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Odradzające się państwo polskie już u swego zarania borykało się z wielo
ma problemami. Kryzys gospodarczy, ferment społeczny oraz walki politycz
ne -  to niektóre z przeszkód na drodze do stabilnego państwa. Fundamental
ne znaczenie dla przyszłości miały jednak problemy kształtu terytorialnego 
i miejsca w Europie oraz stworzenie systemu bezpieczeństwa zewnętrznego 
i wewnętrznego państwa polskiego. Te główne cele zamierzano osiągnąć na 
płaszczyźnie działań politycznych, dyplomatycznych oraz wojskowych. Duże 
znaczenie miały sukcesy polskiego oręża w walkach zbrojnych prowadzonych 
na rubieżach odradzającego się państwa. W takich okolicznościach natural
nym zjawiskiem był dominujący wpływ instytucji wojskowych na funkcjono
wanie aparatu państwowego. Wiele sfer życia publicznego w różnej formie 
zostało „zmilitaryzowanych”, a jednocześnie organy wojskowe rozbudowano do 
stanu odpowiadającego warunkom wojennym. Okres ten trwał prawie do koń
ca 1921 r. Dopiero wtedy aparat państwowy przeszedł do działania i organiza
cji w warunkach pokojowych. Dominacja wojska musiała ustąpić regułom 
normalnego funkcjonowania życia państwowego i politycznego. Te uwarunko
wania miały wpływ na kształt rodzimych służb specjalnych.

W latach 1918-1921 organizacja oraz formy i metody działania wywiadu 
i kontrwywiadu były całkowicie odmienne od tych, które mają zastosowanie 
w warunkach pokojowych. Należy dodać, iż skomplikowana sytuacja poli
tyczno-wojskowa na ziemiach polskich powodowała powstanie wielu instytu
cji wywiadowczych.

25 października 1918 r. Rada Regencyjna podjęła decyzje mające znacze
nie dla przyszłej organizacji władz wojskowych. Zamiast Komisji Wojskowej 
powołano Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSWoj.), którego kierownikiem
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został płk Jan  Wroczyński1. Ponadto Rada Regencyjna, zachowując naczelne 
dowództwo sił zbrojnych, powołała do życia nowy, centralny urząd wojskowy 
-  Szefa Sztabu Generalnego Wojsk Polskich2, który początkowo miał podle
gać Ministrowi Spraw Wojskowych, w praktyce stał się jednak niezależnym 
organem. Pierwszym szefem Sztabu został gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski.

Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy nie tylko radykalnie zmienił 
sytuację polityczną w kraju, ale także miał istotny wpływ na rozwój organi
zacyjny instytucji wojskowych.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu 
naczelne dowództwo Polskich Sił Zbrojnych, a Rada Ministrów decyzją z 20 
listopada 1918 r. potwierdziła taki stan sprawowania kontroli nad wojskiem. 
Skomplikowana sytuacja militarna wymusiła naturalny podział obowiązków. 
Sztab Generalny miał być przeznaczony do kierowania działaniami wojenny
mi, a MSWoj. do administrowania wojskiem. Zarówno Szef Sztabu General
nego, jak i Minister Spraw Wojskowych pełnili funkcję pomocników Naczel
nego Dowódcy Wojska Polskiego. W końcu marca 1919 r. nastąpiła kolejna 
reorganizacja naczelnych władz wojskowych, w wyniku której ukształtował 
się ostateczny podział kompetencji. Naczelne Dowództwo WP (NDWP) wraz 
ze Sztabem Generalnym kierowało siłami zbrojnymi na froncie, natomiast 
MSWoj. z podporządkowanym mu aparatem zajmowało się organizacją, mo
bilizacją, szkoleniem oddziałów w kraju, uzupełnianiem oraz dostarczaniem 
zaopatrzenia dla jednostek frontowych3. W obu instytucjach utworzono spe
cjalne organy wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Taki dualizm tych służb 
miał charakter zamierzony i był spowodowany różnym zakresem kompeten
cji obu instytucji.

Już w strukturze powstałego w październiku 1918 r. Sztabu Generalnego 
WP znalazło się miejsce dla Wydziału Informacyjnego. Prawdopodobnie jego 
tworzenie rozpoczęło się jeszcze przed 25 października 1918 r. Dość lakonicz
nie został określony katalog zadań tej komórki. Należało do niej: „Studium 
armii obcych i ich literatury wojskowej. Służba wywiadowcza ofensywna 
i defensywna. Oddziały polskie za granicami. Biuletyny mocarstw obcych. 
Podawanie do wiadomości kompetentnych władz informacji wojskowych 
i politycznych o ościennych państwach. Attache wojskowi. Szyfry”4. Pierw
szym szefem Wydziału został mjr Mieczysław Mackiewicz. Pracownikami

1 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1918, nr 3.
2 B. Woszczyński, Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918-1921. Zarys organizacji i działal

ności, Warszawa 1972, s. 54.
3 H. Krawczyk, Demobilizacja i pokojowa organizacja Wojska Polskiego w latach 1920-1921, 

Warszawa 1971, s. 41.
4 Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział II Szt. Gen. WP (dalej: CAW, O.II), Akta zasad

nicze, Z-1. Materiały nieuporządkowane -  autor artykułu podaje pierwotne sygnatury i nazwy 
zespołów pochodzące z CA MSW, gdzie przez wiele lat przechowywano akta wojskowego wywia
du i kontrwywiadu II RP.
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wywiadu wojskowego byli m.in. rtm. W. Anders, por. Z. Witecki i por. Wró
blewski. Ponadto powołano do życia oddzielny Wydział Prasowy, który miał 
pełnić funkcje ewidencyjno-studyjne. Ze względu na zbieżność zadań po kil
kunastu dniach obydwa wydziały zostały połączone. W końcu listopada 1918 
r. Wydział Informacyjny przekształcił się w Oddział VI Informacyjny Sztabu 
Generalnego z następującą wewnętrzną strukturą:
• sekcja II a -  wywiad na Zachodzie (rtm. W. Anders),
• sekcja II b -  wywiad na Wschodzie (kpt. A. Myszkowski),
• sekcja II c -  kontrwywiad (por. Z. Witecki),
• sekcja II d -  informowanie kompetentnych władz o ważnych problemach 

wojskowych i politycznych ościennych państw (ppor. Michalski)5.
Wraz ze zmianą na stanowisku szefa oddziału 12 grudnia 1918 r. rozpo

częto intensywne prace nad reorganizacją oddziału. Nowy schemat organiza
cyjny gotowy był w połowie stycznia 1919 r. Na czele Oddziału VI Informa
cyjnego stanął płk J. Rybak, jego zastępcą został mjr L. Matuszewski. 
Oddział składał się z następujących komórek:
• sekcja szczególnych poruczeń, spraw organizacyjnych i szyfrów (kpt. F. Chi- 

tarski),
• sekcja spraw Wschodu (kpt. A. Myszkowski),
• sekcja spraw Zachodu i attache wojskowych (kpt. R. Wiedman),
• sekcja spraw politycznych (kpt. W. Sławek),
• sekcja spraw wojskowo-policyjnych (mjr K. Bołdeskuł),
• sekcja adiutantury (mjr J. Bogdański),
• Oddział Wywiadowczy (mjr I. Matuszewski),
• Biuro Prasowe (por. J. Kaden-Bandrowski),
• oficer łącznikowy z MSZ (por. L. Morstin),
• oficer łącznikowy z żandarmerią WP (por. Z. Witecki).

