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Piśmiennictwo naukowe,poświęcone ukazaniu wielorakich aspektów funkcjonowania Służby
Bezpieczeństwa(SB) w Polskiej  Rzeczypospolitej  Ludowej,  po ponaddwóch dekadach od
upadku komunizmu składa się z wielu wartościowych pozycji.  Z jednej strony badacze
zagadnienia wypowiadali  się na temat metod, technik operacyjnych, sposobu działania
oraz wewnętrznej organizacji tej instytucji, z drugiej nie brak historycznych opisów i analiz
jej działalności wobec różnorodnych problemów i zagadnień, a także poszczególnych grup
społecznych i pojedynczych obywateli. Moją intencją było uzupełnienie tej problematyki o
zbadanie  relacji  SB  z  centrum  decyzyjnym  i  specyficznymi  instytucjami  politycznymi
komunistycznego państwa polskiego, co pozwoliłoby zastanowić się nad faktyczną pozycją
„bezpieki” w PRL, a także ogólnie nad charakterem ówczesnego systemu władzy.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Struktura i metody działania
aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej”
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