
 

 

WYJAŚNIENIE 

Drogie Koleżanki i Koledzy 

Wraz z wejściem w życie ustawy o likwidacji WSI, 2170 żołnierzy i pracowników WSI 
wyraziło chęć służby i pracy w nowych służbach wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. 
Pomysłodawcy likwidacji WSI oraz posłowie uchwalający ustawę zażądali, aby żołnierze 
i pracownicy WSI obowiązkowo poddali się weryfikacji, jeśli chcą służyć w SWW albo SKW. 
W tym celu żołnierze i pracownicy WSI musieli złożyć po dwa oświadczenia oraz wniosek 
o przyjęcie do SWW lub SKW (art. 65, 66 i 67 ustawy). 

Zasady weryfikacji określiła ustawa, nakazując Prezydentowi RP i Prezesowi RM powołać 
24-osobową Komisję Weryfikacyjną, która była zobowiązana pracować zgodnie z procedurą 
weryfikacji, która została szczegółowo określona w rozporządzeniu w sprawie trybu działania 
Komisji Weryfikacyjnej. Za pracę Komisji Weryfikacyjnej oraz za jej zgodność z prawem i jej 
profesjonalizm odpowiadało dwóch przewodniczących, najpierw Antoni Macierewicz 
(do 9 listopada 2007 r.), a następnie Jan Olszewski (do 30 czerwca 2008 r.) – powołani przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 

Po zakończeniu prac w dniu 30 czerwca 2008 r. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej 
Jan Olszewski opracował dokument „Komunikat o wynikach prac Komisji Weryfikacyjnej”, 
w którym napisał: „Nie dokończono postępowań weryfikacyjnych 774 żołnierzy i pracowników 
b. Wojskowych Służb Informacyjnych. Weryfikując złożone przez nich oświadczenia Zespoły 
Robocze powzięły wątpliwość co do zgodności z prawdą 179 z nich i w toku dalszych prac Komisja 
Weryfikacyjna wstępnie zgłosiła zastrzeżenia co do ich prawdziwości, z równoczesną 
koniecznością pogłębienia dalszych badań dla ich ostatecznego zakwalifikowania. W związku 
z powyższym Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej przedłożył Prezydentowi RP listę osób, 
których oświadczenia zostały wstępnie uznane za niezgodne z prawdą. Informacja powyższa 
została również przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego.” 

Zgodnie z ustawą Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej miał obowiązek przeprowadzić 
weryfikację wszystkich złożonych oświadczeń przez żołnierzy i pracowników WSI. W przypadku 
powstania wątpliwości, że oświadczenie jest niezgodne z prawdą Przewodniczący Komisji 
Weryfikacyjnej miał obowiązek powiadomić osobę, która je złożyła oraz umożliwić tej osobie 
złożenie wyjaśnień. Po wysłuchaniu lub otrzymaniu pisemnych wyjaśnień osoby Komisja 
Weryfikacyjna musiała sporządzić pisemne stanowisko w tej sprawie. Jeśli Komisja Weryfikacyjna 
uznała, iż osoba złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, to jej przewodniczący miał ustawowy 
obowiązek zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. Przewodniczący nie miał 
uprawnień sądu i nie miał prawa decydować o winie oraz informować kogokolwiek o swoich 
wątpliwościach, tym bardziej, gdy nie umożliwił osobie złożenia wyjaśnień i nie zakończył procesu 
jej weryfikacji. Powiadomienie czterech ważnych osób w kraju przez Przewodniczącego Komisji 
Weryfikacyjnej można odczytywać jako chęć zaszkodzenia żołnierzom i pracownikom WSI, których 
weryfikacji Komisja Weryfikacyjna nie zdążyła zakończyć i to z własnej winy. Nie mamy żadnych 
wątpliwości, iż takie zachowanie urzędnika państwowego jest przekroczeniem posiadanych 
uprawnień i jest wysoce naganne. 

W związku z powyższym Stowarzyszenie zwraca się do wszystkich, którzy złożyli 
oświadczenia i nie zostali zawiadomieni o wyniku weryfikacji, aby osoby te wystąpiły 
do Szefa SKW oraz Szefa SWW z pismami, których wzory znajdują się na stronie poniżej, 
w celu uzyskania informacji istotnych dla osoby skrzywdzonej przez Komisję 
Weryfikacyjną. Po otrzymaniu odpowiedzi prosimy przesłać uzyskane informacje na adres 
e-mail lub adres siedziby Stowarzyszenia SOWA. Osoba wysyła pismo do Szefa SWW, tylko 
jeśli składała wniosek wyrażający chęć służby/pracy w SWW. 

Otrzymane informacje będą wykorzystane przez Stowarzyszenie jako materiał dowodowy 
w śledztwie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Przewodniczącego Komisji 
Weryfikacyjnej, które od 5 października 2007 roku prowadzi prokuratura cywilna – termin 
zakończenia śledztwa (siódmy) został wyznaczony na 5 października 2011 r. 