Wzrastająca pozycja NDWP w strukturze najwyższych władz państwo
wych powodowała, że zakres kompetencji jego organu wywiadowczego wy
datnie się powiększył, wykraczając znacznie poza ramy obszaru działań woj
skowych. Wśród pracowników Oddziału VI dominowali oficerowie związani 
z obozem belwederskim. Stało się to jeszcze bardziej widoczne, gdy referat 
spraw Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) wraz z jego obsadą personalną 
(kpt. A. Koc, mjr W. Jedrzejewicz, por. J. Gaładyk) został włączony do Od
działu VI NDWP. Zajmował się on wykorzystywaniem POW i związków kre
sowych do działalności wywiadowczej i dywersyjnej6.

W ciągu kolejnych kilku miesięcy służba wywiadowcza NDWP uległa 
dalszym przekształceniom organizacyjnym oraz zmianom kadrowym. W mar
cu 1919 r. odszedł z Oddziału VI płk J. Rybak. Stanowisko szefa oddziału na

5 Ibidem.
6 Ibidem.
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krótko objął ppłk Mieczysław Domański, a od kwietnia 1919 r. mjr Karol 
Bołdeskuł. Reorganizacja NDWP przeprowadzona 11 maja 1919 r. nie wnio
sła istotnych zmian, zmieniono jedynie nazwę z VI na Oddział II oraz zwięk
szono liczbę etatów z 7 do 40 oficerów. W czerwcu 1919 r. do MSWoj. przeka
zano dwie sekcje: polityczną i wojskowo-policyjną, wykonującą zadania 
defensywne, a ograniczone kompetencje kontrwywiadowcze znalazły się 
w gestii Biura Wywiadowczego NDWP7.

W wydanych w październiku 1919 r. tymczasowych przepisach o prowa
dzeniu służby wywiadowczej w Wojsku Polskim potwierdzono zasadę, że ca
łość prac wywiadowczych została skupiona w Naczelnym Dowództwie WP8. 
Szef Oddziału II NDWP, przy pomocy podwładnych pracowników pełniących 
służbę w centrali i agendach terenowych, organizował i kierował wojskową 
służbą wywiadowczą. Kompetencje z zakresu służby defensywnej zostały zaś 
rozdzielone pomiędzy NDWP (na obszarze frontowym) i MSWoj. (w kraju). 
W instrukcji przedstawiono również formy i metody pracy wywiadowczej, do 
których należały:

a) bezpośrednia służba operacyjna oparta na pracy pracowników ide
owych i płatnych konfidentów,

b) badanie jeńców i dezerterów,
c) analiza dokumentów,
d) wywiad radiotelegraficzny,
e) wywiad lotniczy,
f) wywiad podsłuchowy9.
Można przyjąć, iż wówczas udało się stworzyć system organizacyjny or

ganów wywiadu wojskowego odpowiadający standardom europejskim, a przede 
wszystkim zapewniający skuteczność działania. Jako że podstawowe znacze
nie w pracy wywiadowczej ma zbieranie informacji oraz ich analiza i opraco
wanie, w zreorganizowanym w październiku 1919 r. Oddziale II NDWP decy
dującą rolę odgrywały nowo powołane komórki: Biuro Ewidencyjne i Biuro 
Wywiadowcze. Pierwsza z nich wchłonęła agendy sekcji wojskowo-dyploma- 
tycznej -  ds. Wschodu i ds. Zachodu. Na czele Biura stanął kpt. R. Wiedman.

22 czerwca 1920 r. sprawy kontrwywiadowcze (defensywne) ponownie zo
stały wyłączone w samodzielną sekcję defensywną. Oprócz tych typowych dla 
pracy wywiadowczej agend Oddziału II NDWP utworzono komórki organizacyj
ne zajmujące się oddziaływaniem propagandowym oraz kulturalno-oświatowym: 
• Wydział Propagandy Zewnętrznej, składający się z referatów: prasowego, 

propagandy pozafrontowej i kancelarii (kpt. A. Koc, a od l lutego 1920 r. 
kpt. Libicki),

7 Ibidem.
8 B. Woszczyński, op. cit., s. 141.
9 L. Grosfeld, Piłsudski i Sawinkow , [w:] Studia historyczne. Księga jubileuszowa z okazji 

70. urodzin prof. S. Arnolda, Warszawa 1965.
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• Wydział Wewnętrzny — referaty: registratura, kasowy, personalny (ppor.
Wrotnowski),

• sekcja III Biuro Prasowe.
Organizację Oddziału II NDWP uzupełniały jeszcze: Biuro Szyfrów, Biu

ro Polityczne oraz wspomniana wcześniej sekcja defensywy.
Istotne znaczenie dla skutecznej działalności służb wywiadowczych 

w okresie kształtowania się granic i ustroju II RP miała organizacja tereno
wych jednostek wojskowych służb specjalnych. Tam skupiał się cały wysiłek 
operacyjny służb wywiadu. Obszar państwa został podzielony na strefy: we
wnętrzną i frontową. W tej pierwszej współdziałały ze sobą organy defensy
wy wojskowej i cywilnej (policja polityczna). Na terenie prowadzonych dzia
łań wojskowych sytuacja była bardziej skomplikowana. Na zachodzie kraju 
po wybuchu Powstania Wielkopolskiego w grudniu 1918 r. wykorzystano 
możliwości oraz kadrę POW przy tworzeniu Wydziału Wywiadowczego Do
wództwa Głównego Sił Zbrojnych Powstania Wielkopolskiego, który w lutym 
1919 r. przyjął nazwę „Wydział Ic Informacyjny”. W sierpniu 1919 r. wraz 
z utworzeniem Armii Wielkopolskiej przekształcił się on w sekcję wywiadow
czą podległą I kwatermistrzowi10. W tym okresie wojskowe władze powstań
cze były niezależne od rządu warszawskiego. Dotyczyło to również organów 
wywiadowczych. Pracownicy wywiadu Armii Wielkopolskiej prowadzili dzia
łalność zarówno na bezpośrednim zapleczu frontu, jak i w głębi państwa 
niemieckiego (w Berlinie, Szczecinie i Królewcu). Rekrutowali się spośród 
żołnierzy i miejscowej ludności cywilnej. Szczególnie trudne warunki do zbie
rania informacji występowały na Pomorzu. W listopadzie 1919 r. grupa pol
skich agentów ze Szczecina (rodzina Mayów) została aresztowana i skazana 
przez sąd niemiecki na długoletnie więzienie11. Dopiero w listopadzie 1919 r. 
zakończył się okres względnej samodzielności organów wywiadu wielkopol
skiego. Zamiast Dowództwa Głównego powołano Sztab Dowództwa Frontu 
Wielkopolskiego, podporządkowany podobnie jak jednostki wojskowe na fron
cie wschodnim Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich. Wówczas też nastą
piło ujednolicenie organizacji służb wywiadowczych. Sekcja wywiadowcza 
przekształciła się w Oddział II Frontu Wielkopolskiego. Oddział ten podpo
rządkowano ppłk. Dzierżykrajowi-Stokalskiemu.

