
( oznaczenie prokuratury) 

Sygn. akt Ap V Ds 29/15 

POSTANOWIENIE 
0 umorzeniu sledztwa 

Dnia /{ maja 2015 r. 

Leszek Stryjewski - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, w sledztwie 

prowadzonym w sprawie niedopelnienia obowi'!Zk6w oraz przekroczenia uprawnien w 

okresie od 17.01.2007 r. do 12.02.2007 r. w Warszawie przez funkcjonariusza publicznego 

Przewodnicz~cego Komisji Weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza, przy sporz~dzaniu 

Rapmiu o dzialaniach zolnierzy i pracownik6w WSI I .. ./, opublikowanego w MP Nr 1112007, 

poz. 110, nadto poswiadczenia w tym dokumencie nieprawdy co do okolicznosci maj~cej 

znaczeme prawne oraz zamieszczenia niejawnych informacji o pracownikach 

i wsp6lpracownikach, a takze o operacj ach i dzialaniach prowadzonych przez cywilne 

i wojskowe sluzby wywiadowcze, dzialaj~c tym na szkody interesu publicznego i prywatnego, 

tj. o przestypstwo z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 k.k. w zw. z mi. 11 § 2 k.k. w zb. 

z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 265 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 ldc., 

- na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. 

postanowil 

umorzyc sledztwo w sprawie 

I. niedopelnienia obowi~zk6w oraz przekroczenia uprawnieii w okresie od 17 stycznia 2007 r. 

do 12 lutego 2007 r. w Warszawie przez funkcjonariusza publicznego Przewodnicz~cego 

Komisji Weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza, wynikaj~cych z ttstawy z dnia 9 czerwt'tl 
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2006 r. Przepi.ry wprowadzqjq_ce ttstaw~ o S ltt:(.bie Kontrwywiadtt W qjskowego oraz S lttzbie U:ywiadtt 

Wqjskowego oraz ttstaw~ o slttzbie jttnkg'rmarittszy Slttz0; Kontrwywiadtt U7qjskowego oraz Slttzf:!J 

Wjwiadtt W q;skowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711 z p6zn. zm.), w ten spos6b, ze w tresci 

przygotowanego przez siebie dokumentu w postaci Raporttt o df?}ala!liach i(plnie1'i)' 

i pracownik6w TVSI oraz wqjskowych jednostek organizaD!!i!Jch realiif!}Clrych zadania w zakresie 

wywiadtt i kontrwywiadtt wq;skowego przed Wf!J'ftiem w :(ycie ttstawy z dnia · 9 lipm 2003 r. 

o W qjskowych S lttzbach InformaD!Ji!Jch w zakresie okreflotrym w art. 67 ttst. 1 pkt 1 - 10 ttstau:y 

z dnia 9 tzerwca 2006 r. ,Przepi.ry wprowadzqjq_te ttstaw~ o S lttzbie Kontrwywiadtt W qjskowego oraz 

s lttzbie Wjwiadtt w q;skowego" oraz intryth dif'ctlaniach wykratzqjq_rych poza sprawy obronnofd 

panstwa i bei!Jietzenstwa Sil Zbrqjtrych Rzetzypospolitf!J' Pol.rkif!J: podanego do publicznej 

wiadornosci poprzez opublikowanie w Monitorze Polskim Nr 11 z dnia 16 lutego 2007 r., ) 

poz. 110, umiescil informacje o zolnierzach i pracownikach WSI oraz o osobach niebyd'!-cych 

zolnierzarni lub pracownikami WSI w sytuacji, gdy nie zostaly spelnione przeslanki 

ustawowe upowazniaj'!-ce do upublicznienia danych tych os6b, wynikaj'!-ce z art. 70a z cyt. 

ustawy, nadto poswiadczyl nieprawdy co do okolicznosci maj'!-cej znaczenie prawne, podaj'!-c 

w tyrn dokumencie nieprawdziwe inforrnacje o zolnierzach i pracownikach WSI 

oraz o osobach niebttd'!-cych zolnierzami lub pracownikami WSI, nadto rnaj'!-c szczeg6lny 

prawny obowi'!-Zek niedopuszczenia do ujawnienia przez inne osoby inforrnacji niejawnych, 

zaniechal dzialan zrnierzaj'!-cych do zapobiezenia popelnieniu tego przestypstwa, ulatwiaj'!-c 

jego popelnienie w ten spos6b, ze zamiescil w Raporcie niejawne inforrnacje o klauzuli 

,tajne" lub ,scisle tajne" o pracownikach i wsp6lpracownikach oraz operacjach -i dzialaniach 

prowadzonych przez cywilne sluzby wywiadowcze panstwa, tj. Departarnent I MSW, ) 

b. Urz'!-d Ochrony Panstwa i Agencjy Bezpieczenstwa Wewnytrznego, opisuj'!-c formy 

i metody pracy tych sluzb, a nadto zamiescil niejawne infmmacje o trwaj'!-cej operacji 

wywiadowczej realizowanej przez polskie wojskowe sluzby wywiadowcze przy udziale sluzb 

sojuszniczych, prowadzonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt6re to informacje, 

zawieraly dane co do form i metod pracy operacyjnej tych sluzb oraz os6b uczestnicz'l:cych 

w dzialaniach, czym doprowadzil do ich upublicznienia przez inne osoby, dzialaj'!-c tym 

na szkody interesu prywatnego wskazanych ponizej os6b oraz na szkodtt interesu 

publicznego, w szczeg6lnosci poprzez: 

1/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 7, zatytulowanym ,Nielegalny handel broniq" 

podrozdziale ,Firma Falcon" str. 107, przypis 189, nieprawdziwych inforrnacji co do 

charakteru kontalct6w l'!:CZC!-cych pplk. Wieslawa Kowalskiego z Arkadiuszem Grochulskim 
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oraz w podrozdziale , Pranie brudnych pieni(}dzy ", str. 110, przypis 195, danych 

o dzialaniach podejmowanych przez pplk. Wieslawa Kowalskiego jako Naczelnika Wydzialu 

Kontrwywiadu Urzttdu Ochrony Paiistwa Delegatura w Szczecinie wobec wsp6lpracownika 

Zarz'!du II Sztabu Generalnego o ps. ,Zaan", 

2/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 9, zatytulowanym ,Ingerencja WSI na rynku 

paliwowo-energetycznym ", str. 129, nieprawdziwych infmmacji co do okolicznosci 

i charakteru kontakt6w Krzysztofa Kluzka z oficerami WSI, a tym samym uznanie go za 

osobtt wsp6ldzialaj'!C'! z zolnierzami lub pracownikami WSI w rozumieniu art. 70a ust. 2 pkt 

1 cyt. ustawy, 

3/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 7, zatytulowanym ,Nielegalny handel broniq" 

w podrozdziale ,Terrorysci ", str. 111, przypis 199, informacji o zainteresowaniu Urzttdu 

Ochrony Paiistwa osob'! Jacka Merlda oraz dzialaniach prowadzonych przez ty sluzbtt wobec 

jego osoby i prowadzonej przez niego fitmy CARA V ANA, a tym samym zamieszczenie 

w tymze dokumencie informacji wykraczaj'!cych poza udzielone upowaznienie ustawowe, 

4/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 3, zatytulowanym ,Penetracja rosyjska: zagrozenie 

dla wewn(}trznego i zewn(}trznego bezpieczefistwa pafistwa" w podrozdziale ,Kadra WSI", 

str. 25-29 i w Aneksie nr 13, str. 324, nieprawdziwych danych o osobie mjr. Marka Doroza 

na temat rodzaju ukoiiczonej uczelni oraz jego przynale:Znosci do ,perspektywicznej kadry" 

szkolonej w ZSRR pomimo, iz w tresci tego dokumentu nie przypisano mu dzialaii 

wyczerpuj'!cych dyspozycj(( art. 70a ust. 1 i 2 cyt. ustawy, 

5/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 1, zatytulowanym , Potencjal sluzb - mapa 

) problemu" w podrozdziale , Geneza WSI", str. 20, informacji na temat dzialalnosci Jana 

Wejcherta, Mariusza Waltera oraz firmy ITI pomimo, iz w tresci tego dokumentu osobom 

tym nie przypisano dzialaii wyczerpuj'!cych dyspozycj(( art. 70a cyt. ustawy, 

6/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 11, zatytulowanym , !nne nieprawidlowosci 

w funkcjonowaniu WSI" w podrozdziale ,Nieprawidlowosci przy organizacji zakup6w", 

str. · 146 - 148, przypis 280, nieprawdziwych informacji na temat plk. Krzysztofa 

Polkowskiego w kontekscie jego przynale:Znosci do nielegalnego lobby na rzecz firmy 

SILTEC oraz niewskazanie, jakich konkretnie dzialaii, wyczerpuj'!cych dyspozycj(( art. 67 

ust. 1 - 10 cyt. ustawy mial siy on dopusci6, 

7 I zamieszczenie w Raporcie w Aneksie nr 16, zatytulowanym , Zidentyfikowane osoby 

wsp6lpracujqce niejawnie z zolnierzami WSI w zakresie dzialafi wyla·aczajqcych poza sprawy 
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obronnosci pafzstvva i bezpieczefzsnva Sil Zbrojnych RP ", str. 348, informacji o osobie 

Macieja Ziyby i przypisanie mu dzialan wykraczajct-cych poza sprawy obronnosci panstwa 

i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, bez wskazania w tresci tego dokumentu jakichkolwiek 

okolicznosci, swiadczct-cych 0 bezprawnosci podejmowanych przez niego dzialan, 

8/ zamieszczenie w Raporcie w Aneksie nr 16, zatytulowanym , Zidentyfikowane osoby 

wsp6lpracujqce niejawnie z zolnierzami WSI w zakresie dzialafz wykraczajqcych poza sprawy 

obronnosci pafzsnva i bezpieczefzsnva Sil Zbrojnych RP", str. 347, nieprawdziwych informacji 

o osobie Jacka Wojnarowskiego i przypisanie mu dzialan wykraczaj'!cych poza sprawy 

obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, bez wskazania w tresci tego 

dokumentu jakichkolwiek okolicznosci swiadcz'!cych 0 bezprawnosci podejmowanych przez 

niego dzialan, 

9/ zamieszczenie w Raporcie w Aneksie nr 16, zatytulowanym , Zidentyfikowane osoby 

wsp6lpracujqce niejawnie z zolnierzami WSI w zakresie dzialafz wykraczajqcych poza sprawy 

obronnosci pafzsnva i bezpieczefzsnva Sil Zbrojnych RP ", str. 344, informacji o osobie 

Edwarda Mikolajczyka i przypisanie mu dzialan wykraczaj'!cych poza sprawy obronnosci 

panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, bez wskazania w tresci tego dokumentu 

jakichkolwiek okolicznosci swiadczct-cych 0 bezprawnosci podejmowanych przez niego 

dzialan, 

10/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 6, zatytulowanym, Wplyw WSI na ksztaltowanie 

opinii publicznej", str. 93, przypis 149, danych Zygmunta Solorza-Zaka oraz informacji 

dotycz'!cej jego wsp6lpracy ze Sh1.Zbct- Bezpieczenstwa, a tym samym zamieszczenie w tynize 

dokumencie infmmacji wykraczajct-cych poza udzielone upowa.znienie ustawowe, 

11/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 6, zatytulowanym , Wplyw WSI na ksztaltowanie 

opinii publicznej", str. 93, przypis 148, nieprawdziwej informacji o dzialaniach Piotra 

