
 

  

WPROWADZENIE 

Postępowania karne prowadzone przez prokuratury wojskowe 
 w sprawach opisanych w Raporcie 

W dniu 12 lutego 2007 r. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Antoni Macierewicz 
zakończył sporządzonie Raport, do czego obligowała go ustawa likwidująca WSI (art. 70a). 
Ustawa nie mówi jednoznacznie, kto był uprawniony do sporządzenia Raportu. Zapewne nie jest 
błędem twierdzenie, że z logiki zapisów ustawy wynika, iż autorami Raportu mogli być jedynie 
członkowie Komisji Weryfikacyjnej, gdyż to w ich kompetencjach leżała ocena danych zbieranych 
w procesie weryfikacji żołnierzy i pracowników WSI oraz danych znajdujących się w zasobach WSI 
i innych instytucji. Zgodnie z zapisami ustawy Raport miał zawierać informacje o: 

 działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek 
organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu 
i kontrwywiadu wojskowego (zwanych dalej „poprzedniczkami WSI”), 

 osobach, które współdziałając z żołnierzami i pracownikami WSI i poprzedniczek 
WSI, prowadzącymi działania, 

 osobach, które współdziałając z żołnierzami i pracownikami WSI lub ich 
poprzedniczek, nakłaniały do działań, ułatwiały działania lub poprzez 
uzależnienie od siebie polecały wykonanie działań, 

 osobach, które zajmując kierownicze stanowiska państwowe, powzięły wiadomość 
o działaniach i nie podjęły czynności do zaprzestania działań, które 

zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 1 – 10 oraz wykraczały poza sprawy obronności państwa 
i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP. 

Wraz z przekazaniem w dniu 12 lutego 2007 r. sporządzonego Raportu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, Prezesowi Rady Ministrów Jarosławowi 
Kaczyńskiemu i wiceprezesom Rady Ministrów, Antoni Macierewicz przystąpił do przesyłania do 
Naczelnej Prokuratury Wojskowej zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez 
osoby w sprawach opisanych w Raporcie. Łącznie zostało przesłanych jedenaście zawiadomień 
w dniach: 12, 14, 16, 23 lutego i 7 marca 2007 r. dotyczących spraw opisanych w 12 rozdziałach 
Raportu. 

Naczelna Prokuratura Wojskowa otrzymała od dwóch przewodniczących Komisji 
Weryfikacyjnej łącznie 71 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ponad 
200 osób (żołnierzy i pracowników WSI oraz osoby trzecie). Ponadto w okresie do 5 listopada 
2007 r. na wniosek Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza, Szef 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego Antoni Macierewicz przesłał do Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej 278 zawiadomień o przestępstwach związanych z naruszeniem przepisów ustawy 
o ochronie informacji niejawnych. Należy dodać, że w okresie działania Komisji Weryfikacyjnej 
dwaj jej przewodniczy przesłali łącznie 48 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa złożenia 
oświadczeń niezgodnych z prawdą przez osoby, które poddały się weryfikacji. Zatem do Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej zostało przesłanych łącznie 397 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstw przez kilkaset osób. 

Na podstawie zawiadomień otrzymanych od przewodniczących Komisji Weryfikacyjnej 
Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego prokuratury wojskowe zarejestrowały 
392 postępowania karne. Ponadto prokuratury wojskowe zarejestrowały 9 postępowań karnych, 
w związku ze złożeniem 9 zawiadomień przez szefa Służby Wywiadu Wojskowego w oparciu 
o materiały pozostawione przez Komisję Weryfikacyjną, co daje łącznie 401 postępowań 
karnych, które muszą przeprowadzić prokuratury wojskowe. Nie jest znana liczba osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstw, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem, postępowania 
karne są prowadzone w sprawach a osoby wymienione w zawiadomieniach występują w roli 
świadków, aż do momentu postawienia im zarzutów przez prokuratora. 

Dodatkowe informacje na temat śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe 
w sprawach opisanych w Raporcie oraz informacje o ich wynikach znajdują się w dokumentach 
zamieszczonych na Stronie Stowarzyszenia poniżej. 