Podobnie wyglądał proces organizacji służb specjalnych na terenie Gór
nego Śląska. Początkowo Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej zajmował 
się wywiadem i kontrwywiadem. Dopiero w 1919 r. w wyniku eskalacji kon
fliktu polsko-niemieckiego utworzono Front Południowo-Zachodni. W ramach 
Dowództwa tegoż frontu zorganizowano, wykorzystując kadry NRL i POW, 
Biuro Wywiadowcze kierowane przez kpt. Naganowskiego. Składało się ono

10 CAW, O.II, Akta zasadnicze, sygn. 292/Z-1/2.
11 Ibidem, k. 27.
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z czterech sekcji: ofensywnej (kpt. Pepłowski), defensywnej (por. Chador), 
prasy i oświaty (kpt. Chowaniec), kartograficznej (por. Hevelke)12.

Aktywność wywiadu Frontu Południowo-Zachodniego zwrócona była 
głównie w kierunku niemieckim, górnośląskim oraz cieszyńskim i orawskim. 
Sprawy plebiscytowe pozostawały jednakże całkowicie w gestii Oddziału II 
Sztabu MSWoj. Brak wyników i nieudolność kierownictwa Biura II Wywia
dowczego spowodowały, iż wraz ze zmianą nazwy frontu „Południowo-Za
chodni” na „Śląski” Biuro przekształciło się w Oddział Informacyjny kierowa
ny przez nowego szefa -  por. Władysława Molskiego13. Cała organizacja 
agend wywiadowczych została dostosowana do głównych kierunków zaintere
sowań operacyjnych tych służb: niemieckiego i czeskiego. W centrali wywia
du Dowództwa Frontu Śląskiego sekcję ofensywną podzielono na dwie samo
dzielne komórki, obejmujące wywiad na Niemcy i Czechosłowację. 
Rozpoczęto energiczne tworzenie sieci terenowych placówek, m.in. rezyden- 
tury wywiadu (w postaci ekspozytur), agentury i posterunki graniczne. Po
wstały cztery ekspozytury z siedzibami w Częstochowie (kierownik por. 
T. Czajkowski), Cieszynie (ppor. E. Szefczyk), Nowym Sączu (por. dr W. Rój), 
Nowym Targu (ppor. S. Holski). Pierwsza z nich infiltrowała pod względem 
wywiadowczym Górny i Dolny Śląsk oraz w wyjątkowych sytuacjach obszar 
Niemiec. Posterunki wywiadowcze powstały w Koźlu, Opolu, Oświęcimiu, 
Sosnowcu, Wieruszowie, Fraszce i Wrocławiu. W związku z decyzją o zorga
nizowaniu na terenie Górnego Śląska plebiscytu, który miał zadecydować 
o przyszłości tego regionu, w styczniu 1920 r. przeniesiono ciężar pracy wy
wiadowczej ekspozytury w Częstochowie na obszar plebiscytowy14. Dopiero 
rok później decyzją władz centralnych wywiad wojskowy przekazał swoje 
kompetencje dotyczące Górnego Śląska Wydziałowi Wywiadowczemu Polskiego 
Komitetu Plebiscytowego w Bytomiu1 5 . Pozostałe ekspozytury organizowały 
siatkę wywiadowczą na terenie czechosłowackim i węgierskim. Utworzono 6 
wewnętrznych posterunków wywiadowczych i 15 placówek zagranicznych 
(m.in. w Żylinie, Ołomuńcu, Preszburgu, Lasoncy, Preszowie, Munkaczu).

Przybyłą do Polski w kwietniu 1919 r. armię gen. Józefa Hallera włączo
no do tworzonego wówczas Frontu Galicyjskiego. Oddział II tego Frontu 
przejął w większości kadrę Biura Informacyjnego armii Hallera16.

W związku ze względną stabilizacją sytuacji polityczno-wojskowej na 
zachodzie państwa na początku 1920 r. rozpoczęto akcję tworzenia pokojowej

12 Ibidem.
13 Ibidem, k. 37.
14 Cz. Partacz, Wywiad i kontrwywiad sił zbrojnych b. zaboru pruskiego 1918-1919, „Ko

szalińskie Studia Materialne” 1983, nr 2, s. 57; CAW, Siły zbrojne w b. zaborze pruskim Do
wództwo Główne, t. 1: Rozkazy dzienne.

15 Cz. Partacz, op. cit., s. 59.
16 CAW, O.II, Wydział IIa Wywiadowczy, sygn. 282/101/6, k. 42; Organizacja i praca 

2 Biura Dowództwa Frontu nr 5 Płd.-Wsch. z 16 września 1919 r.
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organizacji sił zbrojnych na tym obszarze. Zlikwidowano dowództwa frontów: 
Pomorskiego, Wielkopolskiego i Śląskiego. Zamiast oddziałów II informacyj
nych utworzono trzy ekspozytury: w Grudziądzu, Poznaniu i Krakowie, bez
pośrednio podporządkowane Oddziałowi II NDWP. Zgodnie z pismem Szefa 
Sztabu NDWP z 14 marca 1920 r., ustalono stany etatowe poszczególnych 
ekspozytur oraz ich wewnętrzną strukturę. Różniła się ona zasadniczo od 
dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych. Tworzyły ją  referaty: ewiden
cyjny, organizacyjny, podsłuchowy, radiowywiadowczy, politycznoprasowy, 
propagandy zewnętrznej oraz szpiegostwa obcego17. Teren operacyjny ekspo
zytur został podzielony na odcinki kierowane przez oficerów wywiadowczych, 
którzy mieli do dyspozycji sieć posterunków wywiadowczych na terenie obce
go państwa. W zasadzie ekspozytury mogły prowadzić jedynie płytki wywiad. 
Centralne władze wojskowe w swych koncepcjach strategicznych brały jed
nak pod uwagę konflikt zbrojny, dlatego też pracownicy wywiadowczy ekspo
zytur organizowali ofensywne przedsięwzięcia operacyjne w głębi Niemiec, 
bazując na ludności polskiego pochodzenia.

Decydujące znaczenie dla polskich operacji wywiadowczych na terenie 
południowo-wschodniej Europy miała praca ekspozytury krakowskiej. Po li
kwidacji placówek byłego Frontu Galicyjsko-Podolskiego w Stryju i Kołomyi 
agenda Oddziału II NDWP w Krakowie przejęła prowadzenie wywiadu płyt
kiego w Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech18. W tym celu dysponowała 
95 pracownikami kadrowymi i 35 stałymi wywiadowcami działającymi na 
sześciu odcinkach wywiadowczych19. Warunki działania na południu kraju 
były szczególnie trudne. Niejasna była sprawa przynależności państwowej 
Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego, gdyż część ludności miejscowej nie 
identyfikowała się z polskim interesem narodowym, a ponadto Śląsk stawał 
się widownią walk politycznych między poszczególnymi stronnictwami i par
tiami. Z tych powodów bardzo często dochodziło do sporów kompetencyjnych, 
przede wszystkim na terenie Górnego Śląska, gdzie miejscowi działacze 
polityczni traktowali przedstawicieli władz centralnych nieufnie. Kierowni
cy odcinków wywiadowczych zwracali uwagę, iż wiele instytucji to ekspozy
tury obcych wywiadów. Przykładowo policja miejska w Cieszynie i Bielsku 
była opanowana przez wywiad czeski. W maju 1920 r. Czesi aresztowali 
dużą część polskiego personelu wywiadowczego w Białej (odcinek nr 5)20. 
Dużą pomocą służyła polskiemu wywiadowi ludność słowacka (jako konfi
denci) oraz nieliczni Węgrzy zamieszkujący obszar północno-wschodniej 
Słowacji.