Nurowskiego na rzecz zdjycia z anteny programu telewizyjnego o tzw. fali w wojsku, a nadto 

zamieszczenie w Raporcie w Aneksie nr 16, zatytulowanym , Zidentyfikowane osoby 

wsp6lpracujqce niejawnie z zolnierzami WSI w zakresie dzialafz wykraczajqcych poza sprawy 

obronnosci pafzsnva i bezpieczefzsnva Sil Zbrojnych RP", str. 345, informacji o jego osobie 

i przypisanie mu dzialan wykraczajct-cych poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa 

Sil Zbrojnych RP, bez wskazania w tresci tego dokumentu jakichk:olwiek okolicznosci 

swiadczct-cych 0 bezprawnosci podejmowanych przez niego dzialan, 

) 



5 

12/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 11, zatytulowanym , !nne nieprawidlowosci 

w funkcjonowaniu WSI" w podrozdziale ,Nieprawidlowosci przy organizacji zakup6w ", 

str. 146 - 148, przypis 280, nieprawdziwych infmmacji na temat pllc Andrzeja Glonka 

w kontekscie jego przynalezuosci do nielegalnego lobby na rzecz firmy SILTEC oraz 

niewskazanie, jakich konluetnie dzialan, wyczerpuj~cych dyspozycjy art. 67 ust.1 pkt. 1 - 10 

cyt. ustawy mial siy on dopusci6, 

13/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 10, zatytulowanym "DzialalnoH: oficer6w WSI 

w Wojskowej Akademii Technicznej", str. 140, danych o osobie Wojciecha Pogonowskiego 

pomimo, iz nie uznano jego dzialanjako wyczerpuj~cych dyspozycjy art. 70a cyt. ustawy, 

14/ zamieszczenie w Raporcie w Aneksie nr 16, zatytulowanym ,Zidentyfikowane osoby 

wsp6lpracujqce niejawnie z zolnierzami WSI w zakresie dzialafz wykraczajqcych poza sprawy 

obronnosci pafzstwa i bezpieczefzstwa Sil Zbrojnych RP ", str. 344, informacji o osobie Marka 

Magowskiego i przypisanie mu dzialan wyluaczaj~cych poza sprawy obronnosci panstwa 

i bezpieczenstyva Sil Zbrojnych RP, bez wskazania w tre8ci tego dokumentu jakichkolwiek 

okolicznosci swiadcz~cych 0 bezprawnosci podejmowanych przez niego dzialan, 

15/ zamieszczenie w Raporcie nieprawdziwych informacji o osobie i dzialaniach 

podejmowanych przez pllc Krzysztofa Surdyka, w tym w rozdziale 3, zatytulowanym 

"Penetracja rosyjska: zagrozenie dla wewm;trznego i zewnr;trznego bezpieczefzstwa pafzstwa" 

w podrozdziale ,Kadra WSI", str. 26 i 27, iz uczestniczyl w szkoleniach GRU i KGB oraz na 

str. 29, ze sluzyl w Oddziale ,Y", nadto w rozdziale 9, zatytulowanym ,,Ingerencja WSI na 

rynku paliwowo-energetycznym", str. 126 i 130, iz kierowany przez w/w Zarz~d Wywiadu 

) prowadzil dzialania na rynku energetycznym oraz w rozdziale 12, zatytulowanym "Operacja 

ZEN", str. 154, 155, 159, ze wywiad prowadzil polityky dezinformacji najwyzszych wladz 

patistwowych, kt6rego dzialania uznano jako wyczerpuj~ce dyspozycjy art. 70a ust. 1 i 2 pkt 2 

cyt. ustawy, bez wskazania w tresci tego dokumentu jakichkolwiek okolicznosci 

swiadcz~cych 0 ich bezprawnosci, 

16/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 5, zatytulowanym ,,Jnwigilacja przez WSI 

srodowisk politycznych" w podrozdziale "Sprawa Jerzego Szmajdzifzskiego ", str. 85, danych 

o osobie plk. Piotrze Pertce pomimo, iz nie uznano jego dzialan jako wyczerpuj~cych 

dyspozycjy art. 70a cyt. ustawy, 

17/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 3, zatytulowanym "Penetracja rosyjska: 

zagrozenie dla wewnr;trznego i zewnr;trznego bezpieczefzstwa pans twa" w podrozdzialach 
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,Sprawa, GWIAZDA ": konsekwencje" i ,Penetracja rosyjska: podsumowanie ", str. 56- 59, 

danych o osobie pllc Ryszarda Niedzialkowskiego, kt6rego dzialanie uznano jako 

wyczerpuj£!ce dyspozycjy art. 70a ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy, bez wskazania, jakich 

konkretnie dzialan, wyczerpuj'!cych dyspozycjy ali. 67 ust. 1 - 10 cyt. ustawy mial sitt on 

dopuscic, 

18/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 3, zatytulowanym ,Penetracja rosyjska: 

zagrozenie dla wewn~trznego i zewm;trznego bezpieczenstwa pans twa" w podrozdzialach 

, Sprawa , GWIAZDA ": konsekwencje" i , Penetracja rosyjska: podsumowanie ", str. 56-59, 

danych o osobie pplk. Andrzeja Goczala, kt6rego dzialanie uznano jako wyczerpuj'!ce 

dyspozycjy art. 70a ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy, bez wskazania, jakich konkretnie dzialan, 

wyczerpuj£!cych dyspozycjy art. 67 ust. 1- 10 cyt. ustawy mial sitt on dopuscic, 

19/ zamieszczenie w Raporcie wielokrotnie nieprawdziwych oraz nierzetelnych informacji 

o osobie gen. bryg. Marku Dukaczewskim, bez wskazania w tresci tego dokumentu jakich 

konkretnie dzialan, wyczerpuj'!cych dyspozycjy ali. 67 ust. 1 - 10 cyt. ustawy mial sitt on 

) 

dopuscic i okolicznosci swiadcz'!cych 0 ich bezprawnosci, 

20/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 7, zatytulowanym ,Nielegalny handel broniq" 

w podrozdziale ,Firma FALCON", str. 107, przypis 189, nieprawdziwej informacji co do 

charakteru kontakt6w l'!CZ£!Cych Arkadiusza Grochulskiego z Wieslawem Kowalskim oraz 

podanie jego danych pomimo, iz nie przypisano mu dzialan wyczerpuj'!cych dyspozycjy art. 

70a cyt. ustawy, a tym samym zamieszczenie w tymze dokumencie infmmacji 

wykraczaj'!cych poza udzielone upowa:lnienie ustawowe, 

211 zamieszczenie w Raporcie w Aneksie m 13, str. 326, danych o osobie mjr. Jerzego ) 

Kozielewskiego pomimo, iz nie przypisano mu dzialan wyczerpuj'!cych dyspozycjy art. 70a 

cyt. ustawy, a tym samym zamieszczenie w tymze dokumencie informacji wykraczaj'!cych 

poza udzielone upowaznienie ustawowe, 

22/ zamieszczenie w Raporcie w Aneksie m 16, zatytulowanym , Zidentyjikowane osoby 

wsp6lpracujqce niejawnie z zolnierzami WSI w zakresie dzialafz wykraczajqcych poza sprawy 

obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP", str. 346, informacji o osobie Jana 

Zaluski i przypisanie mu dzialan wykraczaj'!cych poza sprawy obronnosci panstwa 

i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, bez wskazania w tre8ci tego dokumentu jakichkolwiek 

okolicznosci swiadcz'!cych 0 bezprawnosci podejmowanych przez niego dzialan, 
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23/ zamieszczenie w Raporcie w Aneksie m 16, zatytulowanym , Zidentyfikowane osoby 

wsp6lpracujqce niejawnie z zolnierzami WSI w zakresie dzialan wykraczajqcych poza sprawy 

obronnosci panstwa i bezpieczensMa Sil Zbrojnych RP ", str. 346, infmmacji o osobie Milana 

Subotica i przypisanie mu dzialan wyla'aczaj'!-cych poza sprawy obronnosci panstwa 

i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, bez wskazania w tresci tego dokumentu jakichkolwiek 

okolicznosci swiadCZC!-Cych 0 bezprawnosci podejmowanych przez niego dzia}an, 

24/ zamieszczenie w Raporcie w Aneksie nr 16, zatytulowanym ,Zidentyfikowane osoby 

wsp6lpracujqce niejawnie z zolnierzami WSI w zakresie dzialan wykraczajqcych poza sprawy 

obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP ", str. 346, informacji o osobie 

Jaroslawa Szczepanskiego i przypisanie mu dzialan wykraczaj'!-cych poza sprawy obrmmosci 

panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, bez wskazania w tresci tego dokumentu 

jakichkolwiek okolicznosci swiadcz'!-cych 0 bezprawnosci podejmowanych przez niego 

dzialan, 

25/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 5, zatytulowanym ,Inwigilacja przez WSI 

srodowisk politycznych" w podrozdziale ,Kontynuacja praktyk z !at PRL ", str. 66, przypis 

81, w podrozdziale , Sprawa kontakt6w z tygodnikiem , NIE ", str. 81 oraz w podrozdziale 

,Dzialania WSI wobec polityk6w lewicy", str. 83, informacji na temat kierunk6w pracy 

operacyJneJ i zainteresowan Urzydu Ochrony Panstwa, a tym samym podanie informacji 

wykraczaj'!-cych poza upowa:Znienie ustawowe, 

26/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 6, zatytulowanym , Wplyw WSI na ksztaltowanie 

opinii publicznej", str. 94, przypis 152, informacji na temat zainteresowan Depaiiamentu I 

Ministerstwa Spraw WeW11ytrznych osob'!- Andrzeja Bilika, a tym samym podanie informacji 

wykraczaj'!-cych poza upowa:Znienie ustawowe, 

27/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 6, zatytulowanym, Wplyw WSI na ksztaltowanie 

opinii publicznej", str. 94, przypis 153, informacji na temat zainteresowan Depmiamentu 

Przeciwdzialania Korupcji Agencji Bezpieczenstwa Wewnytrznego osob'!- Andrzeja Madery, 

a tym samym podanie informacji wyla'aczaj'!-cych poza upowaznienie ustawowe, 

28/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 7, zatytulowanym , Nielegalny handel broniq" 

w podrozdziale ,Podstav~y do monitoringu", str. 102 - 103, 105, 106 oraz w podrozdziale 

, Terrorysci ", str. 111, 112, przypis 200, informacji na temat kierunk6w pracy operacyjnej 

i zainteresowan Urzydu Ochrony Panstwa, a tym samym podanie informacji wykraczaj'!-cych 

poza upowa:Znienie ustawowe, 
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29/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 9, zatytulowanym ,Ingerencja WSI na 1ynku 

paliwowo- energetycznym ", str. 128 - 129, informacji o dzialaniach podejmowanych przez 

Agencjy Bezpieczenstwa Wewn((trznego wobec PKN Orlen, a tym samym podanie informacji 

wykraczajq.cych poza upowaZ11ienie ustawowe, 

30/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 10, zatytulowanym , Dzialalnosc oficer6w WSI 

w Wojskowej Akademii Technicznej", str. 136, przypis 257, informacji na temat kierunk6w 

pracy operacyjnej i zainteresowati Urzydu Ochrony Patistwa, a tym samym podanie 

infmmacji wykraczajq.cych poza upowaZ11ienie ustawowe, 

31/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 12, zatytulowanym, Operacja ZEN" str. 154- 163 

i w Aneksie nr 24, str. 369- 372, informacji o osobie oraz dzialaniach podejmowanych przez 

Aleksandra Makowskiego, jako funkcjonariusza Departamentu I Ministerstwa Spraw 

Wewnytrznych, a nast((pnie Zarzq.du I Urzydu Ochrony Panstwa, a tym samym podanie 

informacji wykraczajq.cych poza upowaZ11ienie ustawowe, 

32/ zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 12, zatytulowanym, Operacja ZEN", str. 154 -

163, informacji o operacji wywiadowczej realizowanej przez polskie wojskowe sluzby 

wywiadowcze przy udziale sluzb sojuszniczych, prowadzonej poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, kt6re to informacje, jako zawierajq.ce dane co do form i metod 

pracy operacyjnej tych sluzb oraz nazwiska oficer6w, byly chronione klauzulq. ,tajne" lub 

,scisle tajne", 

tj. o czyn z art. 231 § 1 kk. w zb. z art. 271 § 1 kk. w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. 

z ~rt. 265 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 }{,k., na podstawie ati. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. - wobec 

braku ustawowych znamion czynu zabronionego. 

