
 

 

WYJAŚNIENIE 

Koleżanki i Koledzy ! 

W dniu 30 września 2006 r. demokratyczne władze naszego kraju (Prezydent, Parlament, 
i Rząd) z mocy ustawy zlikwidowały Wojskowe Służby Wojskowe wyrzucając na bruk (bez odpraw 
i odszkodowań) pracowników WSI i przenosząc do rezerwy kadrowej lub zwalniając z zawodowej 
służby wojskowej żołnierzy WSI, w tym 2170 osób, które złożyły oświadczenia i wniosek do 
nowych służb. Nikt z nas nie kwestionuje faktu, że władza każdego państwa ma prawo decydować 
o zadaniach, strukturach i ich obsadzaniu kadrami, jak również, że musi dbać o przestrzeganie 
prawa przez jego urzędników. Nie nam oceniać siebie, czy dobrze i zgodnie z prawem 
realizowaliśmy powierzane nam zadania. Nie kwestionujemy również faktu, że przez dziesiątki lat 
istnienia wojskowego wywiadu i kontrwywiadu (WSI istniały 15 lat), w naszym środowisku zdarzały 
się też i „czarne owce”. 

Uchwalając ustawę o likwidacji WSI politycy zgodzili się, aby decyzja o dalszych losach 
kadr wojskowego wywiadu i kontrwywiadu (też WSI) zapadła w sposób profesjonalny i zgodnie 
z prawem demokratycznego państwa – osoby winne popełnienia czynów niezgodnych z prawem 
miały ponieść karę a osoby profesjonalne i uczciwe mogły ubiegać się o służbę i pracę w nowych 
wojskowych służbach. W tym celu Prezydent RP i Premier RM powołali 24-osobową Komisję 
Weryfikacyjną, a żołnierze oraz pracownicy WSI i ich poprzedniczek, pod groźbą 
odpowiedzialności karnej od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności (art. 79 ustawy) mogli 
złożyć oświadczenia, a tym samym poddać się ustawowej weryfikacji. Z możliwości weryfikacji 
skorzystało 2179 osób. W dniu 30 czerwca 2008 r. Komisja Weryfikacyjna zakończyła swoją 
działalność. Komisja Weryfikacyjna nie zweryfikowała 774 osób, które złożyły oświadczenia. 

W związku otrzymaniem zawiadomień przekazanych przez dwóch przewodniczących 
Komisji Weryfikacyjnej pana Antoniego Macierewicza i pana Jana Olszewskiego, prokuratury 
wojskowe zarejestrowały 401 postępowań karnych. W liczbie tej zawiera się również 
9 zawiadomień złożonych przez szefa Służby Wywiadu Wojskowego w oparciu o materiały 
pozostawione przez Komisję Weryfikacyjną. Drugą istotną grupę stanowią zawiadomienia 
o ewentualności zaistnienia podejrzenia popełnienia przez byłych żołnierzy WSI 
przestępstw określonych w art. 79 i 79a ustawy – złożenie oświadczeń i wyjaśnień 
niezgodnych z prawdą. 

W związku z licznymi faktami naruszania procedur weryfikacyjnych, skutkującymi 
niezgodnym z prawem umieszczeniem w Raporcie naszych nazwisk, dziewięciu oficerów oraz 
Stowarzyszenie zawiadomiło prokuraturę o popełnieniu przestępstw przez Komisję Weryfikacyjną. 
Śledztwo jest prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie w sprawie „podejrzenia 
popełnienia przestępstwa w okresie od lipca 2006 roku do dnia 15 lutego 2007 roku w Warszawie 
przez członków Komisji Weryfikacyjnej ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych 
polegającego na niedopełnieniu ciążących na nich obowiązków rzetelnej weryfikacji prawdziwości 
danych zebranych w toku postępowania likwidacyjnego WSI i dopuszczenia do zamieszczenia 
w Raporcie z Likwidacji WSI, podanym do publicznej wiadomości dnia 16 lutego 2007 roku, 
nieprawdziwych danych pochodzących z niewiarygodnych źródeł, dotyczących osób fizycznych 
i podmiotów gospodarczych co stanowi działanie na szkodę interesu prywatnego tych osób 
i podmiotów, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 kk w zb. z art. 212 § 2 kk 
w zw. z art. 11 § 2 kk.” Śledztwo ma zakończyć się do 5 października 2011 r. – siódmy termin 
planowanego zakończenia śledztwa. Jak widać z treści przytoczonego postanowienia, 
prokuratorzy nie zajmują się naruszaniem prawa przez Komisję Weryfikacyjną w czasie 
przeprowadzania weryfikacji, lecz weryfikacją danych umieszczonych w Raporcie. W dniu 
16 lutego 2010 r. czyn z art. 212 kk uległ już przedawnieniu, a podstawowy czyn z art. 231 kk 
ulegnie przedawnieniu 16 lutego 2012 r., zaś czyn z art. 271 § 1 kk – 16 lutego 2017 r. 

Chcąc pomóc Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie w zebraniu dowodów 
popełnienia przestępstw przez Komisję Weryfikacyjną, zwracamy się do Was o wypełnienie 
załączonej Ankiety i przesłanie jej do Stowarzyszenia, zgodnie z zamieszczoną w niej 
uwagą. 