17 Ibidem, Ekspozytura nr 4, sygn. E/IV/41. Spis personelu Oddziału II Frontu Śląskiego.
18 Ibidem, O.II, Wydział IIa Wywiadowczy, sygn. 282/101/6. Pismo szefa Oddziału II Do

wództwa Frontu Śląskiego z 16 stycznia 1920 r., k. 22.
19 Ibidem, k. 27.
20 Ibidem, Akta zasadnicze, sygn.292/Z-1/23, k. 1.
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Całkowicie odmiennie zorganizowano wojskowe służby wywiadowcze na 
wschodnim teatrze działań wojennych. Najdłużej trwały tam działania woj
skowe, dlatego struktura organów Oddziału II NDWP musiała być dostoso
wana do organizacji jednostek bojowych armii polskiej. W styczniu 1920 r. 
dowództwa frontów przekształcono w dowództwa armii. Przy każdym nowo 
powstałym dowództwie armii utworzono oddziały II informacyjne, których 
struktura wewnętrzna przedstawiała się następująco:
• sekcja ofensywna, z referatami organizacyjnym i ewidencyjnym,
• sekcja defensywna, ze specjalnym referatem stacji kontrolnych,
• sekcja polityczno-prasowa, z referatem propagandy zewnętrznej,
• sekcja kulturalno-oświatowa2 1 .

Tak więc Oddział Informacyjny Frontu Podolskiego stał się Oddziałem II 
6. Armii, działającym przeciwko bolszewickiej XII Armii. Szefem oddziału 
został kpt. Walery Sławek. Spośród podległych placówek jedna, usytuowana 
w Kołomyi, uległa likwidacji, a druga, w Stryju, została uzależniona od eks
pozytury Oddziału II NDWP w Krakowie. Z kolei Oddział Informacyjny Do
wództwa Frontu Wołyńskiego stał się Oddziałem II Dowództwa 2. Armii. Na 
jego szefa wyznaczono kpt. Stefana Benedykta. Oddział Informacyjny Do
wództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego przekształcił się natomiast w nastę
pujący sposób: ekspozytura w Mińsku została przemianowana na Oddział II 
Dowództwa 4. Armii, z rtm. Kazimierzem Stamirowskim na czele. Ponadto 
wydzielono Oddział II Dowództwa l. Armii, którego kierownictwo powierzono 
kpt. Józefowi Beckowi, oraz Oddział II l. Armii z kpt. Marianem Zyndra- 
mem-Kościalkowskim jako szefem.

Wraz z zawieszeniem broni na froncie wschodnim w październiku 1920 r. 
przystąpiono do gruntownej reorganizacji instytucji wojskowych, w tym tak
że organów wywiadu i kontrwywiadu. Stopniowo przechodzono do działań 
w warunkach pokoju2 2 . Na początku 1921 r. rozpoczęto wycofywanie z fron
tu  i likwidację poszczególnych armii. Proces ten trwał do 1922 r. Część 
funkcji z zakresu administracji i inspekcji przejęły tworzone inspektoraty 
armii. Na mocy rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 9 maja 1921 r. powo
łano do życia następujące inspektoraty: I Wilno -  gen. E. Rydz-Śmigły, 
II Warszawa -  gen. T. Rozwadowski, III Toruń -  gen. L. Siekierski, IV 
Kraków — gen. S. Szeptycki, V Lwów -  gen. S. Haller23.

Znacznie trudniejsze było przystosowanie terenowej organizacji wojsko
wych służb specjalnych do warunków pokojowych. Już w 1920 r. na zacho
dzie i południu kraju utworzono ekspozytury Oddziału II NDWP (w Krako
wie, Poznaniu i Grudziądzu). W podobny sposób na froncie wschodnim

21 Ibidem, O.II, Wydział IIa Wywiadowczy, sygn. 282/101/5, k. 32.
22 Ibidem, sygn.282/W-w/1a, k. 62; Sprawozdanie roczne Biura Wywiadowczego Naczelne

go Dowództwa Wojsk Polskich za 1920 r. z 11 stycznia 1921 r.
23 Ibidem, sygn. 282/101/5-6, k. 40 i 147.
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oddziały II poszczególnych armii przekształciły się w ekspozytury Oddziału 
II NDWP, które bezpośrednio podlegały szefowi służb informacyjnych NDWP. 
l czerwca 1921 r. zamiast Oddziału II Dowództwa 6. Armii powstała ekspozy
tura Oddziału II NDWP we Lwowie24, a jej szefem został mjr E. Florek. 
Podobnie z Oddziału II Dowództwa 2. Armii powstała ekspozytura Oddziału II 
w Grodnie, później przeniesiona do Wilna. Z organów wywiadowczych pozo
stałych armii (1., 4. i 7.) utworzono ekspozyturę Oddziału II w Brześciu nad 
Bugiem. Na uwagę zasługuje fakt, że sekcje defensywy oddziałów II likwido
wanych armii oddzielono od nowo powstałych ekspozytur, które miały się 
zająć prowadzeniem wywiadu płytkiego, i przekazano do komórek kontrwy
wiadowczych odpowiednich dowództw okręgów generalnych -  wydziałów II. 
Na przykład sekcja defensywy Oddziału II Dowództwa 6. Armii została prze
jęta przez dowództwo okręgów generalnych Lublin i Lwów25. Potrzebę utwo
rzenia ekspozytur uzasadniano w następujący sposób: „Celem utworzenia 
stałego ośrodka wywiadowczego nad granicą południowo-wschodnią, ośrodka 
centralizującego pracę stałej sieci placówek i posterunków wywiadowczych 
nadgranicznych i zagranicznych, koniecznym staje się utworzenie Ekspozy
tury Oddziału II NDWP we Lwowie. Jednym z motywów za utworzeniem już 
teraz, przed ogólną reorganizacją naczelnych władz wojskowych, jest potrze
ba ujednostajnienia warunków pracy wywiadowczej na całym terenie RP. 
Istnienie dowództw armii na granicy wschodniej państwa nie stoi na prze
szkodzie stworzenia stałych placówek. Dziś pracę tę prowadzą oddziały II 
armii, brak jednak stałych ośrodków pracy uniezależnionych od fluktuacji, 
jakiej muszą podlegać armie, wpływa na przyspieszenie tej organizacji”26.

Ekspozytury w większości miały podobną strukturę wewnętrzną, którą 
tworzyły następujące komórki: referat organizacyjny, referat personalny, re
ferat techniczny, referat agentury wywiadowczej, komisje gospodarcze, kan- 
celaria27. W trakcie procesu przekształceń organizacyjnych organów wywia
du i kontrw yw iadu wojskowego w sierpniu  1921 r. podjęto decyzję 
o likwidacji Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich. Poszczególne komórki 
NDWP zostały wchłonięte przez Ścisłą Radę Wojenną i Sztab Generalny oraz 
Ministerstwo Spraw Wojskowych. Oddział II NDWP został przejęty przez 
Sztab Generalny. W odmienny sposób kształtowała się organizacja wojskowej 
służby kontrwywiadowczej na terenie pozafrontowym.