\; 

) 

} 
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UZASADNIENIE 

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie kontynuowala za sygn. Ap V Ds 29/15 

sledztwo, WSZCZyte przez Prokuratora Okrygowego w Warszawie postanowieniem 

z dnia 5 pazdziemika 2007 r. sygn. V Ds 107/07 w sprawie ,podejrzenia popelnienia 

przestypstwa w okresie od lipca 2006 roku do 15 lutego 2007 roku w Warszawie przez 

czlonk6w Komisji Weryfikacyjnej ds. Likwidacji Wojskowych Sluzb Informacyjnych, 

polegaj"!-cego na niedopelnieniu cii:!-Z"!-cych na nich obowi¥k6w rzetelnej weryfikacji 

prawdziwosci danych zebranych w toku postypowania likwidacyjnego WSI dopuszczenia do 

zamieszczenia w Raporcie z Likwidacji WSI, podanym do publicznej wiadomosci dnia 16 

lutego 2007 roku nieprawdziwych danych, pochodzi:!-cych z niewiarygodnych zr6del, 

dotycz"!-cych os6b fizycznych i podmiot6w gospodarczych, co stanowi dzialanie na szkody 

interesu prywatnego tych os6b i podmiot6w, tj. o przestypstwo z art. 231 § 1 k.k." 

W okresie od 4.12.2008 r. do 31.03.2009 r. sledztwo bylo prowadzone przez Wydzial 

X Biura do Spraw Przestypczosci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Warszawie, pod 

sygn. PR IV X Ds. 64/08, po czym po zmianach ustrojowych w Prokuraturze - od dnia 

1.04.2009 r. postypowanie bylo kontynuowane w Wydziale V Prokuratury Apelacyjnej 

w Warszawie pod sygn. Ap V Ds. 49/09, a po uchyleniu postanowienia o umorzeniu sledztwa 

z dnia 30 grudnia 2013 r. decyzj"!- instancyjn"!- Sadu Okrygowego w Warszawie z dnia 

2lutego 2015 r. sygn .. XII Kp 124/14 sprawy zarejestrowano pod sygn. Ap V Ds. 29/15. 

Na wstypie wskaza6 nalezy, iz Komisja Weryfikacyjna powolana zostala do zycia: 

) ttstawq z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepiry wprowadzqjqce ttstaw€ o Slttzbie Kontrwywiadtt Wqfrkowego 

oraz s !ttzbie Wjwiadtt U!''" q;skowego oraz ttstaW€ 0 slttzbie fimkg'onarittSiJ s lttzry Kontrwywiadtt 

Wq;skowego oraz Slttzry Wjwiadtt Wq;skowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711 zpozn. zm.), zwan"!

dalej ,ustaw~"· Sldad Komisji Weryfikacyjnej, zgodnie z dyspozycj"!- zawart"!- w przepisach 

art. 58 ust. 1 pkt 3 i art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy, ustalili Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

i Prezes Rady Ministr6w, kt6rzy w dniu 21 lipca 2006 r. odpowiednio postanowieniem Nr 

113-34-06 i zarz"!-dzeniem m 114 powolali do niej po 12 wskazanych przez siebie os6b. 

Jednoczesnie postanowieniem z dnia 21 lipca 2006 r. Nr 113-35-06, Prezydent 

Rzeczypospolitej wyznaczyl na Przewodnicz"!-cego Komisji Weryfikacyjnej Antoniego 

Macierewicza. 
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Zgodnie z zapisem art. 63 ust. 2 ustawy, zadaniem Komisji Weryfikacyjnej bylo 

badanie zgodnosci z prawd~ tresci oswiadczeii., sldadanych w trybie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy 

przez zolnierzy i pracownik6w WSI oraz bylych zolnierzy i bylych pracownik6w WSI lub 

wojskowych jednostek organizacyjnych realizuj~cych zadania w zakresie wywiadu 

i kontrwywiadu wojskowego przed wejsciem w zycie ttstawy z dnia 9 lipca 2003 r. 

o fV qjskowyth S lttzbath Informary;irych, ubiegaj~cych sit( o przyjycie do nowo tworzonej Sluzby 

Kontrwywiadu Wojskowego i Sluzby Wywiadu Wojskowego. 

Postypowanie przed Komisj~ Weryfikacyjn'l- mialo charakter quasi postypowania 

dowodowego. Oswiadczenia weryfikacyjne, zlozone w trybie art. 67 ustawy przez zolnierzy 

i pracownik6w WSI, zostaly poddane ocenie w toku stosownego postypowania. Proces 

dokonywanej weryfikacji zostal okreslony w ro;¢orzqdzenitt Prezesa Rar!J Ministrow z dnia 24 

lipca 2006 r. w sprawie trybtt d:{jalania Komzjji IVeryfikary;'nf!j powolanej w zwiqzktt z likwida~jq 

Wqjskowych Sluzb Infimnary;irych (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 953) i polegal on miydzy 

innymi na por6wnywaniu tresci informacji zawartych w w/w oswiadczeniach z tresci<t

dokument6w i material6w archiwalnych sluzby, material6w operacyjnych, a takze informacji 

zawartych w wysluchaniach os6b poddaj<t-cych sit( weryfikacji oraz przesluchaniach os6b 

trzecich. 

Ustawq z dnia 14 grttdnia 2006 r. o zmianie ttstmry - Przepi.ry wprowadzajqce ttstaw~ 

o S lttzbie Kontnrywiadtt W qfrkowego oraz S lttzbie W)wiadtt W q;skowego oraz ttstaw~ o slttzbie 

jttnkg'onaritts:ry S lttzry Kontrwywiadtt fV q;skowego oraz S lttzry Wjlwiadtt fV q;skowego (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 7, poz. 49), do pierwotnego tekstu dodano m.in. artykuly 70a- 70d, kt6re na 

nowo regulowaly kwestit( sposobu zakonczenia prac Komisji Weryfikacyjnej. Znowelizowane ) 

przepisy weszly w zycie w dniu 1lutego 2007 r. 

Dodany art. 70a ust. 1 - 3 stanowi, iz Przewodnicz<t-CY Komisji Weryfikacyjnej, 

w terminie wyznaczonym przez Prezesa Rady Ministr6w, sporz<t-dza Raport o di)alaniach 

zolnier.ry i pratownikow WSI oraz wq;skmrych jednostek organizaqjf!Ych realiztg'qrydJ zadania w 

zakresie nywiadtt i kontrwywiadtt wq;skowego przed Wf!Jfcient W :(ycie ttstawy Z dnia 9 fiprxt 2003 r. 0 

w q;skowych s lttzbach Informaqj1!Jch w zakresie okref!o1!Jm w art. 67 ttst. 1 pkt 1 - 10 oraz 0 ill1!JCh 

dzialaniach wykraczq;'qrych poza spratry obronnofci pafJStwa i be;¢iecznlstwa Sil Zbrq;irych 

Rzec:rypospolitf!J. Polskif!J~ zwany dalej ,Raportem". 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy informacji, kt6re mogly znalezc sit( w Raporcie, 

okreslal przepis art. 70a ust. od 1 do 3 ustawy. 
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Art. 70a ust. 1 zobowiqzal zatern Przewodniczllcego Kornisji Weryfikacyjnej, aby 

sporzlldzil Raport w zakresie okreslonyrn w art. 67 ust. 1 pkt 1 - 10 ustawy oraz 

o innych dzialaniach wykraczaj~cych poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa 

Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 67 ust. 1, do kt6rego odwolal siy w/w przepis, okresla tres6 oswiadczen, osoby 

poddaj~tcej siy weryfikacji poprzez sfmmulowanie pytanie, ,czy w okresie pelnienia sluzby 

albo zatrudnienia WSI lub w wojskowychjednostek organizacyjnych realizujllcych zadania w 

zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejsciern w zycie ttstawy z dnia 9 lipca 

2003 r. Wqjskowych S lttzbach Iriformaryjf!Jch, sarna lub wsp6lnie i w porozurnieniu z innll osob~t: 

1) wbrew przepisorn ustawy ujawnila lub wykorzystala inforrnacje stanowillce tajernnicy 

panstwowlllub sluzbowll; 

2) wbrew przepisorn ustawy lub ci1:!Zllcernu na sobie obowiqzkowi ujawnila lub wykorzystala 

inforrnacje, uzyskane w wyniku wykonywanych przez WSI albo inne organy, sluzby lub 

instytucje panstwowe czynnosci operacyjn?-rozpoznawczych; 

3) rnaj~tc wiarygodn~t wiadornos6 o karalnyrn przygotowaniu albo usilowaniu lub dokonaniu 

czynu zabronionego nie zawiadornila niezwlocznie organu powolanego do scigania 

przestypstw; 

4) utrudniala lub udarernniala postypowanie kame, pornagaj 1:!C sprawcy przestypstwa, w tyrn 

przestypstwa skarbowego, unikn1:!6 odpowiedzialnosci kamej; 

5) stosowala przernoc wobec osoby lub grozby bezprawnll w celu zrnuszenia innej osoby do 

okreslonego dzialania, zaniechania lub zno~zenia; 

6) wplywala w spos6b bezprawny na rozstrzygniycia, w tyrn decyzje adrninistracyjne, oraz 

inne czynnosci urzydowe organ6w wladzy publicznej, a takze na zaniechanie ich 

podjycia; 

7) prowadzila tajnll wsp6lpracy z przedsiybiorcll, nadawcll, redaktorern naczelnyrn, 

dziennikarzern lub podmiotern prowadzllcym dzialalnos6 wydawnicz~t na terytoriurn 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) tworzyla lub przekazywala falszywe inforrnacje lub podejmowala inne dzialania w celu: 

a) skierowania przeciwko okreslonej osobie scigania kamego 0 przestypstwo, 

przestypstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewm1eme 

dyscyplinarne, 

b) pom6wienia olaeslonej osoby, grupy os6b, instytucji, osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niemajllcej osobowosci prawnej o takie post((powanie lub wlasciwosci, 
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kt6re mog~ j~ ponizy6 w opinii publicznej 1ub narazi6 na utraty zaufania potrzebnego 

dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci; 

9) kierowala popelnieniem przez inn~ osoby czynu, o kt6rym mowa w pkt 1-6 i 8, 

naklaniala inn~ osoby do popelnienia takiego czynu, ulatwiala jego popelnienie lub 

wykorzystuj~c uzale:Znienie innej osoby od siebie polecalajej wykonanie taldego czynu; 

1 0) osi'!gnyla korzys6 maj<ttkow'! lub osobist~ z tytulu dzialan, o kt6rych mowa w pkt 1-9." 

