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WYJAŚNIENIE 

Drogie Koleżanki i Koledzy 

Wraz z wejściem w życie ustawy o likwidacji WSI, 2179 żołnierzy i pracowników WSI 
złożyło oświadczenia weryfikacyjne. Żołnierze i pracownicy WSI, którzy chcieli poddać się 
weryfikacji mogli złożyć dwa oświadczenia zgodnie z zapisami art. 65, 66, 67 i 68 ustawy, jeśli 
nawet nie chcieli służyć lub pracować w nowych służbach. 

Zasady ewidencjonowania dokumentów weryfikacyjnych zostały określone 
w rozporządzeniu w sprawie trybu składania oświadczeń weryfikacyjnych, ich ewidencjonowania, 
archiwizowania i udostępniania oraz w rozporządzeniu w sprawie trybu działania Komisji 
Weryfikacyjnej. 

Po zakończeniu prac przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 czerwca 2008 r. wszystkie 
akta postępowania weryfikacyjnego (APW) osób, które złożyły oświadczenia i nie zostały 
wyznaczone na stanowiska służbowe, nie zostały mianowane funkcjonariuszem lub nie zostały 
zatrudnione w SKW ani nie w SWW znalazły się w obszarze odpowiedzialności Szefa SKW. 

Zawartość akt postępowania weryfikacyjnego pokazuje, w jaki sposób Komisja 
Weryfikacyjna wykonywała swoje ustawowe zadania. Wgląd w APW dostarcza dowody 
pokazujące, jak w praktyce była realizowana ustawowa procedura weryfikacyjna przez Komisję 
Weryfikacyjną. Możliwość dostępu do własnych APW gwarantuje art. 53 ust. 3 Konstytucji RP. 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn. akt K 51/07 (Dz. U. 2008 
Nr 122, poz. 797) wskazał na konieczność zapewnienia osobom dostępu do dotyczących ich 
dokumentów. Niestety Sejm RP nie podjął żadnych działań w tej sprawie, w związku z czym brak 
jest jednoznacznych unormowań prawnych w tym obszarze. 

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że Szef SKW konsekwentnie odmawia żołnierzom WSI, 
w tym członkom Stowarzyszenia, dostępu do ich APW. Do tej pory tylko jeden oficer będący 
członkiem Stowarzyszenia uzyskał dostęp do własnych APW i to w wyniku wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie. Szczegóły dotyczące tej sprawy znajdują się w Internecie 
pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F452F9491E. Poznanie przez oficera własnych 
APW pokazało, że w jego przypadku Komisja Weryfikacyjna nie tylko, że nie przestrzegała 
obowiązującej procedury weryfikacyjnej, łamiąc ewidentnie obowiązujące ją prawo, ale również 
wielokrotnie naruszyła ustawę o ochronie informacji niejawnych. 

Osoby, które złożyły oświadzczenia weryfikacyjne mogą ubiegać się o wgląd w swoje 
akta postępowania weryfikacyjnego. W tym celu można skorzystać z wzóru pisma 
znajdującego się na stronie poniżej. Osoba występująca o udostępnienie własnych APW 
musi liczyć się z dużymi utrudnieniami ze strony Biura Prawnego SKW i jest wysoce 
prawdopodobne, że będzie musiała skorzystać z pomocy sądu administracyjnego. 
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