W czerwcu 1919 r. z Naczelnego Dowództwa WP do Ministerstwa Spraw 
Wojskowych przekazano dwie sekcje -  polityczną i wojskowo-policyjną. Na 
bazie tych sekcji stworzono w lipcu tegoż roku Departament Informacyjny 
w MSWoj. Składał się on z sekcji politycznej oraz Wydziału Kontroli Kore

24 Ibidem, sygn. 282/101/3, k.73.
25 Ibidem, sygn. 282/101/5, k. 33.
26 Ibidem, NDWP, Oddział I, t. 121, dok. 15711.
27 H. Krawczyk, op. cit., s. 183.
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spondencji Zagranicznej, Telefonicznej i Telegraficznej, który przekazano do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW). Kierownictwo tego Departamen
tu  powierzono ppłk. B. Miedzińskiemu, związanemu z obozem belwederskim.

Sposób i kierunek działania Departamentu zasadniczo różniły się od 
charakteru pracy Oddziału II NDWP. Zajmował się on szeroko rozumianą 
działalnością kontrwywiadowczą, obejmującą teren całego kraju z wyjątkiem 
obszaru frontowego. Szef Departamentu II MSWoj. miał zapewnić spokój na 
zapleczu frontu oraz spełniać wszelkie funkcje usługowe dla wojskowych 
jednostek liniowych. W tym celu pracownicy departamentu przygotowywali 
komunikaty informacyjne dla odpowiednich dowództw, zajmowali się zwal
czaniem agitacji antypaństwowej zarówno w szeregach wojska, jak i w życiu 
publicznym, a także przygotowywali kontrpropagandę. Prowadzono odpo
wiednie działania wśród żołnierzy powracających z frontu i jeńców z Armii 
Czerwonej, którzy przebywali w specjalnych obozach. Współdziałano z różny
mi przedstawicielami sił antysowieckich i antyrewolucyjnych, m.in. z reszt
kami korpusu gen. Mikołaja Bredowa, skoncentrowanymi w obozach w głębi 
kraju. Infiltracji wywiadowczo-propagandowej poddawani byli zwłaszcza 
Ukraińcy i Białorusini. W Brześciu nad Bugiem gen. S. Bułak-Bałachowicz 
szkolił jednostki białoruskie. Natomiast ukraińscy żołnierze i oficerowie zo
stali zgromadzeni w obozie w Łańcucie28. Dużym poparciem Departamentu 
Informacyjnego cieszył się Borys Sawinkow, który uzyskał zgodę na formo
wanie oddziałów wojskowych przeciwko bolszewikom29. W porozumieniu 
z defensywą policyjną, aktywnie zajmowały się one zwalczaniem propagandy 
komunistycznej.

W lutym 1920 r. MSWoj. zostało gruntownie zreorganizowane na wzór 
francuski. Stworzono Sztab Ministerstwa, w którym zamiast zlikwidowanych 
departamentów utworzono oddziały. Sprawy kontrwywiadowcze znalazły się 
w Oddziale II Informacyjnym Sztabu MSWoj. Tworzyły go początkowo trzy 
sekcje: ogólnoorganizacyjna (kierownik kpt. A. Tomaszewski), defensywy 
(por. Bronisław Witecki) i informacyjna (kpt. Kozor-Słobódzki). W lipcu 1920 r. 
powstała sekcja plebiscytowa (por. T. Puszczyński)30. Składała się ona 
z trzech wydziałów, które miały działać na terenach plebiscytowych: Górnego 
Śląska, Śląska Cieszyńskiego oraz Warmii i Mazur. Wszystkie akcje specjal
ne organizowane na tym obszarze musiały być uzgadniane z kierownikiem 
sekcji por. Tadeuszem Puszczyńskim. Było to przejawem zainteresowania 
władz wojskowych sprawami regionów, o przynależności których miały decy
dować plebiscyty. Udzielono pomocy działającym tam cywilnym param ilitar
nym polskim organizacjom (referat destrukcji POW)31. Należy też wspo

28 CAW, O.II, Akta zasadnicze, sygn. 292/Z-3/40, k. 1-2.
29 Ibidem.
30 Ibidem, k. 7-8.
31 Ibidem, Ekspozytura nr 5, sygn. E/V/1/1.
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mnieć, iż w tym samym czasie członkowie Rady Obrony Państwa podjęli 
decyzję o utworzeniu Armii Ochotniczej. W ramach Generalnego Inspektora
tu  Armii Ochotniczej powstał Oddział II Informacji i Propagandy, kierowany 
przez ppłk. M. Dienstla.

Jak  wspomniano, większość zadań służb informacyjnych Ministerstwa 
Spraw Wojskowych sprowadzała się do wywiadu defensywnego. W celu sku
teczniejszej działalności, rozpoczęto tworzenie terenowych agend defensyw
nych MSWoj. Już w listopadzie 1918 r. przystąpiono do wprowadzenia po
działu kraju na okręgi generalne, których początkowo było 5, a w 1920 r. już 
9: warszawski, grodzieński, lubelski, pomorski, kielecki, łódzki, krakowski, 
lwowski, poznański. Każdy dowódca okręgu dysponował sztabem, który two
rzyły wewnętrzne komórki -  oddziały. Oddział II informacyjny był odpowie
dzialny za walkę ze szpiegostwem i działalnością antypaństwową na terenie 
okręgu. Szefowie tych oddziałów podlegali z jednej strony swojemu bezpo
średniemu przełożonemu, tzn. dowódcy okręgu, a z drugiej -  szefowi Oddzia
łu II MSWoj.

Na odrębną uwagę zasługuje działalność żandarmerii w latach 1919
192132. Jednostki tej formacji miały do wykonania dwa rodzaje zadań. Jedne 
obejmowały sprawy naruszeń dyscypliny wewnątrz wojska, czyli przekroczeń 
regulaminowych, dezercji, samowolnego oddalenia się od oddziału itd. 
W okresie wojny żandarmeria wykonywała zadania, które w normalnych 
warunkach pozostawały w gestii cywilnej służby policyjnej, a więc ochrona 
zdrowia i życia obywateli oraz walka z przestępczością kryminalną (policja 
wojskowa). W niektórych regionach kraju, we wschodniej i zachodniej Mało- 
polsce oraz Wielkopolsce, oddziały żandarmerii stanowiły zaczyn przyszłej 
Policji Państwowej. Drugi rodzaj zadań związany był z pracą dla służb wy
wiadu i defensywy wojskowej, m.in. zwalczaniem działalności antypaństwo
wej. Żandarmeria ze względu na teren działania dzieliła się na polową (ob
szar frontowy) i krajową (obszar zaplecza frontu). Pierwsza podlegała 
Naczelnemu Dowództwu WP, druga -  Ministrowi Spraw Wojskowych. 
W kwietniu 1919 r. utworzono w MSWoj. Wydział Żandarmerii, którego za
kres kompetencji początkowo obejmował jedynie teren byłego Królestwa Pol
skiego. Pierwszym jego dowódcą został gen. R. Dąbrowiecki33. Organizacja 
żandarmerii w poszczególnych regionach Królestwa miała inny charakter. 
Na bazie Polskich Sił Zbrojnych rtm. Okołowicz utworzył w listopadzie 1918 r. 
w Warszawie Ekspozyturę Żandarmerii, której podporządkowane były do
wództwa powiatowe i posterunki gminne. Organizacja w okręgu lubelskim 
oparła się na agendach żandarmerii austriackiej. Utworzone w listopadzie

32 Szerzej o organizacji żandarmerii w II RP w artykule T. Bohma, „Wojskowy Przegląd 
Prawniczy” 1990, nr 1, s. 24-34.

33 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Komenda Wojewódzka PP w Toruniu, sygn. 130, k. 1.
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1918 r. stanowisko referenta żandarmerii przy Komisarzu Generalnym objął 
rtm. dr Stoch. W okręgu kieleckim oddziały żandarmerii organizował rtm. 
W. Ludwikowski, który podporządkował sobie rozmaite formacje policyjne 
(o obywatelskim pochodzeniu) oraz żandarmerię austriacką. Najpóźniej 
utworzono żandarmerię w okręgu łódzkim, gdzie nie odbyło się to w sposób 
spontaniczny, jak w innych regionach. Tutaj delegat z Warszawy, Łączkowski, 
musiał przeprowadzić ochotniczy zaciąg34. Jak już wspomniano, w Wielkopol- 
sce oraz wschodniej i zachodniej Małopolsce oddziały żandarmerii odgrywały 
rolę cywilnej policji, dlatego też później przekształciły się w państwowy organ 
porządkowy.

