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Szanowny Panie! 
 
Nawiązując do naszej dzisiejszej rozmowy telefonicznej uprzejmie proszę 
o sprawdzenie powodu zmiany dostępu do danych osobowych tajnych 
współpracownikach służb PRL. 
 
Do tej pory (zmiana nastąpiła niedawno) wpisując imię i nazwisko osoby 
podejrzewanej przeze mnie (na podstawie innych danych) w wyszukiwarce 
dostępnej przez czytelnię w opcji wyszukiwania imiennego rozszerzonego 
- uzyskiwałem rekord z istniejącymi zasobami archiwalnymi o tej osobie 
z dwoma odsyłaczami przy każdej jednostce archiwalnej na liście: do 
dalszych szczegółów jednostki archiwalnej i do danych osobowych tej 
sprawdzanej osoby. 
 
W tych właśnie danych osobowych otrzymywałem imię, nazwisko, imiona 
rodziców, datę i miejsce urodzenia sprawdzanej osoby oraz jej status, 
np. z podaniem pseudonimu TW. Układ tych danych był pionowy, proste 
okienko tekstowe. 
 
Dzisiaj rekord jednostek archiwalnych nie ma linku do danych imiennych, 
a wyłącznie do bliższych szczegółów o jednostce archiwalnej. Dopiero po 
wejściu do tych szczegółów jest możliwość wybrania podokna z danymi 
osoby sprawdzanej. Otrzymuje się jednak elegancką tabelkę w układzie 
poziomym, jest w niej rubryka prezentująca status tej osoby (pseudonim), 
jednak nawet w przypadku sprawdzonych wcześniej TW jest ona teraz pusta! 
 
W ten sposób utraciłem możliwość wstępnej weryfikacji list osób, które 
chcę sprawdzić, i o każde nazwisko musiałbym występować do Pańskiego 
działu z wnioskiem o udostępnienie informacji z zapisów ewidencyjnych. 
Komplikowałoby to i niepomiernie wydłużało moją kwerendę i również 
wielokrotnie zwiększało ilość wniosków, które Pański dział miałby do 
opracowania. Do tej pory z wnioskami takim zgłaszałem się w stosunku 
do osób już przeze mnie wstępnie sprawdzonych, dzięki czemu uzyskiwałem 
bardzo wysoki procent trafnych zapytań. 
 
Szczegóły sprawy zna mój opiekun z Pańskiego działu, p. Robert Nowicki. 
 
Mam nadzieję, że powyższa sytuacja jest tylko przypadkowym odcięciem 
osób prowadzących kwerendę od jakiegoś podzbioru danych (na skutek tak 
często negatywnego zastępowania rzeczy dobrych lepszymi!), a nie jest 
przejawem świadomej zmiany polityki udostępniania zasobów archiwalnych 
IPN. 
 
Będę wdzięczny za możliwość przywrócenia dotychczasowego prostego 
i skutecznego dostępu do rejestrów (katalogu) zasobów archiwalnych. 
 
Z wyrazami należnego szacunku 
 
dr Krzysztof Borowiak 