Art. 70 a ust. 2 ustawy okreslal, iz Raport powinien zawiera6 ponadto informacje: 

1) o osobach wsp6ldzialaj'!cych z zolnierzami i pracownikami WSI oraz wojskowych 

jednostek organizacyjnych realizuj~cych zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu 

wojskowego przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 9 lipta 2003 r. o WqjskowydJ Slttzbath 

Injor111ary;iryth prowadz<tcych dzialania, o kt6rych mowa w art. 70a ust. 1, 

2) o osobach, kt6re, wsp6ldzialaj~c z zolnierzami i pracownikami WSI oraz wojskowych 

jednostek organizacyjnych realizuj~cych zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu 

wojskowego przed wejsciem w zycie ttstawy z dnia 9 lipta 2003 r. o Wqjskowyth Sluzbath 

Informary;iryth, naldanialy do popelnienia czyn6w w zakresie dzialan, o kt6rych mowa 

w art. 70a ust. 1, ulatwialy ich popelnienie lub poprzez uzalemienie od siebie polecaly 

ich wykonanie 

- jezeli osoby te wiedzialy lub przewidywaly 1 godzily sty na to, ze wsp6luczestnicz~ 

w dzialaniach, o kt6rych mowa w rui. 70a ust. 1. 

Art. 70 a ust. 3 ustawy okreslal, iz Raport powinien zawiera6 takze informacje o 

osobach zajmuj'!cych kierownicze stanowiska panstwowe w rozumieniu art. 2 ttstawy z dnia 

31 lipta 1981 r. o wynagrodzenitt osob zqjmt!JCtf:Jt'h kierownkze stanowiska pmistwowe (Dz. U. Nr 20, ) 

poz. 101 zpozn. zm.), kt6re powziyly wiadomos6 0 dzialaniach, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i 2, 

i nie podjyly czynnosci zmierzaj~cych do zaprzestania takich dzialan. 

Przedmiotem Raportu mialy bye zatem okreslone w ustawie nieprawidlowosci 

w funkcjonowaniu Wojskowych Sluzb Informacyjnych oraz innych jednostek, pelni~cych 

zadania z zakresu wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, tj. mial obejmowa6 on czyny, 

kt6rych opis odpowiada znamionom przestypstw opisanych w ustawie karnej oraz dzialania 

niezgodne z prawem, ale niewyczerpuj'!ce znamion czyn6w zabronionych, czyli dzialania 

wychodz~ce poza zakres zadan WSI, okreslone przez ustawodawcy formul~ ,inne dzialania 

wykraczaj~ce poza sprawy obronnosci i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej". W swej tresci Rapmi mial obejmowa6 takze inne dzialania, niezgodne z 
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dotychczasowymi przep1sam1 ustawowymi, np. prowadzenie tajnej wsp6lpracy z 

przedsiybiorc~, nadawc~, redaktorem naczelnym oraz inne okolicznosci, kt6re same przez siy 

nie wyczerpuj~ znamion przestypstwa, ale kt6re mog~ mie6 znaczenie dla kwestii 

odpowiedzialnosci karnej. Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej byl z mocy ustawy 

zobowi~any do wykazania i ujawnienia w sporz~dzonym Raporcie fakt6w opisanych wart. 

70a ust. 1 - 3 ustawy. Zobowi~anie to dotyczylo w szczeg6lnosci wskazania, ze wymieniony 

z imienia i nazwiska zolnierz lub pracownik WSI alba wojskowych jednostek 

organizacyjnych realizuj~cych zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego 

dzialal w spos6b okre8lony w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy lub, ze dzialania te wykraczaly 

poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z kolei w odniesieniu do osoby niebyd~cej zolnierzem lub pracownikiem tych sluzb, 

konieczne bylo wskazanie, z jakim zolnierzem lub pracownikiem sluzb osoba ta 

wsp6ldzialala, jakich naruszen prawa, z przedstawionego katalogu, mial siy ten zolnierz czy 

pracownik dopusci6 oraz wykazanie, ze osoba wsp6ldzialajCJ:Ca wiedziala lub przewidywala 

i godzila siy nato, ze uczestniczy w dzialaniach, o kt6rych mowa wart. 70a ust. 1 ustawy. 

Przepis mi: 70c ust. 1 ustawy nakladal na PrzewodniczCJ:cego Komisji 

Weryfikacyjnej, po sporzCJ:dzeniu Rapmiu, obowi~ek jego niezwlocznego przekazania 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesowi i Wiceprezesom Rady Ministr6w. 

Prezydent natomiast zostal zobligowany przez ustawodawcy, zgodnie z dyspozycj~ do tresci 

art. 70c ust. 2 i 3 ustawy, do przekazania Raportu Marszalkom Sejmu i Senatu, w celu 

przekazania Prezydentowi swoich opinii, a nastypnie do jego upublicznienia. 

W dniu 12 lutego 2007 r. PrzewodniczCJ:CY. Komisji Weryfikacyjnej Antoni 

Macierewicz przekazal Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej sporz~dzony uprzednio 

Raport. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczynski, po uzyskaniu opinii Marszalka 

Sejmu i Senatu, postanowieniem z dnia 16 lutego 2007 r. zarzCJ:dzil, przy kontrasygnacie 

Prezesa Rady Ministr6w Jaroslawa Kaczynskiego, podanie do publicznej wiadomosci 

,Raportu o d~jalaniach zolnier:ry i pracownikow TVSI oraz wqjskowych jednostek organizary;irych 

realiij(}C£rych zadania w zakresie wywiadtt i kontrwywiadtt wqjskowego przed w~jfciem w :(yde ttstawy z 

dnia 9 lipca 2003 r., o W qjskowych S lttzbach Informaryjtrych trykraczqjqrych poza zakres obronnofci 

pmistwa i be:{/Jieczeltstwa Sil Zbro/i!Jch Rzu·vpospolit~j Polskir:f" poprzez jego opublikowanie w 

Dzienniku Urzydowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski" Nr 11 z 2007 r., poz. 110. 

W opublikowanym Raporcie 165 stron to tekst gl6wny, 207 stron to 24 Aneksy, inaczej 

zalCJ:czniki i 4 strony to wykaz skr6t6w. 
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Wprawdzie w w/w postanowieniu okreslenie Raportu nie zawiera fragmentu jego 

ustawowej nazwy, wystypuj~cej po wskazaniu ustawy o WSI o tresci: ,w zakresie okreflof!YJJJ w 

art. 61 ttst. 1 pkt 1 - 10 ttstau:J z dnia 9 cze1Wca 2006 t: Przepi!J wprOJvadzqjqce ttstaw~ o Slttzbie 

Kont1Wywiadtt rv qfrkowego oraz s lttzbie fVYwiadtt rv qjskowego JJ oraz 0 iflf!JCh d:dalaniach ", a w dalszej 

jego czysci (,wykraczqjqrych poza sprawy ... ') ustawowe okreslenie ,sprawy" zostalo zast~pione 

slowem ,zakres'~ to pomimo blyd6w redakcyjnych brak jest w~tpliwosci, iz decyzja 

Prezydenta RP dotyczy zarz~dzenia podania do publicznej wiadomosci dokumentu, 

wskazanego wart. 70c ust. 3 ustawy, przywolanego na wstypie tego postanowienia. 

Postanowienie Prezydenta o podaniu Raportu do wiadomosci publicznej, stosownie 

do tresci art. 70c ust. 4 ustawy, stanowilo jednoczesnie zniesienie klauzuli tajnosci z 

informacji w nim zawartych w rozumieniu art. 21 ust. 1 i 3 ttstawy z dnia 22 srycznia 1999 r. o 

ot-'hronie informar:ji nif!jaw;rych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, zpozn. zm.). 

Przeprowadzone w niniejszym postypowaniu przygotowawczym czynnosci 

ukierunkowane byly na uzyskanie materialu dowodowego pozwalaj~cego przede wszystkim 

na oceny, czy umieszczenie w Raporcie okre8lonej informacji o wskazanej z imienia 

i nazwiska osobie, kt6rej w sledztwie przyznano status pokrzywdzonego, mie8cilo Sly 

w zakresie kompetencji wynikaj~cym ze wskazanych wyzej uregulowan prawnych. 

W dniu 21 grudnia 2012 r. w postypowaniu zostalo wydane postanowienie 

0 CZySCiowym umorzeniu sledztwa 0 sygn. Ap v Ds. 49/09 (t. XLI, k.8617-8645): 

I/ w sprawie niedopelnienia o~owi~k6w w okresie od lipca 2006 r. do 15.02.~007 r. 

w Warszawie przez Romana Kronera, Beaty Modrzejewsk~, Boguslawa Nizienskiego, Marka 

Opioly, Jacka Przybysza, Marcina Szczysnego Rosolowskiego, Tadeusza Rutkowskiego, 

Leszka Sykulskiego, Tomasza Szatkowskiego, Krzysztofa Szwagrzyka, Mariusza Ziajy, 

Piotra B~czka, Martina Bozka, Michala Bichniewicza, Wojciecha Frazika, Artura 

G6reckiego, Macieja Korkucia, Jaroslawa Karwowskiego, Mariusza Maraska, Leszka 

Pietrzaka, Henryka Szulejewskiego, Adama Tarachy i J6zefa Wierzbowskiego, powolanych 

w sklad Komisji Weryfikacyjnej, polegaj~cego na zaniechaniu rzetelnej weryfikacji danych 

uzyskanych w toku postypowan dotycz~cych weryfikacji oswiadczen zlozonych przez bylych 

zolnierzy i pracownik6w bylych Wojskowych Sh1zb Informacyjnych i dopuszczenia do 

zamieszczenia nieprawdziwych informacji o tych oraz innych wymienionych z imienia 

i nazwiska osobach w Raporcie / .. ./, podanym do publicznej wiadomosci poprzez 

opublikowanie w Monitorze Polskim Nr 11 z dnia 16.02.2007 r., poz. 11, co stanowilo 

) 
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dzialanie na szkody interesu publicznego oraz interesu prywatnego os6b wymienionych w 

tym dokumencie, 

tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., 

na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.- wobec braku znamion czynu zabronionego. 

II/ w sprawie niedopelnienia obowh¢c6w i przekroczenia uprawnieii. w okresie od lipca 2006 

r. do 30 czerwca 2008 r. w Warszawie przez Komisjy Weryfikacyjn:t polegaj:tcego na 

niestosowaniu w trakcie czysci prowadzonych postypowaii. weryfikacyjnych procedur 

okreslonych w roi!Jorzqdzenitt Prezesa Raqy Ministrdw z 24 lipm 2006 r. w sprawie trybtt dzjalania 

Komigi' tf7eryftkaryjn~jpowolan~j w zwiqzktt z likwidag'q W qjsk01rych S lttzb Infowawlrych (Dz. U. 

z 27 lipca 2006 r. Nr 135, poz. 953) oraz na niezakonczeniu w terminie do 30 czerwca 2008 

r., okreslonym w zarzqdzenitt Nr 130 Prezesa Raqy Ministrdw z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie 
( 

termintt zakonczenia d:{jalalnofd Komilji Weryftkawno/ (lvf.P. z 13 listopada 2007 r. Nr 83, poz. 

