób, w tym jedynie 1500 z krajów zachodnich. Miała ona 

działać głównie w ramach PUBP za pośrednictwem gminnych referentów. Zadanie Sekcji IV 

stanowiła z kolei „operacyjna ochrona grup politycznej emigracji w Polsce przed penetracją 

wroga”. Pod tym niejasnym określeniem kryli się zagraniczni emigranci polityczni, głównie 

Grecy (około 12 tys.), a także 22 Jugosłowian i około 140 przedstawicieli państw zachodnich 

(przede wszystkim Hiszpanów). Ich rozpracowywaniem zajmowało się około 50 agentów125, 

których większość rekrutowała się z samych emigrantów. Opisanie funkcjonowania Sekcji V 

Wydziału VI jest najtrudniejsze. W przeanalizowanych materiałach nie znalazłem żadnych 

                                                 
122 Ibidem. 

123 Ibidem. 

124 Ibidem. 

125 Ibidem. 
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wzmianek o jej działalności. Prawdopodobnie tą nazwą określono etaty nieujawnione, dla 

których przewidziano zadanie „zabezpieczania” hoteli orbisowskich. Pod sam koniec istnienia 

MBP Wydział VI dysponował czteroma etatami niejawnymi (obsadzone były trzy)126. W 

sumie więc, według stanu ustalonego rozkazem z 27 maja 1953 r., Wydział VI składał się 

najpewniej z czterech sekcji i trzech, czterech etatów nieujawnionych, niekiedy nazywanych 

Sekcją V127. 

Wydział VII („Dyplomatyczny”), tak znacznie zreformowany w czerwcu 1951 r., w 

maju 1953 r. przeszedł kolejne głębokie zmiany strukturalne. Nie wiadomo dokładnie, czym 

się teraz zajmował. „Obsługę” placówek i personelu dyplomatycznego przejął przecież, 

przynajmniej częściowo, Wydział VI. Dochodziło tu najpewniej do dublowania zadań, 

rywalizacji i biurokratycznego chaosu. Wydział VII został rozbudowany aż do sześciu sekcji i 

dysponował czterdziestoma pięcioma etatami. Kierownictwo wydziału tworzyły cztery osoby: 

naczelnik, 2 zastępców i sekretarz. Sekcja I składała się z ośmiu etatów: kierownika, 3 

starszych referentów i 4 referentów. Sekcja II miała o jednego starszego referenta mniej. 

Sekcja III liczyła siedem stanowisk: kierownika oraz po 3 starszych referentów i referentów. 

Sekcje IV i V miały o jednego starszego referenta mniej. Z kolei dla Sekcji VI przewidziano 

siedem etatów, rozłożonych tak samo jak w Sekcji III128. W początkach 1954 r. nie po raz 

pierwszy pojawiły się pomysły zlikwidowania tego wydziału i rozdzielenia jego kompetencji 

między inne jednostki. I tym razem projekty te nie zostały zrealizowane129. 

Wydział VIII (wcześniej nazywany Wydziałem „O”), zajmujący się obserwacją 

zewnętrzną, na podstawie rozkazu nr 063 wciąż dysponował największą liczbą etatów – 160 

(w tym dziewięcioma cywilnymi). Składał się z dwóch sekcji, Referatu Techniczno-

Operacyjnego, Referatu Gospodarczego i Brygady Transportowej. Kierownictwu przyznano 

cztery etaty (naczelnika, 2 zastępców i sekretarza). Sekcja I miała dwadzieścia etatów 

(kierownika, 5 starszych referentów, 10 referentów i 4 młodszych referentów). Najliczniejszej 

Sekcji II przydzielono sto siedemnaście stanowisk: kierownika, 2 starszych referentów 

                                                 
126 AIPN, 1572/4074, MBP, Departament Kadr, Etat niejawny nr 062/4 Wydziału VI Departamentu I MBP, 7 

XII 1954 r., k. 4. 

127 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/11. Wydział VI Departamentu I MBP. Zatwierdzono 

rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), k. 31–32. 

128 Ibidem, Etat nr 01/12. Wydział VII Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 

V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), k. 33–34. 

129 AIPN, 1572/176, MBP, Gabinet Ministra, Raport komisji badającej możliwości redukcji obsady personalnej 

w MBP, 12 II 1954 r. (z załącznikami), k. 65–76. 
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(zastępca kierownika w randze kapitana i sekretarz w stopniu kapitana), 8 brygadierów 

(kapitanów), 25 starszych wywiadowców (poruczników), 42 wywiadowców 

(podporuczników), 25 wywiadowców-kierowców (podporuczników) i 14 młodszych 

wywiadowców (chorążych). Referat Techniczno-Operacyjny zatrudniał pięć osób: 2 starszych 

referentów, 2 referentów i radiotechnika (podporucznika). Referat Zaopatrzenia liczył cztery 

etaty – oficera zaopatrzenia (porucznika) i trzy etaty cywilne: krawca, fryzjera-

charakteryzatora i szatniarza. Wreszcie w Brygadzie Transportowej miało pracować dziesięć 

osób – 4 wojskowych: kierownik garażu (porucznik) i 3 dyspozytorów (podporuczników) 

oraz 6 cywilów: 4 mechaników i 2 pomocników mechaników130. 