Centrala w Warszawie podlegała wielu reorganizacjom (Dowództwo Żan
darmerii, Kierownictwo Organizacji, Inspektorat)35. W 1921 r. obowiązki 
gen. E. Dąbrowieckiego przejął jego dotychczasowy zastępca płk J. Rożen. 
W strukturze centrali i terenowych jednostek zawsze znajdowała się komór
ka o kompetencjach inwigilacyjno-policyjnych. Również w powołanej 7 kwiet
nia 1919 r. żandarmerii polowej, przeznaczonej do działania na terenie wo
jennym, znajdowały się komórki o podobnych kompetencjach36. Początkowo 
w Generalnej Ekspozyturze Żandarmerii Polowej przy NDWP utworzono od
dział inwigilacyjny kierowany przez por. A. Bolerowskiego. Z kolei w etapo
wych oddziałach żandarmerii znajdowały się referaty śledcze.

25 października 1919 r. powołano do życia wojskowy referat inwigilacyj
ny przy Wydziale II Sztabu Dowództwa Żandarmerii MSWoj.37 Początkowo 
przewidziano w nim 31 etatów. Do jego zadań należało:

a) regulowanie wojskowej służby inwigilacyjnej,
b) segregowanie karnego i poufnego materiału inwigilacyjnego,
c) przygotowanie wojskowego m ateriału  inwigilacyjnego do druku 

w „Gazecie Śledczej” i PPI38.
Duże wątpliwości wzbudzał rozdział czynności operacyjnych i represyj

nych w działaniach wojskowej służby kontrwywiadowczej oraz ułożenie wza
jemnych stosunków z cywilnymi organami bezpieczeństwa, które powstawały 
równolegle do wojskowych formacji, a nawet trochę wcześniej. Już za czasów 
Rady Regencyjnej minister spraw wewnętrznych Jan  Stecki rozpoczął formo
wanie namiastki policji politycznej w postaci Biura Wywiadowczego MSW, 
kierowanego przez Mariana Skrudlika. W związku z faktem, iż niektórzy 
jego pracownicy byli zamieszani w różnego rodzaju afery polityczne i krymi
nalne, Biuro uległo likwidacji w marcu 1919 r. Na jego miejsce został utworzo
ny w MSW Wydział Informacyjny stanowiący centralę służby informacyjnej na

34 Ibidem.
35 CAW, Akta Żandarmerii, sygn. 678.
36 AP w Bydgoszczy, KW PP w Toruniu, sygn. 130, k. 8.
37 CAW, O.II, Akta zasadnicze, sygn. 292/Z-1/19, k. 3; Rozkaz MSWoj. z 14.11.1920r.
38 AP w Krakowie, KP PP w Gorlicach, sygn. 79; materiały nieuporządkowane.
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cały kraj. W przeciwieństwie do zlikwidowanego Biura Wywiadowczego Wy
dział Informacyjny reprezentował interesy polityczne obozu piłsudczykow
skiego39. W jego ramach zorganizowano wyspecjalizowane komórki, które 
zajmowały się podsłuchem oraz niejawnym przeglądem prywatnej korespon
dencji. Sterował ich pracą Henryk Korab-Kucharski. Wydział Informacyjny 
MSW dzielił się na referaty, a jeden z nich zajmował się wyłącznie walką 
z tzw. organizacjami skrajnymi, czyli komunistycznymi. Oprócz MSW 
w okresie 1918-1919 akcjami defensywnymi zajmowały się: Oddział Wywia
dowczy Dowództwa Milicji Ludowej, Warszawskie Biuro Korespondencyjne 
zorganizowane przez Witolda Jodko-Narkiewicza, Mariana Swolkienia i Wło
dzimierza Wiskowskiego oraz Inspektorat Defensywy Politycznej istniejący 
w ramach Naczelnej Inspekcji Policji Komunalnej.

Korzystając z dorobku i doświadczenia tych służb, po utworzeniu Policji 
Państwowej (PP) w lipcu 1919 r. przystąpiono do organizowania policji poli
tycznej. Jak  już wspomniano, z różnych względów jej istnienie otaczano peł
ną tajemnicą, dlatego niezmiernie trudne jest określenie czasu i sposobu 
powołania tego pionu PP. Jedyną informacją jest okólnik KG PP z 16 paź
dziernika 1919 r., w którym stwierdzono, iż „sprawy natury politycznej nale
żeć będą do kompetencji Inspektoratu Defensywy Politycznej. Wszystkie 
sprawy kierowane do Wydziału V i IC należy kierować do KG PP do inspek
toratu DP”40. Z tej lakonicznej wzmianki wynika, iż już wcześniej, przed 16 
października, zagadnienia polityczne mieściły się w zakresie kompetencji 
pewnych organów PP. Prawdopodobnie zajmowały się nimi wydziały V i IC, 
lecz brak jest bliższych danych dotyczących ustroju i charakteru tych komó
rek policyjnych. Dlatego, po pierwsze, nie można się zgodzić ze stwierdze
niem, iż powołanie Inspektoratu Defensywy Politycznej było początkiem 
funkcjonowania policji politycznej w ramach PP oraz po wtóre, trudne usta
lić, czy wydziały V i IC działały kolejno po sobie, czy równocześnie. Potwier
dzeniem tych sugestii jest wypowiedź szefa defensywy politycznej Mariana 
Swolkienia, który m.in. stwierdził, że „gdyby policja polityczna w momencie 
jej tworzenia, tj. w roku l919 w miesiącu sierpniu nie spotkała się z negacją, 
to udałoby się stworzyć aparat na najwyższym poziomie etycznym i facho
wym”41. Tak więc już od początku istnienia defensywy towarzyszyły jej trud
ności i kontrowersje.

Prawdopodobnie do sformowania stanu etatowego defensywy policyjnej 
wykorzystano kadry Wydziału Informacyjnego MSW. Inspektorat DP stano
wił autonomiczną jednostkę KG PP, podlegającą służbowo Komendantowi 
Głównemu, a w sprawach fachowych Szefowi Sekcji Bezpieczeństwa Publicz
nego i Prasy MSW. Głównym jego zadaniem było prowadzenie skutecznej

39 AAN, MSW, sygn. 706/19, k. 184-186.
40 AP Lublin, KW PP w Lublinie, sygn. 4, k. 1.
41 Ibidem, UW w Lublinie, Wydział Ogólny, sygn. 185, k. 87-88.
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walki ze szpiegostwem i komunizmem. Inspektorat nie dysponował jednak 
siecią podległych sobie organów terenowych. Nadal pierwszorzędną rolę 
w infiltrowaniu i zwalczaniu ruchu komunistycznego i innych akcji o charak
terze antypaństwowym spełniały organy wojskowe. Dlatego powołanie defen
sywy policyjnej stanowiło jedynie formę posiłkową i drugorzędną w wykony
waniu zadań kontrwywiadowczych. Przyczyna tej niskiej pozycji Policji 
w stosunku do organów wojskowych tkwiła w braku fachowych kadr policyj
nych. Jednostki defensywy wojskowej dysponowały w tym czasie odpowiedni
mi środkami materialnymi i osobowymi.