880) procesu weryfikacji oswiadczeii. zlozonych przez bylych zol:nierzy i pracownik6w 

bylych Wojskowych Sluzb Informacyjnych, a takze kierowaniu ·przez Przewodnicz:tcego 

Komisji Weryfikacyjnej zawiadomien o podejrzeniu popelnienia przest((pstwa do wlasciwych 

jednostek organizacyjnych prokuratury, co stanowilo dzialanie na szkody interesu prywatnego 

tychze niezweryfikowanych os6b, 

tj~ o czyn z art. 231 § 1 k.k., na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. - wobec braku 

ustawowych znamion czynu zabronionego. 

Podkreslenia wymaga, iz orzeczeniem instancyjnym S:tdu Rejonowego dla 

Warszawy Sr6dmiescia z dnia 20 sierpnia 2013 r. sygn. II Kp 4i7113 (k. 9649, t. XLVI) 

postanowienie z dnia 21 grudnia 2012 r. o czysciowym umorzeniu s"Iedztwa o sygn. Ap V Ds 

49/09 zostalo utrzymane w mocy. S:td podzielil w decyzji instancyjnej zapatrywania prawne 

wyrazone w zaskarzonym postanowieniu, ze Komisja Weryfikacyjna byla szczeg6lnym 

organem paii.stwowym, organem wladzy wykonawczej powolanym na mocy ustawy z 

okreslonymi zadaniami zwi:tzanymi z reorganizacj:t wywiadu wojskowego. Na aprobaty 

zasluguj:t przede wszystkim wywody S:tdu, przedstawione w uzasadnieniu tego orzeczenia, 

iz czlonkowie Komisji Weryfikacyjnej nie byli funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu 

art. 115 § 13 pkt 4 Ide, gdyz nie l:tczyl ich z Komisj :t stosunek zatrudnienia, a przez to nie 

mozna im przypisa6 sprawstwa czynu okreslonego w art. 231 k.k. W dalszej czysci 

uzasadnienia decyzji instancyjnej S:td powielil argumentacjy, zaprezentowan:t w6wczas przez 

prokurator6w W decyzji 0 CZ((SCiowym umorzeniu sledztwa stwierdzajlfC, ze jedyn:t OSOblf, 

kt6rej mo:Zna przypisa6 status funkcjonariusza publicznego byl Przewodnicz:tcy Komisji 
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Weryfikacyjnej jako osoba zajmuj(j.ca stanowisko kierownicze w innej instytucji panstwowej 

(art. 115 § 13 pkt 6 k.k.). 

Nast((pnie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2013 r. (k. t. XLVII) sledztwo o sygn. 

Ap V Ds 49/09 zostalo umorzone w calosci (w pozostalym zalaesie), w tym w pkt I 

o tozsamy cow niniejszej decyzji czyn z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 k.k. w zb. z art. 

18 § 3 k.k. w zw. z art. 265 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 

k.p.k. - wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Ponadto we wskazanym 

postanowieniu podjyto decyzj(( o umorzeniu sledztwa o czyny kwalifikowane z nast((pUj(j.cych 

artykul6w, kolejno w n/wym. punktach: II/ art. 212 § 2 k.k., III/ art. 132 k.k., 

IV/ art. 216 § 1 i 2 k.k., V/ art. 160 § 1 k.k., VI/ art. 231 § 1 k.k., VII/ art. 235 k.k. , 

VIII! art. 235 k.k. w zb. z art. 238 Ide w zw. z art.ll § 2 kk., IX i X- art. 231 § 1 k.k., 

XI/ 265 § 1 k.k. XII/ art. 231 § 1 k.k., XIII/ art. 212 § 2 k.k. XIV/ art. 235 k.k. w zb. z art. 

238 k.k. w zw. z art.11 § 2 kk, XV/ art. 234 k.k. w zb. z art. 235 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. 

oraz XVI/ art. 49 § 1 ttstawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o or:hronie dmrych osobowych. 

Na postanowienie o umorzeniu sledztwa zostalo w ustawowym terminie zlozonych 

l(j.cznie 20 zazalen, pochodz(j.cych od polazywdzonych oraz ich pelnomocnik6w, zaskarzaj(j.c 

w/w decyzj(j. w calosci lub w czysci, w tym: pelnomocnika Justyny Muszynskiej, wykonuj(j.cej 

prawa, kt6re przyslugiwaly zmarlemu Piotrowi Nurowskiemu (k.10020 in., k.10047)- w pkt 

I; pelnomocnika Zygmunta Solorza-Zaka (k. 10026 in.)- w pkt I; Telewizji POLSAT Sp. z 

o.o. (k. 10029 in.), reprezentowanej przez prezesa Zarz(j.du Miroslawa Blaszczyka- w pkt I; 

Arkadiusza Grochulskiego (k. 10040, 10142 in.)- w pkt I; Jerzego Kozielewskiego (k.10043 

in.)- w pkt I; Andrzeja Glonka (k.10047 in.), ,od calosci"; Wieslawa Kowalskiego (k.10051 

i n.) - w pkt I; pelnomocnik6w Milana Subotica (k.10062 i n.) - w pkt I; pelnomocnika 

Mariusza Waltera oraz ITI Holding S.A. (k.10066 in.)- w pkt I; pelnomocnika Jana Zaluski 

(k.l0073 i n.) - w pkt I; Krzysztofa Kluzka (k.10081 in.) - w pkt I; pelnomocnika 

Krzysztofa Surdyka (k.1 0084 i n.) - ,od calosci"; Krzysztofa Polkowskiego (k.1 0089 i n.) -

,od calosci", z wyszczeg6lnieniem pkt I, VIII-X; pelnomocnika Macieja Zi((by (k.l0123 in.) 

- w pkt I; pelnomocnika Marka Doroza (k.10152 in.) - w pkt I; Aleksandra Makowskiego

osobiscie (k.10189 in.)- w pkt I oraz pelnomocnika w/w pokrzywdzonego z dnia 24 stycznia 

2014 r. (k.l0229 i n.) ,w czysci dotycz(j.cej A. Makowskiego"; pelnomocnika Jacka 

Wojnarowskiego, Edwarda Mikolajczyka oraz Aleksandry Pogonowskiej i Doroty 

Pogonowskiej - os6b najblizszych dla zmarlego Wojciecha Pogonowskiego (k.10168, k. 

) 
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10248 in.), w zakresie pkt I, IIi XVI; pelnomocnika Marka Dukaczewskiego (k.10260 in.) 

- w pkt I oraz Szefa ABW (k.10335 in.)- w pkt I decyzji. 

W zlozonych srodkach odwolawczych w zakresie punktu I postanowienia 

o umorzeniu sledztwa podstawowy zarzut sprowadzil sitt do stwierdzenia, iz zaskarzona 

decyzja opiera siy na dokonanej przez prokuratora blydnej wykladni pojycia ,funkcjonariusz 

publiczny", ,innej instytucji panstwowej" (art. 115 § 13 pkt 6 k.k.) oraz dokumentu 

w rozumieniu art. 271 § 1 kk ,okolicznosci majc:J:cej znaczenie prawne" . 

. Sc:J:d Okrygowy w Warszawie decyzjc:J: instancyjnc:J: z dnia 2 lutego 2015 r. sygn. 

XII K 124/14 (k.10460) postanowil w pkt 1. zaskarzone w czysci postanowienie z dnia 30 

grudnia 2013 r. o umorzeniu sledztwa w zakresie pkt. I uchyli6, a w pkt 2. w pozostalej 

zaskarzonej czysci (tj. w zakresie pkt IIi XVI) zaskarzone postanowienie utrzyma6 w mocy. 

Podkreslenia wymaga, iz po ogloszeniu postanowienia i jego ustnych motyw6w, 

w dniu 3 lute go 2015 r. zostal skierowany do Sc:J:du Olaygowego w Warszawie wniosek 

(k.10459) o rozpoznanie zazalen w pelnym zakresie, tj. takze na piy6 inilych punkt6w, 

opisanych w pkt: VI, VII, VIII, XI 1 XIII decyzji. Wskazano w nim, iz poza 

rozstrzygniytymi zazaleniami od pkt: I, II 1 XVI decyzji, zostaly jeszcze przyjyte do 

rozpoznania srodki odwolawcze na inne punkty postanowienia, tj. takze na pkt VI decyzji 

w postaci zazalen: Andrzeja Glonka i pelnomocnika Krzysztofa Surdyka oraz pelnomocnika 

Aleksandra Makowskiego, a w szerszym zakresie zazalenie Krzysztofa Polkowskiego na pkt: 

VI - VIII, XI i XIII decyzji, przy czym sam polazywdzony zakres zaskarzenia okreslil -

,zaskarzam w calosci (na pewno w pkt I, pkt VIII, pkt IX oraz pkt X)". 

Sc:J:d Olcrygowy w Warszawie postanowieniem z dnia 9 lutego 2015 r. (k.10515) 

sprostowal oczywistc:J: omylktt pisarskc:J: postanowienia z dnia 2 lutego 2015 r. w ten spos6b, 

ze w pkt 2 postanowienia w nawiasie po slowach ,w zakresie pkt II" wpisal dodatkowo po 

przecinku ,pkt VIII". Sprostowanie Sc:J:d argumentowal okolicznoscic:J:, iz ,z tresci 

sporzc:J:dzonego uzasadnienia postanowienia jednoznacznie wynika, w jakim zalaesie 

przedmiotowe postanowienie zostalo zaskarzone, tj. w zalaesie czynu z pkt II, VIII oraz 

XVI. Jedynie przez pomylktt precyzujc:J:c zakres pozostalej zaskarzonej czysci postanowienia 

o umorzeniu Sc:J:d w sentencji swego orzeczenia nie wymienil pkt VIII zaskarzonego 

postanowienia". 

Przyjmujc:J:c powyzsze stanowisko Sc:J:du nie moze ujs6 uwadze, iz Sc:J:d r6wniez nie 

wskazal rozstrzygniycia w zakresie pkt VIII w jego ustnych motywach, co jest obowic:J:Zkiem 

Sctdu przy odroczeniu sporzctdzenia uzasadnienia postanowienia (art.IOO § 4 k.p.k.). 
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Zgodnie z uzasadnieniern decyzji instancyjnej, odnosnie pozostalych punkt6w, na 

kt6re w ocenie prokuratora rozci').gal siy zakres zaskarzenia wniesionyrni przez 

pokrzywdzonych zazaleniarni, analiza wywiedzionych w przedrniotowej sprawie srodk6w 

odwolawczych doprowadzila SC).d odwolawczy do wniosku, iz tylko w odniesieniu do czyn6w 

z pkt. I, II, VIII i XVI postanowienie z dnia 30 gmdnia 2013 r. o urnorzeniu sledztwa zostalo 

przez strony postypowania przygotowawczego skutecznie zaskarzone. 

