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ANALIZA RAPORTU ANTONIEGO MACIEREWICZA 

DOTYCZĄCA ZAWIADOMIEŃ PROKURATURY O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW 

W dniu 16 lutego 2007 r. Prezydent RP zarządził podanie do publicznej 

wiadomości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” treści 

Raportu sporządzonego przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Antoniego 

Macierewicza (M.P. 2007, nr 11, poz. 110). 

W Raporcie (wersja elektroniczna) na stronie 10 została przedstawiona lista 

12 spraw, w których Komisja Weryfikacyjna stwierdziła popełnienie przestępstw przez 

osoby z WSI i spoza WSI oraz skierowała do Prokuratury doniesienia o popełnieniu 

przestępstwa. 

Z treści Raportu wynika, że Komisja Weryfikacyjna na opisane 134 różne osoby 

(207 powtarzających się nazwisk), których podejrzewa o popełnienie przestępstw, 

skierowała do Naczelnej Prokuratury Wojskowej (NPW) zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa jedynie w stosunku do 109 różnych osób 

(163 powtarzających się nazwisk) wymienionych w 8 przypadkach opisanych na 

stronach: 57, 63, 85, 98, 113, 122, 150 i 160, zaś w stosunku do 25 różnych osób 

(44 powtarzających się nazwisk) wymienionych w 3 przypadkach opisanych na 

stronach 24, 131 i 139, takie zawiadomienia nie zostały skierowane mimo, że osoby te 

zostały przedstawione w Raporcie w negatywnym świetle (w załączeniu szczegółowe 

dane). 

Tabela. Zestawienie osób, podejrzanych zdaniem Komisji Weryfikacyjnej 
o popełnienie przestępstw w 12 sprawach opisanych w Raporcie. 

Przynależność osób 
(WSI, spoza WSI) */ 

Liczba osób 
podanych do NPW 

Liczba osób 
nie podanych do NPW 

SUMA 

Oficer służący w WSI 87 11 98 

Podoficer służący w WSI 0 0 0 

Pracownik cywilny WSI 0 0 0 

SUMA: 87 11 98 

Osoba spoza WSI 22 14 36 

SUMA: 109 25 134 

*/   Podane liczby mogą różnić się od rzeczywistych, ponieważ autorzy Raportu podając dane osoby, nie 

dla każdej osoby podali informację o rodzaju jej powiązania z WSI (żołnierz, pracownik, TW, kontakty 

służbowe, itp.) oraz popełnili liczne błędy w danych opisanych osób. 
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WNIOSKI 

Z analizy danych zamieszczonych w Raporcie można wyciągnąć wnioski 

mówiące o wysoko prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa niedopełnienia 

obowiązków i przekroczenia uprawnień, tj. czyn z art. 231 § 1 kk. przez autorów 

Raportu i Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej, w związku z poniższymi sprawami: 

 W Raporcie zostało opisanych 25 osób, które popełniły zdaniem autorów 

Raportu przestępstwa w sprawach dotyczących finansów WSI (str. 22-24), 

ingerencji WSI na rynku paliwowo-energetycznym (str. 124-132) i działalności 

oficerów WSI w Wojskowej Akademii Technicznej (str. 133-140). W treści 

Raportu brak jest informacji o zawiadomieniu NPW o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przez te osoby, tak jak zostało to uczynione w Raporcie 

w pozostałych opisanych sprawach. Jeśli NPW nie otrzymała takich 

zawiadomień, to zostało popełnione przestępstwo przez autorów Raportu 

i Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. 

 W Raporcie zostały opisane łącznie 134 osoby, które zdaniem jego autorów 

popełniły przestępstwa. Wśród tych osób znajdują się osoby, które służyły lub 

pracowały w WSI, a które poddały się weryfikacji i do dnia 12 lutego 2007 r. 

(dzień przekazania Raportu Prezydentowi RP) nie zostały zweryfikowane. 

Tym samym Komisja Weryfikacyjna nie umożliwiła tym osobom ustawowo 

przysługującego im prawa do złożenia wyjaśnień. Jednocześnie brak jest 

stanowisk zespołów roboczych Komisji Weryfikacyjnej co do zgodności 

oświadczeń tych osób z prawdą, które powinny być przesłane do NPW wraz 

z dowodami wskazującymi na popełnienie przestępstwa oraz złożonymi przez 

te osoby wyjaśnieniami. Ponadto, Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej 

umieszczając nazwiska tych osób w Raporcie powinien przesłać do NPW 

zawiadomienie o popełnieniu przez nie przestępstwa z art. 79 ustawy 

o likwidacji WSI, jeśli nie przyznały się do ich popełnienia w złożonych 

oświadczeniach weryfikacyjnych. Brak możliwości dostępu do listy 2179 

osób, które poddały się weryfikacji, uniemożliwia podanie wykazu wszystkich 

osób, których dotyczy ten przypadek. Można jedynie stwierdzić, że wśród 

9 oficerów WSI, którzy mają status pokrzywdzonych w prowadzonym 

śledztwie, jest trzech takich oficerów, w tym jeden z nich nigdy nie stanął 

przed zespołem roboczym Komisji Weryfikacyjnej. 

 