W okresie od października 1919 do sierpnia 1920 r. w organizacji defen
sywy politycznej nie nastąpił żaden postęp. Przez prawie rok jej obowiązki 
w terenie wykonywali pracownicy policji śledczej w urzędach i ekspozyturach 
śledczych. Można założyć, iż władze wojskowe nie wykazywały zainteresowa
nia rozwojem cywilnej policji politycznej. Dopiero w sierpniu 1920 r. unormo
wano ustrój organów defensywy policyjnej. Stworzono odrębny jej pion -  tzw. 
IVD, który miał swoje urzędy na każdym szczeblu organizacyjnym PP. 
W wydanej w sierpniu 1920 r. instrukcji służbowej powołano do życia na 
miejsce Inspektoratu Wydział IVD KG PP, z kolei na szczeblu okręgu ekspo
zytury Wydziału IVD oraz w zależności od potrzeb najmniejsze jednostki 
-  agentury Wydziału IVD42. Ekspozytury miały spełniać rolę pomocniczą 
wobec centrali. Za pomocą obserwacji i wywiadów zbierano informacje 
o podejrzanych osobach i organizacjach. Wyniki tych działań były natych
miast przesyłane do centrali w postaci meldunków i sprawozdań. Powołano 
ekspozytury we wszystkich komendach okręgowych, na ich czele stanęli kie
rownicy. Ponadto skład osobowy ekspozytur tworzyli: zastępca kierownika, 
sekretarz jako kierownik kancelarii, urzędnicy kancelaryjni i funkcjonariu
sze służby zewnętrznej. Ci ostatni wykonywali wszelkie jawne czynności 
służbowe, jak rewizje, przesłuchania i dochodzenia. Istnienie i działalność 
ekspozytur była ściśle zakonspirowana, dlatego funkcjonariusze podejmujący 
jawne działania nie ujawniali faktu, iż są pracownikami defensywy. Faktycz
ną pracę informacyjną wykonywali wywiadowcy podzieleni na grupy złożone 
z kilku osób43. Na czele grup stali sekcyjni, którzy przekazywali polecenia od 
kierownika ekspozytury. Praca wywiadowców polegała na pozyskiwaniu in
formatorów (konfidentów), a następnie na współpracy z nimi w celu zebrania 
wiadomości operacyjnych na tem at ruchu wywrotowego. Konfidentom wrę
czano nagrody pieniężne, a w wyjątkowych sytuacjach przyznawano stałe 
miesięczne wynagrodzenie, nie mogło ono jednak przewyższać gaży wywia
dowców. Ci ostatni działali całkowicie poza urzędami policyjnymi, tak aby nie 
mogło powstać podejrzenie, iż są funkcjonariuszami policyjnymi.

42 AP Bydgoszcz, UW w Toruniu, sygn. 4887, k. 5-7. AAN, KGPP -  dopływy, sygn. 1414, 
k. 3-7.

43 AAN, KG PP -  dopływy, sygn. 1414, k. 3-7.
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W sprawach ogólnopolicyjnych ekspozytury podlegały komendom okręgo
wym, natomiast w zakresie wykonywanych funkcji zlecenia otrzymywały 
bezpośrednio z centrali -  Wydziału IVD lub miejscowych władz adm inistra
cyjnych albo sądowych44. Najmniejszymi urzędami defensywy policyjnej 
były agentury Wydziału IVD działające w terenie, uzależnione służbowo od 
kierownika ekspozytury oraz władz administracyjnych i sądowych. Nato
miast nie podlegały one kierownikom urzędów policji ogólnej, np. komen
dantom.

17 listopada 1920 r. ukazała się tzw. instrukcja dodatkowa do przepisów
0 organizacji urzędów śledczych i organizacji KG PP45 . Zawierała rozwinię
cie przepisów wykonawczych zatwierdzonych kilka miesięcy wcześniej. 
Przede wszystkim ustalono wewnętrzny ustrój centrali defensywy policyjnej
-  Wydziału IVD KG PP. Zgodnie z intencjami autorów instrukcji Wydział 
IVD stanowił specjalną jednostkę KG PP pozostającą pod kierownictwem 
naczelnika (M. Swolkienia). Jej zadanie polegało na koncentracji materiałów 
inwigilacyjnych dotyczących osób podejrzanych politycznie oraz ruchu poli
tyczno-społecznego o charakterze antypaństwowym. Kształt wewnętrzny Wy
działu IVD tworzyły: dział rejestracyjny zajmujący się zbieraniem i rejestra
cją materiałów osobowych i rzeczowych dotyczących przestępstw natury 
politycznej, dział informacyjny (składający się z dwóch referatów) za pośred
nictwem ekspozytur prowadzący ogólnopaństwową kontrolę ruchu antypań
stwowego oraz wszelkich form szpiegostwa i dział organizacyjno-personalny
-  kontrolujący prawidłowe działanie wszystkich organów defensywy poli
tycznej na terenie całego kraju. W instrukcji sierpniowej jedynie stworzono 
zasady funkcjonowania terenowych urzędów pionu IVD. W dokumencie 
z 17 listopada skonkretyzowano sprawy natury organizacyjnej i kadrowej. 
Funkcjonariuszy defensywy zamierzano rekrutować spośród policjantów 
służby śledczej, którzy mieli zostać wydzieleni i przekazani defensywie 
politycznej.

W następnym roku kontynuowano prace nad rozwojem organizacyjnym 
pionu IVD. W instrukcji służbowej z 2 czerwca 1921 r. określono strukturę 
wewnętrzną ekspozytur. Na kształt wewnętrzny tych urzędów miały się skła
dać trzy referaty: informacyjno-sprawozdawczy, rejestracyjno-śledczy oraz 
administracyjno-prawny. Zgodnie z zasadami konspiracji pierwsze dwa były 
ściśle utajnionymi komórkami bez oficjalnych siedzib i lokali. Natomiast 
referat administracyjno-prawny umieszczony został w Komendzie Okręgowej
1 był komórką prowadzącą oficjalnie dochodzenia i śledztwa. Oczywiście, na 
zewnątrz funkcjonariusze defensywy występowali jako pracownicy KO PP. 
Jednocześnie ekspozytury zostały całkowicie wcielone do komend okręgo

44 Ibidem.
45 AP Lublin, KW PP w Lublinie, sygn. 5, k. 2-5.
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wych i stanowiły jeden z działów wewnętrznych tychże komend. Agentury 
Wydziału IVD, jako organy najniższego rzędu, miały nieskomplikowany 
ustrój wewnętrzny, dzieliły się na dwa referaty operacyjne. Tak więc perso
nel agentur zajmował się przede wszystkim pracą inwigilacyjną, polegającą 
na zbieraniu informacji oraz prowadzeniu wywiadów w stosunku do osób 
podejrzanych o działalność szpiegowską i wywrotową. W wyjątkowych sytu
acjach ekspozytury delegowały do agentur specjalnych urzędników do pomo
cy w sprawach skomplikowanych i przerastających możliwości policji na 
szczeblu powiatu46. Nie tworzono agentur we wszystkich ośrodkach admini
stracyjnej władzy powiatowej, lecz tylko w tych miejscowościach, gdzie ist
niało faktyczne zagrożenie bezpieczeństwa publicznego działalnością anty
państwową. W ten sposób zasięg kompetencji poszczególnych agentur 
obejmował kilka powiatów, co stwarzało kłopoty w określeniu jasnych zasad 
podporządkowania służbowego agentur. Ostatecznie w 1921 r. przyjęto regu
łę, iż władzę zwierzchnią nad nimi sprawować będą miejscowi komendanci 
powiatowi. W sprawach fachowych kierownicy agentur bezpośrednio kontak
towali się z ekspozyturami. Nadal wiele powiatów było pozbawionych orga
nów pionu IVD, dlatego do służby w defensywie przeznaczono tam funkcjo
nariuszy policji mundurowej47.