SC).d Okrttgowy tytulern uwag natury og6lnej podni6sl, iz w rnysl art. 425 k.p.k. oraz 

art. 427 k.p.k. strona rnoze zaskar:ly6 orzeczenie w calosci lub w czysci. SC).d przyznal, 

iz wyrn6g wskazania przez strontt wnosZC).CC). srodek odwolawczy, w jakirn zakresie skarzy 

kwestionowane orzeczenie i czego sitt dornaga dotyczy przede wszystkirn srodk6w 

odwolawczych pochodzC).cych od oskarzyciela publicznego, obroncy lub pelnornocnika, skoro 

ustawa wyrnaga, by wskazali oni r6wniez zarzuty stawiane orzeczeniu oraz sporzC).dzili 

uzasadnienie wywiedzionego srodka odwolawczego (art. 427 § 2 k.p.k.) . Zdaniern SC).du nie 

budzi jednak WC).tpliwosci, iz w razie braku wyraznego wskazania skarzonych czysci 

kwestionowanego orzeczenia, zakres zaskarzenia powinien bye ustalany na podstawie tresci 

podniesionych zarzut6w, wniosk6w odwolawczych, a takZe na podstawie tresci uzasadnienia 

srodka odwolawczego, o ile zostalo ono sporzC).dzone. SC).d zaznaczyl jednak, iz zar6wno 

w orzecznictwie jak i doktrynie zgodnie przyjrnuje siy, ze w przypadku srodka odwolawczego 

wnoszonego przez sam'). strontt wystarczaj').ce jest, by wyrazila ona woltt zaskarzenia 

orzeczenia lub jego czysci i wskazala - nawet niefachowo - czego oczekuje od SC).du 

odwolawczego. Dalej SC).d podni6sl, iz bez wskazania tych elernent6w rozpoznanie srodka 

odwolawczego nie jest mozliwe, zwlaszcza, ze zgodnie z tresci'!- art. 433 § 1 i 2 k.p.k. organ 

odwolawczy jest zobowi').zany rozwazy6 wszystkie prawidlowo wniesione i przyjyte srodki ) 

odwolawcze oraz rozpozna6 wszystkie zarzuty i wnioski w nich zawarte. 

SC).d przypornnial, ze przepisy k.p.k. nie przewiduj'). zaskarzania zarzC).dzen o przyjyciu 

srodka odwolawczego. Kontrola takiej decyzji nastypuje z Ul'Zydu przez SC).d odwolawczy, 

kt6ry na podstawie art. 430 § 1 k.p.k. rnoze wyda6 postanowienie o pozostawieniu bez 

rozpoznania przyjytego srodka odwolawczego. Kontroli instancyjnej podlegaj'). natorniast 

zarzC).dzenia o odrnowie przyjycia srodka odwolawczego (art. 429 § 1 k.p.k.), kt6re rnaj'). tak 

naprawdy charakter decyzji formalnej, sprawdzaj').cej spelnienie procesowych warunk6w 

wniesienia srodka odwolawczego i polegaj'). jedynie na kontroli w zakresie dochowania 

terrninu do jego zlozenia, zbadania, czy srodek zostal zlozony przez osobtt uprawnion'). oraz, 

czy jest dopuszczalny z mocy prawa. 
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USTALENIA FAKTYCZNE 

Przeprowadzone w post((powaniu przygotowawczyrn czynnosci ukierunkowane byly 

na uzyskanie rnaterialu dowodowego pozwalajl:!cego na ocen((, czy urnieszczenie w Raporcie 

okre8lonej inforrnacji o wskazanej z irnienia i nazwiska osobie, kt6rej w sledztwie przyznano 

status pokrzywdzonego, rniescilo si(( w zakresie kornpetencji wynikajl:!cyrn ze wskazanych 

wyzej uregulowan prawnych. Juz tylko analiza tresci sarnego Raportu pozwala na 

stwierdzenie, ze przeslanki te nie zostaly spelnione, co przedstawiajl:! ponizsze ustalenia. 

N a podstawie dowod6w zgromadzonych w sprawie, ustalono przypadki przekroczenia 

uprawnien przez Antoniego Macierewicza jako Przewodniczl:!cego Kornisji Weryfikacyjnej 

przy sporzl:!dzaniu Raportu, kt6re ponizej pogrupowano wedlug wsp6lnych cech 

zakwestionowanych zapis6w Raportu. Zaznaczenia wyrnaga, iz poszczeg6lne grupy 

ternatyczne obejmujl:! wszystkie punkty, wyrnienione w postanowieniu z dnia 30 grudnia 

2013 r. o urnorzeniu sledztwa, kt6re w tej sarnej postaci zostaly opisane w aktualnej, 

ponownej decyzji 0 urnorzeniu sledztwa. 

Pierwszl:! grup((, istotnl:! z punktu widzenia podejrzenia popelnienia przest((pstwa 

z art. 271 § 1 k.k. stanowi zarnieszczenie w Raporcie informacji nieprawdziwych 

oraz wykraczaj~cych poza .udzielone upowaznienie ustawowe dotycz~cych 

10 pokrzywdzonych: pllc Wieslawa Kowalskiego, Arkadiusza Grochulskiego, Krzysztofa 

Kluzka, rnjr Marka Doroza, plk Krzysztofa Polkowskiego, plk Andrzeja Glonka, Jacka 

Wojnarowskiego, Piotra Nurowskiego, pllc Krzysztofa Surdyka oraz gen. bryg. Marka 

Dukaczewskiego. 

Przekroczeniern uprawnien bylo zarnieszczenie w rozdziale 7 Raportu, 

zatytulowanyrn ,Nielegalny handel broniq", w podrozdziale ,Firma Falcon" str. 107, 

przypis 189, nieprawdziwych informacji co do charakteru kontakt6w ll:!czq.cych 

plk Wieslawa Kowalskiego z Arkadiuszem Grochulskim oraz w podrozdziale ,Pranie 

brudnych pienir;dzy", str. 110, przypis 195, danych o dzialaniach podejrnowanych przez pplk. 

Wieslawa Kowalskiego jako Naczelnika Wydzialu Kontrwywiadu Urzydu Ochrony Panstwa 

Delegatura w Szczecinie wobec wsp6lpracownika Zarzq.du II Sztabu Generalnego o ps. 
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,Zaan", co stanowilo r6wniez ujawnienie tajemnicy chronionej klauzul~ ,tajne" lub ,sciSle 

tajne". Przekroczeniem uprawnien bylo takze podanie danych Arkadiusza Grochulskiego 

pomimo, iz nie przypisano mu dzialan wyczerpuj~cych dyspozycjy art. 70a cyt. ustawy (pkt I. 

1 i 20 postanowienia 0 umorzeniu sledztwa). 

Pokrzywdzony Wieslaw Kowalski zostal wymieniony w Raporcie w kilku miejscach, 

przy czym po raz pierwszy w rozdziale 3, zatytulowanym ,Penetracja rosyjska: zagrozenia 

dla wewnr;trznego i zewnr;trznego bezpieczefzsfvlia pafzsfvlia", str. 25 - 59, w podrozdziale 

,Kadra WSI", str. 32, zawieraj~cym list{( oficer6w ,Zarz~du III WSI" szkolonych w ZSRR. 

Pod poz. 9 znajduje siy zapis o tresci: ,pplk Kowalski Wieslaw - starszy specjalista (1998-

2001)" oraz na str. 34 z list~ oficer6w , Oddzialu Kontrwywiadu Pomorskiego Okrr;gu 

Wojskowego", gdzie pod poz. 6 zamieszczono zapis o tresci: ,,pplk Kowalski Wieslaw- szef 

wydzialu (1990-1995)." 

Lista uczestnik6w omawianych kurs6w i studi6w podana zostala tez w Raporcie jako 

Anelcs nr 13, str. 322 - 332, zawieraj~cy ,Listr; oficer6w WSL kt6rzy byli na studiach/kursach 

w krajach b. ZSRR, NRD, Czechoslowacji, Wr;grzech i Bialorusi ". Odnosnie osoby Wieslawa 

Kowalskiego na str. 326 znajduje siy zapis o tresci: ,124. pplk Kowalski Wieslaw- ZSRR

KGB- kurs- data ukofzczenia lipiec 88." 

Kolejne infmmacje o osobie Wieslawa Kowalskiego zamieszczone s~ w rozdziale 7, 

zatytulowanym ,Nielegalny handel broniq" str. 102- 116. W podrozdziale zatytulowanym 

,,Firma Falcon", w kontekscie osoby plk. rez. Witolda W~sikowskiego, wsp6lpracownika 

WSI o .pseudonimach ,Matus", ,Wolfgang Frankl", ,Gustaw" .i ,Zaan", wlasciciela firmy 

FALCON Sp. z o.o. w Szczecinie na str. 107 znajduje siy przypis 189, zawieraj~cy zap is: 

, (. .. ) OZ , Matus" przekazywal w spos6b ciqgly (do 199 2 r.) , wartosciowe 

kontrwywiadowczo informacje" pplk Wieslawowi Kowalskiemu, Oficerowi Wydzialu 

Kontrwywiadu 12 DZ. Warto przypomniec, ze to ten oficer WSI w latach 1984-87 wsp6lnie 

z M Sloniem pracowali w Oddziale III Zarzqdu WSW POW. W 2003 r. Kowalski zostaje 

Szefem Delegatury UOP ( p6iniej ABW) w Szczecinie, a }ego kontakty z majiq paliwowq -

wg zeznafz W. Grochulskiego - mialy charakter korupcyjny. " 

Nastypnie nazwisko Wieslawa Kowalskiego pojawia si{( w rozdziale 7, zatytulowanym 

,Nielegalny handel broniq", w podrozdziale ,Pranie brudnych pienir;dzy" na str. 110, 

w kontekscie dzialan WSI zmierzaj~cych do ochrony wsp6lpracownika Witolda 

W~sikowskiego. Okolicznosci tych dotyczy m.in. zapis o tresci: , ( .. .) W lutym 2002 r. WS 

, Gustaw ", (WS, Wolfgang Frankl'') odbyl spotkanie z Szefem del. UOP/ABW plk Wieslawem 

) 
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Kowalskim, kt6ry kierowal tq plac6wkq w latach 2002-2005 (wczesniej byl zolnierzern WSI). 

W zwiqzku z tq rozrnowq ojicer Marek Slofz zalecil WS , Gustawowi" udzielac UOP jedynie 

og6lnie znanych i powszechnie dostr;pnych inforrnacji. Nakazal takze nie ujawniaf: bez 

wzglr;du na okolicznosci, charakteru kontakt6w z WSI " 

W zamieszczonym po tej infonnacji przypisie 195 wskazano: ,Rozrnowa odbyla sir; 

w obecnosci Naczelnika Kontrwywiadu UOP. Kowalski poinforrnowal Wqsikowskiego, 

ze zostal poproszony w celu wyjasnienia podejrzenia Urzr;du Skarbowego o wyludzenie VAT 

Ponadto zadano rnu kilka pytafz zwiqzanych z transakcjq dla Sil Powietrznych USA : (1) 

dlaczego byl taki lafzcuch: Falcon, Cenrex, producenci; (2) z kim rnuszq sir; dzielic zyskiem z 

transakcji. Teczka pracy wsp6lpracownika ,Z", oraz przypis 196 o tresci: ,Marek Slofz w 

uzupelnieniu do notatki WS, Gustawa" pisze, ze dyr. W. Kowalski wykorzystywal, Gustawa" 

jako wsp6lpracownika w czasie slu:tby w 12 DL w latach 80. Nastr;pnie przekazal go do 

wykorzystania przez 0 3 6. Teczka personalna wsp6lpracownika , Z ". " 

Koncowo, na str. 115, zawieraj!'!cej podsumowanie rozdzialu plk Wieslaw Kowalski 

wymieniony zostal jako jedna z os6b, kt6rej postypowanie w swietle przytoczonych w tresci 

rozdzialu fakt6w, wypelnia dyspozycjy art. 70a ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy jako zolnierz, kt6ry 

dopuscil siy jednego z czyn6w wskazanych wart. 67 ust. 1 pkt 1 - 10 ustawy i jako osoba, 

kt6ra wsp6ldzialaj!'!c z zolnierzami lub pracownikami WSI, naklaniala, pomagala lub 

wykorzystuj!'!c podleglos6 polecala popelnienie czyn6w, o kt6rych mowa w art. 67 ustawy. 

