
 

 

WYJAŚNIENIE 

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. 

W czasie przeprowadzania weryfikacji od 2 sierpnia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. Komisja 
Weryfikacyjna stwierdziła, że 135 złożonych oświadczeń jest niezgodnych z prawdą, co zostało 
zapisane w „Komunikacie o wynikach prac Komisji Weryfikacyjnej”, podpisanym przez Jana 
Olszewskiego. Niestety Komisja Weryfikacyjna nie podała liczby osób, które złożyły oświadczenia 
niezgodne z prawdą. Ponieważ każda z osób poddających się weryfikacji była z mocy ustawy 
zobowiązana złożyć dwa oświadczenia, zatem liczba osób które złożyły oświadczenia niezgodne 
z prawdą wynosi minimum 68 (jeśli każda osoba złożyła dwa oświadczenia niezgodne z prawdą) 
a maksimum 135 (jeśli osoba złożyła przynajmniej jedno oświadczenie niezgodne z prawdą). 
Z analizy oficjalnych danych podawanych przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej można 
wyliczyć, że oświadczenia niezgodne z prawdą złożyło 135 osób. 

Zgodnie z ustawową procedurą weryfikacyjną Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej był 
zobowiązany zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa i wskazać dowody 
uzasadniające podejrzenie jego popełnienia przez każdą osobę, która złożyła oświadczenie 
niezgodne z prawdą. Popełnienie przestępstwa złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą jest 
zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 79 ustawy). 

Naszym zdaniem informacje przekazane w Komunikacie nie są wiarygodne, gdyż 
prokuratura prowadziła lub prowadzi jedynie 48 śledztw w sprawie złożenia przez żołnierzy 
i pracowników WSI oświadczeń niezgodnych z prawdą (art. 79 ustawy). 

W związku z powyższym Stowarzyszenie zwraca się do wszystkich, którzy złożyli 
oświadczenia, aby osoby te wystąpiły do Naczelnego Prokuratora Wojskowego z pismem, 
którego wzór znajduje się na stronie poniżej, o informację, czy było prowadzone 
w stosunku do nich śledztwo w sprawie złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą. 
Po otrzymaniu odpowiedzi prosimy przesłać informację na adres e-mail lub adres siedziby 
Stowarzyszenia SOWA. 

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. 