Jeszcze w marcu 1948 r. dyrektor Departamentu I płk Adam Gajewski wystąpił do 

ministra Radkiewicza z prośbą o powołanie Biura Studiów przy Departamencie I. Zadaniem 

nowej jednostki miało być przeprowadzanie w skali krajowej rozpoznania bliżej 

nieokreślonych „obiektów terenowych” pod względem ich użyteczności z punktu widzenia 

kontrwywiadu; badanie i udoskonalanie metod pracy (we współpracy z Biurem Studiów 

Departamentu VII) oraz ocena zamkniętych rozpracowań pod kątem „metodologicznym” i 

szkoleniowym131. Projekt nie doczekał realizacji, ale reforma z maja 1953 r. pośrednio i 

częściowo urzeczywistniła postulaty byłego dyrektora kontrwywiadu, ponieważ powołano 

Wydział IX, nazywany też Wydziałem Studiów i Inspekcji. Był on niewielki, nie dzielił się na 

sekcje, dysponował dziesięcioma etatami: naczelnika (pułkownika), 2 starszych inspektorów 

(podpułkowników), 2 inspektorów (majorów), 4 starszych referentów (kapitanów) i referenta 

(porucznika)132. Jego podstawowym zadaniem, określonym w zarządzeniu nr 54/53 dyrektora 

Departamentu I z 24 lipca 1953 r., było „zbieranie danych dotyczących form i metod pracy 

wrogich wywiadów” oraz „wyciąganie na ich podstawie wniosków dla skutecznego 

przeciwdziałania organów K[omend] W[ojewódzkich]”. Wydział korzystał w pracy z 

materiałów operacyjnych dostarczanych z centrali i terenu. Funkcjonował tylko na szczeblu 

centralnym. Naczelnicy wydziałów operacyjnych mieli mu niezwłocznie przesyłać wszelkie 

używane przez szpiegów narzędzia (najlepiej oryginały albo zdjęcia z dokładnym opisem): 

szyfry, instrukcje różnego typu, fałszywe dokumenty, przedmioty codziennego użytku, 

                                                 
130 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/13. Wydział VIII Departamentu I MBP. Zatwierdzono 

rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), k. 35–36. 

131 AIPN, 1572/870, MBP, Departament I, Raport płk. Adama Gajewskiego skierowany do ministra BP, 1 III 

1948 r., k. 21–22. 

132 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/14. Wydział IX Departamentu I MBP. Zatwierdzono 

rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), k. 37–38. 
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radiostacje, aparaty fotograficzne, „martwe skrzynki”, schowki. Ponadto należało dostarczać 

odpisy doniesień agencyjnych, protokołów przesłuchań, przechwyconych raportów 

szpiegowskich itp. Po sporządzeniu analiz wydział miał je rozsyłać poszczególnym 

jednostkom kontrwywiadowczym każdorazowo za zgodą dyrektora według ustalonego przez 

niego rozdzielnika133. Można przypuszczać, że mechanizm ten nie funkcjonował tak sprawnie 

jak planowano, wydaje się bowiem niezbyt realny. 

12 czerwca 1954 r. na mocy rozkazu organizacyjnego nr 045 dotychczasowy Wydział 

II Departamentu III, zajmujący się mniejszościami narodowymi i „nacjonalizmami” 

(ukraińskim, litewskim, białoruskim) oraz „białą emigracją”, został jako Wydział X włączony 

do Departamentu I. Do tej pory kontrwywiad interesował się przede wszystkim mniejszością 

niemiecką134. Wydział X otrzymał dwadzieścia dziewięć etatów i został podzielony na trzy 

sekcje. Do kierownictwa jednostki zaliczono cztery stanowiska: naczelnika, zastępcy, 

tłumacza (porucznik) i sekretarza. Sekcja I, zajmująca się „białą emigracją” oraz 

„nacjonalistami litewskimi i białoruskimi”, dysponowała dziesięcioma etatami: kierownika, 4 

starszych referentów i 5 referentów. Sekcja II, do spraw „nacjonalistów ukraińskich”, 

zatrudniała osiem osób: kierownika, 4 starszych referentów i 3 referentów. Z kolei Sekcję III, 

której zadań nie wyszczególniono, tworzyło siedmiu pracowników: kierownik oraz po 3 

starszych referentów i referentów135. 