W pracy Represje policyjne wobec ruchu robotniczego w latach 1918-1939 
J. Ławnik stwierdza, iż początki policji politycznej sięgają roku 192148. Jak 
ustaliliśmy, geneza tej służby policyjnej sięga roku 1919. W 1921 r. nastąpił 
koniec pierwszego etapu istnienia i działania defensywy politycznej w ra
mach Policji Państwowej. Wtedy to minister spraw wewnętrznych Stanisław 
Downarowicz zakomunikował posłom w Sejmie, iż „w pełnym zrozumienia 
powagi niebezpieczeństwa uznają konieczność zastosowania nadzwyczajnych 
środków w walce z komunizmem, dania w tym celu specjalnych uprawnień 
administracji państwowej”49. M. Swolkień w czasie jednego ze zjazdów woje
wodów powiedział, iż „w 1921 r. nastąpił dopiero zwrot w ustosunkowaniu się 
władz administracyjnych i sądowych do policji politycznej, wyrażający się we 
wnioskach zmierzających nie tylko do utrzymania, ale i powiększania apara
tu  policji politycznej”50. M. Borzęcki na tym samym zjeździe dodał, że wresz
cie przyznano się otwarcie, iż policja taka istnieje i istnieć musi, a przestano 
ją  traktować jako coś wstydliwego. W 1922 r. nastąpiły kolejne zmiany 
w organizacji ekspozytur i agentur Wydziału IVD. Wobec przesunięcia punk
tu  ciężkości służby defensywnej z urzędów okręgowych na powiatowe komen

46 AAN, KG PP -  dopływy, sygn. 1793, k. 115-120.
47 Ibidem, k. 101.
48 J. Ławnik, Represje policyjne wobec ruchu komunistycznego w Polsce 1918-1939, „Z pola 

walki” 1978, nr 3, s. 35.
49 SSSU, 1921, 260 pos. z 15 listopada 1921, łam 22.
50 AP w Lublinie, UW w Lublinie. Wydział ogólny, sygn. 185, k. 87-88.
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dy PP ekspozytury straciły całkowicie kompetencje egzekutywne. Zajęły się 
koncentracją materiałów dotyczących stanu bezpieczeństwa w okręgu, zbie
raniem informacji z zakresu inwigilacji indywidualnej i zbiorowej oraz in
struowaniem podwładnych agentur w dziedzinie wywiadów i dochodzeń poli
tycznych, a także kontrolą powiatowych komend PP w zakresie działalności 
defensywnej oraz szkoleniem wywiadowców.

Szybkiego rozstrzygnięcia wymagało określenie zasad współdziałania po
między cywilnymi i wojskowymi służbami kontrwywiadowczymi, tym bar
dziej że powoli zaczęły wygasać wszelkie konflikty zbrojne prowadzone przez 
państwo polskie. Na przełomie lat 1920 i 1921 zorganizowano cykl międzyre
sortowych narad. Dotychczas duża część zadań z zakresu kontrwywiadu poli
tycznego pozostawały w gestii organów wojskowych sekcji defensywy Oddzia
łu II Sztabu MSWoj. Funkcje represyjno-wykonawcze także znajdowały się 
w dyspozycji instytucji wojskowej -  żandarmerii. Na naradzie 10 grudnia 
1920 r. proponowano stopniowe przejmowanie kompetencji defensywnych 
przez Policję Państwową. Major Greger z Oddziału VI Sztabu MSWoj. zwró
cił uwagę, iż „cywilni obywatele muszą być bronieni przed ingerencją władz 
wojskowych” wskazując, że „oficerowie, nie mając wyrobionego poczucia 
prawnego, mogą pokrzywdzić obywateli przez aresztowania bez uprzedniego 
zebrania wystarczającego materiału dowodowego”51. Na kolejnej naradzie 
8 stycznia 1921 r. doszło do bezpośredniego konfliktu z przedstawicielami 
defensywy wojskowej, którzy zażądali pozostawienia wojsku całkowitego 
kierownictwa w sprawach natury politycznej, dotyczących nawet osób cy- 
wilnych52.

Ostatecznie w marcu 1921 r. zadania z zakresu „defensywy politycznej” 
znalazły się w gestii organów Policji Państwowej, natomiast kontrwywiad 
wojskowy wraz z oddziałami żandarmerii (organ wykonawczy) zajęły się „za
bezpieczeniem interesów siły zbrojnej Państwa przed wywiadem państw ob
cych i przed propagandą wywrotową”53.

23 marca 1921 r. minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski 
określił zakres działania w czasie pokoju organów kontrwywiadu i wywiadu 
wojskowego, co oznaczało przekazanie pewnych kompetencji w zakresie służ
by informacyjno-defensywnej instytucjom cywilnym (policji i administracji 
politycznej). Rok później wydano ściśle tajny okólnik MSW nr 12, ustalający 
zasady współpracy Oddziału II Szt. Gen. WP z Policją Państwową54. Oddział II 
Szt. Gen. i jego ekspozytury terenowe ograniczyły swoje zainteresowania do

51 CAW, O.II, Akta zasadnicze, syg. 292/Z-1/41, k. 21.
52 Ibidem, k. 8. Wystąpienie szefa Oddziału II MSWoj. mjr. R. Miedzińskiego.
53 A. Pepłoński, Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypo

spolitej, Szczytno 1991, s. 137.
54 CAW, O.II, sygn. 280/1-1/3, k. 1-7; Okólnik Ministra Spraw Wewnętrznych nr 12 z 31 

maja 1922 r.

55 AP w Krakowie, KW PP w Krakowie, sygn. 124, k. 411.
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spraw ściśle związanych z wojskowością i obronnością państwa55. W takich 
warunkach defensywa policyjna stawała się głównym i podstawowym pod
miotem w walce z działalnością antypaństwową na terenie całego kraju, co 
wymagało zwiększenia stanu kadrowego oraz operacyjnego funduszu dyspo
zycyjnego tego pionu policji.

Summary 

The conditions and creation process o f the internal 
security system  of the Second Polish  Republic during  
1918-1922

In this article the process of creating in 1918-1922 the uniform system 
of Polish institutions whose responsibilities involved problems of internal 
security is shown. The term “internal security” was unknown in Polish law, 
but we can describe its components: public security, public order, state secu
rity, secret service and internal affairs. Polish system of internal security 
was created by following institutions: the State Police, the military counte
rintelligence and the politician administration.