Jak wyzej zostalo przytoczone Arkadiusz Grochulski zostal wskazany na str. 107 

znajduje siy przypis 189 w kontekscie oso~y Wieslawa Kowalsldego, Zakwestionowana 

tres6 w/w fragmentu Raportu dotycz!'!ca tej osoby stanowi: 

, W 2003 r. (. .. ) zostaje Szefern Delegatury UOP (p6iniej ABVP) w Szczecinie, a }ego 

kontakty z majiqpaliwowq- wg zeznan W. Grochulskiego- mialy charakter korupcyjny". 

w toku sledztwa potwierdzono, ze podana w Raporcie informacja, dotyCZ!!Ca 

charakteru kontakt6w l!!CZ!'!cych Arkadiusza Grochulskiego z Wieslawem Kowalskim, jest 

nieprawdziwa. 

Wieslaw Kowalski w zawiadomieniu o przestypstwie i zlozonych zeznaniach 

(k. 1 i n., 19 i n., t. XXXI, k 6787 i n.) zarzucil autorowi Raportu, ze w niekorzystnym 

swietle przedstawil jego dzialalnos6 zawodow!'! oraz wskazal na blydy merytoryczne i 

faktograficzne dotycz!'!ce jego osoby, zawatie w tresci tego opracowania. W szczeg6lnosci 

nieprawdziwe S!! informacje dotycz!'!ce daty przejscia w/w do UOP w 2003 r., podczas gdy w 

rzeczywistosci nast!'!pilo to w 2001 r. oraz okreslenie, ze w UOP zajmowal stanowisko szefa, 
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podczas gdy byla to funkcja dyrektora. Podstawowy zarzut pokrzywdzonego dotyczyl 

umieszczenia w Raporcie stwierdzenia, ze byd'!-c szefem Delegatury UOP w Szczecinie 

posiadal kontakty z mafi'!- paliwow'!-, kt6re wedlug zeznaii Arkadiusza Grochulskiego mialy 

charakter korupcyjny. Wieslaw Kowalski w swoich zeznaniach opisal historiy znajomosci z 

Arkadiuszem Grochulskim - czlonkiem zarz'!-du firmy BGM oraz powolal siy na oficjalny 

komunikat ABW z dnia 31 grudnia 2004 r. (k. 4), informuj'!-CY o wynikach kontroli 

przeprowadzonej przez Inspektorat Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeiistwa Wewnytrznego 

ABW, oczyszczaj'!-CY w/w z podejrzeii. 

Protokoly wyjasnieii, zlozonych w charakterze podejrzanego przez Arkadiusza 

Grochulskiego w prowadzonym przez Prokuratury Apelacyjn'!- w Krakowie sledztwie sygn. 

Ap II Ds. 5/04/S, dotycz'!-cym tzw. mafii paliwowej, jak i w postypowaniu sygn. II K 155/07 

przed S'!-dem Okrygowym z Zielonej G6rze, rozpatruj'!-cym ty sprawy, nie zawieraj'!- takich ) 

stwierdzen (t. VIII, k. 1517 in.). 

Podkreslenia wymaga, iz materialy ze sledztwa prokuratorskiego, w tym protokoly 

wyjasnien Arkadiusza Grochulsldego, byly przesylane do dyspozycji Sejmowej Komisji 

Sledczej ds. PKN Orlen (t. XIX, k. 3912 in.), kt6rej czlonkiem byl Antoni Macierewicz. 

Takze aktualnie Arkadiusz Grochulski (t. V, k.1042 in.), przesluchany jako swiadek 

w toku niniejszego sledztwa zaprzeczyl jakimkolwiek kontaktom z Wieslawem Kowalskim 

o charakterze korupcyjnym. 

Przekroczeniem uprawnieii bylo zamieszczenie w rozdziale 9 Raporfu, pt. ,Ingerencja 

WSI na 1ynku paliwowo-energetycznym ", str. 129, nieprawdziwych infmmacji co do 

okolicznosci i charakteru kontakt6w Krzysztofa Kluzka z oficerami WSI, a tym samym ) 

uznanie go za osoby wsp6ldzialaj'!-C'!- z zolnierzami lub pracownikami WSI w rozumieniu art. 

70a ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy (pkt I. 2 postanowienia o umorzeniu sledztwa). 

W Raporcie pokrzywdzony zostal przedstawiony jako wiceprezes PKN Orlen, 

tymczasem w olaesie od kwietnia do pazdziemika 2004 r. byl on czlonkiem Zarz'!-du PKN 

Orlen. Pokrzywdzony zaprzeczaj'!-c podanym w Raporcie infmmacjom o oferowaniu WSI 

swojej wsp6lpracy opisal okolicznosci spotkania z zolnierzami WSI. Zeznal miydzy innymi, 

ze w listopadzie 2004 r. to gen. Dukaczewski poprosil go o spotkanie, na kt6rym chcial 

porozmawiac o tym, co siy dzialo w Orlenie i o wsp6lpracy WSI z ,mafi'!- pali'wow'l-"· Opisal 

tez spotkanie, w kt6rym uczestniczyl w hotelu ,Marriott" z nieustalonym zolnierzem WSI 

oraz wskazal, ze pod koniec listopada osobiscie spotkal siy z gen. Markiem Dukaczewskim 

w siedzibie WSI, aby upewnic siy, czy dotarly do w/w infmmacje, podane na spotkaniu 
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w hotelu z wydelegowanym przez generala oficerem WSI. Pokrzywdzony o swoich 

spotkaniach z oficerami WSI m6wil szeroko przed Sejmowq_ Kornisjq_ Sledczq_ ds. PKN Orlen, 

przed kt6rq_ byl przesluchiwany w dniach 30 kwietnia 2005 r. i 31 maja 2005 r. rniydzy 

innyrni przez Antoniego Macierewicza jako czlonka tej Kornisji. 

Materialy sledztwa prowadzq. do wniosku, ze w przywolanym zapisie dotyczq_cym 

spotkania oficera WSI w dniu 2 grudnia 2003 r. ze wsp6lpracownikiem o ps. ,Parys", zawarte 

jest nieprawdziwe stwierdzenie, iz rozrnowa poswiycona osobie Krzysztofa Kluzka byla 

nastypstwem jego wcze8niejszego spotkania z Markiem Dukaczewskim, na kt6rym Krzysztof 

IZluzek oferowal rnu swojq_ wsp6lpracy. W postypowaniu ustalono, iz do pierwszego 

spotkania oficera WSI w osobie pplk. Zbigniewa Tornasika z Krzysztofem Kluzkiern doszlo 

dopiero w dniu 4 listopada 2004 r., co potwierdza sporzq.dzona na ty okolicznos6 w tym dniu 

notatka Szefa Oddzialu 36 Zarzq_du III Inspektoratu WSI plk Artura Bednarskiego (t. XXVI, 

k. 5441 i n.). Z tresci tej notatki nie wynika jednak, aby Krzysztof Kluzek oferowal WSI 

swoj q_ wsp6lpracy. Do spotkania z Markiem Dukaczewskirn doszlo natomiast w drugiej 

· polowie listopada 2004 r. 

Twierdzenia pokrzywdzonego, zawarte w zlozonym zawiadomieniu oraz zeznaniach 

w charakterze swiadka (k. 9 in., 57 in.; t. XXXII k. 6822 in.), iz to sluzby zwr6cily siy do 

pokrzywdzonego z prosb~ o spotkanie i o posiadane przez niego informacje na temat 

zaangazowania WSI w sprawy PKN Orlen potwierdzili m.in. przesluchani w sprawie 

swiadkowie: Zbigniew Tomasik, Artur Bednarski, Michal Barasitiski (t. XXVII, k. 5643 in.) 

i Marek Dukaczewski (t. IV, k. 847 in., t. XIII, k. 2639 in.). 

Podkreslenia takze wyrnaga, iz zarnieszczenie na str. 128 i 129 Raportu, przy okazji 

·informacji o Krzysztofie Kluzku, danych wskazujq_cych na dzialania UOP, a nastypnie ABW 

wobec PKN Orlen, bylo podaniern informacji o forrnach i rnetodach pracy operacyjnej tej 

sluzby, kt6re nie mieszczq_ siy w upowa:lnieniu, zawmiym w ustawie. 

Przelaoczeniem uprawnieti bylo zarnieszczenie nieprawdziwych informacji o na 

ternat rodzaju ukoticzonej uczelni przez mjr Marka Doroza w rozdziale 3 Raportu, 

zatytulowanym ,Penetracja rosyjska: zagrozenie dla wewnr;trznego i zewnr;trznego 

bezpieczenstwa panstwa" w podrozdziale ,Kadra WSI" na str. 29 poprzez wskazanie w/w 

jako jednego z oficer6w Biura/Zarzq.du Studi6w i Analiz szkolonych w ZSRR, tj. w tresci: 

, 8. mjr Doroz Marek- specjalista (ZSiA 2002-2004) ". Taki charakter rnialo tez wskazanie 

w Aneksie m 13, str. 324 o przynaleznosci pokrzywdzonego do ,perspektywicznej kadry" 

szkolonej w ZSRR (pkt I. 4 postanowienia o urnorzeniu sledztwa). 
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Nazwisko pokrzywdzonego oraz innych zolnierzy WSI umieszczono w zwi:pJm 

z zakwalifikowaniem ich do grona os6b, kierowanych z Polski do sowieckich wyzszych 

uczelni wojskowych i cywilnych oraz do akademii dyplomatycznych, znajduj'!cych siy pod 

kontrol'! sowieckich sluzb specjalnych. Byla to tzw. kadra perspektywiczna, czyli oficerowie, 

kt6rzy w przyszlosci mieli zaj'!-6 stanowiska dow6dcze. Na str. 27 Raportu znajduje siy m.in. 

zap is o tresci: , ( .. .) Na szkolenia kierowane byly osoby w srednim wieku, ze znajomosciq 

}?zyk6w obcych i dobrymi wynikami w pracy operacyjnej. Ostatnie szkolenia prowadzone 

byly przez KGB i GRU jeszcze na przelomie !at 80. i 90., gdy rozpad bloku komunistycznego 

byl jut nieuchronny. Wedlug danych posiadanych przez Komis}? Weryfikacyjnq na sowieckie 

kursy wysylano oficer6w, co do kt61ych planowano, it po zmianach politycznych obejmq 

w nowych slutbach specjalnych stanowiska kierownicze (oraz agenturfi wplywu). 1 .. .1 

Fakt, te do 2006 roku w strukturach WSI slutylo kilkudziesificiu absolwent6w sowieckich ) 

szkolen i kurs6w swiadczy jednak o tym, te do tego czasu zasadniczych zmian w wojskowych 

slutbach specjalnych RP nie przeprowadzono. Sytuac}fi f? obrazuje zestawienie funkcji, 

Jakie w poszczeg6lnych kom6rkach organizacyjnych WSI pelnili niekt6rzy z oficer6w 

szkolonych w ZSRR ". 