Kolejną jednostką wymienioną w rozkazie nr 063 była Samodzielna Sekcja „F” 

(„Filtracyjna”). Stanowiła ona zapewne nowe wcielenie wspomnianej już Samodzielnej 

Sekcji przy Departamencie I, utworzonej w 1952 r. Przeznaczono dla niej siedem stanowisk: 

kierownika, 5 starszych referentów i 1 referenta136. 

Mimo nacisków specjalnej komisji powołanej do zbadania możliwości redukcji etatów 

w MBP, zalecającej ograniczenie rozmiarów wydziałów ogólnych wszystkich centralnych 

departamentów resortu i krytykującej sztywne dzielenie tych wydziałów na niepotrzebne 

                                                 
133 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 2, Zarządzenie nr 54/53 dyrektora Departamentu I MBP, 24 VII 

1953 r., k. 151–154. 

134 Z. Nawrocki, Struktury aparatu bezpieczeństwa..., s. 29, 38; zob. też Z dziejów kontrwywiadu w Polsce 

Ludowej..., s. 76–77. 

135 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 03/30. Wydział X Departamentu I MBP. Zatwierdzono  

rozkazem organizacyjnym nr 045, 12 VI 1954 r. (z późniejszymi zmianami), k. 45–46. 

136 Ibidem, Etat nr 01/15. Samodzielna Sekcja „F” Departamentu I MBP. Zatwierdzono rozkazem 

organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), k. 39–40. 
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sekcje137, Wydział Ogólny pionu kontrwywiadowczego w porównaniu z poprzednimi latami 

nieznacznie rozbudowano, przydzielono mu bowiem sześćdziesiąt trzy etaty. Ujednolicono 

też jego strukturę i utworzono trzy sekcje. Oprócz nich działała jeszcze Hala Maszyn, 

zatrudniająca osiemnaście osób: kierownika (porucznika), 6 starszych maszynistek i 11 

maszynistek. Dwuosobowe kierownictwo stanowili naczelnik i jego zastępca. Sekcji I 

(Ogólna) przyznano trzynaście etatów: kierownika (kapitana/majora), 2 starszych referentów, 

2 referentów, 3 dyżurnych (poruczników), 1 buchaltera, 2 łączników (kaprali) i 2 cywilnych 

kancelistów. Sekcja II (Tłumaczeń) miała zatrudniać dwudziestu pracowników: kierownika, 4 

starszych tłumaczy (kapitanów), 11 tłumaczy (poruczników) i 4 młodszych tłumaczy 

(podporuczników). Z kolei Sekcja III (Ewidencyjno-Archiwalna) dysponowała dziesięcioma 

stanowiskami: kierownika, 2 starszych referentów, 4 referentów i 3 młodszych referentów138. 

W Wydziale tym działał też bliżej nieokreślony Referat Przepisów. Być może nie miał on 

wyodrębnionej struktury139. 

* 

Znaczna rozbudowa organizacyjna Departamentu I i całego MBP okazała się wstępem 

do najgłębszego od 1945 r. kryzysu organów bezpieczeństwa, do którego doszło w 1954 r. 

wraz z postępującą odwilżą i rewelacjami Józefa Światły. Wprowadzona w maju 1953 r. 

struktura kontrwywiadu przetrwała zaledwie kilkanaście miesięcy. Kryzys doprowadził do 

likwidacji MBP i utworzenia w grudniu 1954 r. KdsBP. Wraz z tymi przekształceniami 

dotychczasowy Departament I otrzymał numer porządkowy II. Podstawowe zadania i 

kompetencje tego pionu pozostały jednak niezmienione. Ich analiza stanowi przedmiot innych 

rozważań140. 

                                                 
137 AIPN, 1572/176, MBP, Gabinet Ministra, Raport komisji badającej możliwości redukcji obsady personalnej 

w MBP (z załącznikami), 12 II 1954 r., k. 65–76. 

138 AIPN, 1572/2598, MBP, Departament Kadr, Etat nr 01/16. Wydział Ogólny Departamentu I MBP. 

Zatwierdzono rozkazem organizacyjnym nr 063, 27 V 1953 r. (z późniejszymi zmianami), k. 41–42. 

139 AIPN, 01062/18, MBP, Departament I, t. 2, Zarządzenie nr 56/53 dyrektora Departamentu I MBP, 31 VII 

1953 r., k. 155–156. 

140 P. Pleskot, „Tarcza partii i narodu”. Kontrwywiad Polski Ludowej w latach 1945–1956. Zarys struktur i 

wybór źródeł, Warszawa 2010, s. 44–61; idem, Dyplomata, czyli szpieg? Działalność służb kontrwywiadowczych 

PRL wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Warszawie (1956–1989), cz. 1: Generalia, Warszawa 

2013, s. 59–67. 


