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Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2001.112.1198 ze zm.) oraz statutu Stowarzyszenia
SOWA (KRS nr 0000347121)

w zwiazku z informacjami o rozpoznawaniu przez

SKW bylych zolnierzy WSI podanymi w mediach (np. Gazeta Wyborcza z 6.09.2010 r.,
komunikat PAP z 6.09.2010 r. , Wiadomosci24 z 7.09.2010 r.) uprzejmie prosze o udostepnienie informacji w zakresie:

1. W ponad pól roku po rozwiazaniu WSI, to jest 29 maja 2007 r. Prezes Rady Ministrów Jaroslaw Kaczynski wydal niepublikowane Zarzadzeniu Nr 53, moca którego powierzyl szefowi SKW (byl nim wówczas Antoni Macierewicz) koordynacje
dzialan w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa panstwa wynikajacych z dzialan
b. zolnierzy WSI. Zarzadzenie, jak podaja media, mialo "dawac szefowi SKW
podstawe prawna do prowadzenia wszelkich form inwigilacji wobec zwolnionych
z WSI po weryfikacji przeprowadzonej przez komisje, na której czele stal takze
Macierewicz". Prosze o poinformowanie na czym polegala, do czego sprowadzala
sie w praktyce koordynacja dzialan sluzb specjalnych znajdujaca umocowanie
w Zarzadzeniu Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r.? Czy faktycznie wobec zwolnionych prowadzono inwigilacje, o której mowa wyzej? Jakie
byly efekty tych dzialan oraz czy wobec nie skierowania w oparciu o te dzialania
zawiadomien do prokuratury uzyskane materialy zostaly zniszczone? Jezeli w ich

-2 efekcie skierowano zawiadomienia do prokuratury, to ile bylo takich zdarzen i jak
zakonczyly sie postepowania prokuratury?
2. Uzasadnione sa watpliwosci co do podstaw prawnych wydania zarzadzenia
w sprawie powierzenia szefowi S't<jN koordynacji dzialan w stosunku do osób,
które nie sa objete wlasciwoscia ustawy o SKW, bowiem art. 5, ust. 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2006 r. o SKW i SWW nie mocuje SKW jako wlasciwej do rozpoznawania, zapobiegania oraz wykrywania przestepstw popelnianych przez zolnierzy i wspólpracowników bylych WSI pozostajacych poza SZ RP (zgodnie z ustawa SKW jest wlasciwa tylko w stosunku do zolnierzy pelniacych czynna sluzbe
wojskowa, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON). Wobec powyzszego oraz podejrzen, iz zarzadzenie
ma charakter dokumentu dyskryminujacego zolnierzy bylych WSI, sugerujacego
ich rozpoznawanie tylko dlatego, ze pelnili sluzbe w WSI, a takze oswiadczenia
dyrektora gabinetu szefa SKW w komunikacie PAP z 6.09.2010 r., iz od listopada
2007 r. zarzadzenie nie jest stosowane, prosze o poinformowanie czy planowane
jest jego wycofanie z obiegu prawnego?
3. Jak podaja media przywolywane na wstepie, Sluzba Kontrwywiadu Wojskowego
rozpoczela i prowadzi inwigilacje Stowarzyszenia "Sowa" zrzeszajacego bylych
zolnierzy WSI nie bedacych w sluzbie czynnej SZ RP, stowarzyszenia, które dziala jawnie oraz w oparciu o ustawowe umocowanie, którego cele dzialania zaakceptowal niezawisly sad. Prosze o poinformowanie jakie sa przeslanki i podstawy
rzeczonej inwigilacji?
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