Zestawienie powyzsze, zdaniem autora Raportu potwierdza, tezy, ze: , ( .. .) WSI 

stworzono na bazie kadry wylonionej z grana oficer6w ksztalconych w ZSRR. Zajmowali ani 

w WSI kluczowe stanowiska, dzi?ki czemu decydowali o kierunkach ich dzialan". 

Lista uczestnik6w wskazanych kurs6w i studi6w podana zostala w Raporcie jako 

Aneks nr 13 na str. 322 - 332, obejmuj'!CY ,List? oficer6w WSI, kt6rzy byli na studiach/ 

kursach w krajach b. ZSRR, NRD, Czechoslowacji, W(/grzech i Bialorusi. " 

Odnosnie osoby Marka Doroza na str. 324 znajduje siy zapis o tre8ci: , 54. mjr Doroz ') 

Marek - Bialorus - Bialoruski Instytut Organizacji Rolnictwa - szkola srednia - data 

ukonczenia lipiec 1984. " 

W zlozonym zawiadomieniu oraz byd'!c przesluchiwany w charakterze swiadka 

Marek Doroz (k. 44 i n., k. 64 i n.) podni6sl m.in., iz nieprawdziwe S'! informacje 

o skierowaniu w/w przez WSI na studia w ZSRR, gdyz dostal siy on na Akademiy Rolniczo 

- Techniczn'! w Olsztynie, a nastypnie w ramach wymiany pomiydzy uczelniami w okresie 

od wrzesnia 1979 r. do lipca 1984 r. studiowal na kierunku mechaniki og6lnej w Bialoruskim 

Instytucie Mechanizacji Rolnictwa w Miftsku Bialoruskim. Zawodow'! slu.Zby wojskow'! 

rozpocz¥ w 1986 r. i do polowy 1992 r. pelnil slu.Zby w Jednostce Wojskowej ill' 5739 

na Bemowie. Nastypnie trafil do struktur WSI, gdzie sluzyl do koftca 2006 r. 

w Biurze/Zarz'!dzie Studi6w i Analiz, gdzie zajmowal jedno z najnizszych stanowisk 
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sluzbowych. Jak:o analityk, opracowywal jedynie informacje na temat sytuacji politycznej 

i militamej na Zakaukaziu, w Azji Centralnej oraz w bylych republikach radzieckich. Nigdy 

nie byl on zatrudniony w strukturach operacyjnych b<:!dz kontrwywiadowczych. Nie byl tez 

szkolony przez KGB i GRU oraz nie nalezal do tzw. ,perspektywicznej kadry". Na 

potwierdzenie swoich zeznan pokrzywdzony przedlozyl do akt sledztwa kserokopie 

dokument6w dotycz'lcychjego kariery zawodowej (k. 153-173). 

Przekroczeniem uprawnien bylo zamieszczenie w rozdziale 11 Raportu, 

zatytulowanym ,!nne nieprawidlowosci w funkcjonowaniu WSI" w podrozdziale 

,Nieprawidlowosci przy organizacji zakup6w", str. 146-148, przypis 280, nieprawdziwych 

informacji na temat plk Krzysztofa Polkowskiego i plk Andrzeja Glonka w kontekscie ich 

przynale.znosci do nielegalnego lobby na rzecz firmy ,SILTEC" (pkt I. 6 i 12 postanowienia 

0 umorzeniu sledztwa). 

Na stronach 147 148 Raportu znajduje sict m.m. zap1s o tresci: 

, ( .. .) Analizujqc dzialania zmierzajqce do zakupu specjalistycznego sprz?tu ad z gory 

ustalonych firm warto przywolac zachowania zmierzajqce nie tylko do obejscia prawa, ale w 

szczeg6lnosci ewentualne pr6by wplyni?cia na ksztalt przepis6w ustawy. Pierwsze starania do 

zakupu sprz?tU kryptograjicznego jirmy SJLTEC podJ?tO jut w roku 2001. Obowiqzujqce 

w6wczas przepisy uniemozliwialy zakup i dopuszczenie do utytku urzqdzefi, kt6re nie 

przeszlyby stosownej certyjikacji. W roku 2005 doszlo do nowelizacji przepis6w ustawy 

o ochronie informacji niejawnych. Gruntownej zmianie ulegly przepisy art. 60 i nast?pnych. 

Z posiadanych informacji wynika, ze WSI liczyly na to, iz zostanie uchwalony przepis w 

brzmieniu umozliwiajqcym wyrazenie przez Szefa wlasciwej sluzby zgody na utywanie sprz?tu 

kryptograjicznego do klauzuli ,poufne" bez przeprowadzenia stosownych badafi 

certyjikacyjnych. Jednakze taka redakcja przepisu spotkala si? ze stanowczym oporem 

ekspert6w sejmowych. Wskazywali ani m. in. na korupcjogennosc powyzszego zapisu. 

Ostatecznie uchwalony zostal przepis, kt6ry pozwalal na dopuszczenie omawianego sprz?tU 

do utytku warunkowo, na okres 2 lat. Przedstawiciele sluzb zapewniali, ze takie rozwiqzanie 

maze bye stosowane jedynie wyjqtkowo, np. w wypadku braku odpowiednich urzqdzefi, 

w warunkach polowych, w trakcie misji zagranicznych. Powyzsze zapewnienia w kontekscie 

podejmowanych ad 2001 r. zabieg6w zmierzajqcych do zakupu sprz?tU kryptograjicznego 

konkretnej jirmy, o kt6rym ad poczqtku wiadomo bylo, ze nie spelnia i nie b?dzie spelnial 

wymagafi ustawowych, mogq budzic powazne wqtpliwosci. Pelnq swiadomoH: naruszefi 

prawa, kt6re nastqpily po uchwaleniu nowelizacji ustawy, musial miec gen. Dukaczewski, 
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kt6ry sporzqdzil notatkf( dotyczqcq interpretacji zapisu art. 60 pkt. 7 opisywanej ustawy. 

Smutnym epilogiem, acz nie w pelni skutecznych zabieg6w, bylo podpisanie w maju 2005 r. 

przez m. in. Jerzego Szmajdzinskiego, Szefa WSI gen. Marka Dukaczewskiego oraz Szefa 

Generalnego Zarzqdu Dowodzenia i Lqcznosci gen. Stanislawa Krysinskiego ,Aneksu do 

Koncepcji rozwoju system6w kryptograficznych w resorcie Obrony Narodowej. " 

W dokumencie tym zatwierdzili ani de facto plan niestosowania obowiqzujqcych przepis6w w 

procedurze akredytacji urzqdzen kryptograficznych oferowanych przez SILTEC. (. . .) ". 

Kontynuuj'!-c ostatnie zdanie dodano przypis 280, str. 148 o tresci: ,Aneks ten' jest 

zwienczeniem dzialan nielegalnego lobby na rzecz firmy SILTEC. W }ego sklad wchodzili 

najwyzsi rangq ojicerowie Sztabu Gl6wnego WF oraz WSI; poza wymienionymi takze ( .. ) plk 

Glonek ( .. .) plk Krzysztof Falkowski (szef CBT). Opis poszczeg6lnych etap6w dzialania tej 

grupy znajduje sif( w ,Notatce w sprawie dopuszczenia do eksploatacji w WF urzqdzen 

kryptograficznych oferowanych przez firmf( SILTEC w latach 2001-2006". Wif(kszosc 

wymienionych ojicer6w w latach 70 lub 80 byla szkolona w Moskwie. " 

Krzysztof Polkowski jako · jeden z oficer6w Centrum Bezpieczenstwa 

Teleinformatycznego wymieniony zostal takze w rozdziale 3, zatytulowanym , Fenetracja 

rosyjska: zagrozenie dla wewnf(trznego i zewnf(trznego bezpieczenstwa panstwa", str. 25-59. 

W podrozdziale zatytulowanym ,Kadra WSI" na str. 33, zawarty jest zapis o tresci: 

, 3. Falkowski Krzysztof- szef centrum (2004-2006) ", a takze na str. 38, gdzie w/w. figuruje 

jako jeden z oficer6w sluz'!-cych w Attachatach Wojskowych: , 60. plk Falkowski Krzysztof-

1996-1999 z-ca attache w USA; 1999-2003 szef oddzialu IHQ CENTRE NIEMCY -

Dow6dztwo Sztabu NATO". 

Nazwisko pokrzywdzonego oraz innych zolnierzy WSI wymienione tez zostalo ) 

w kontekscie przynaleznosci do tzw. kadry perspektywicznej. Lista os6b, kierowanych z w/w 

grona na kursy i studia do wyzszych uczelni woj skowych i cywilnych oraz do akademii 

dyplomatycznych znajduj'!-cych si~t pod kontrol'!- sowieckich sluzb specjalnych, podana 

zostala w Raporcie jako Aneks nr 13 na str. 322-332, zawieraj'!-CY ,Listf( oficer6w WSJ, kt6rzy 

byli na studiach/ kursach w krajach b. ZSRR, NRD, Czechoslowacji, Wrjgrzech i Bialorusi ". 

Odnosnie osoby Krzysztofa Polkowskiego na str. 328 figuruje zapis o tresci: 

, 194. plk Falkowski Krzysztof- ZSRR- GRU- kurs- data ukonczenia czerwiec 1984." 

Autor Raportu powolal si~t na notatk~t pllc Jerzego Mikolajczyka, 6wczesnego szef 

Oddzialu System6w Kryptograficznych CBT i plk Tadeusza Rodziewicza, 6wczesnego 

pracownika tego Oddzialu. Jak ustalono w/w przedstawili w tym dokumencie chronologicznie 

etapy wdrazania urz'!-dzeii. kryptograficznych firmy THALES oferowanych przez wyl'!-cznego 
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dystrybutora na Polsky, firmy SIL TEC. Opisali takze W'!tpliwosci i zastrzezenia co do 

prawnych mozliwosci dopuszczenia do uzytku tych urz'!dzen bez stosownej certyfikacji, 

dokonanej przez Sluzby Ochrony Panstwa, tj. WSI lub ABW. Wbrew twierdzeniom zawartym 

w Raporcie, w notatce nie rna informacji, wskazuj'!cych na dzialalnos6 jakiejkolwiek grupy, 

forsuj'!cej okreslone rozwi'!Zania. Stwierdzenie o przynalezuosci wymienianych w notatce 

wysokich rang'! oficer6w , ( .. .) do nielegalnego lobby na rzecz firmy SILTEC ", stanowilo 

zatem oceny autora Rapmiu, kt6ra nie znajduje poparcia w dowodach. 

Przesluchani w charakterze swiadka Jerzy Mikolajczyk (t. XIII, k.2558 i n., k.2598 

in.; t. XXXIX, k. 8273 in.) i Tadeusz Radziewicz (t. XXXIX, k.8308-8313) zgodnie zeznali, 

iz w notatce (t. XXII, k.4437 in.) na 17 stronach zostala opisana historia wdrazania urz'!dzen 

kryptograficznych firmy SIL TEC od 2001 r. oraz nie bylo w niej zawmiych zadnych ocen 

\ dzialalnosci okreslonych os6b, natomiast w Raporcie skupiono siy gl6wnie na 2005 r. i nie 

rna w nim doslownych stwierdzen, zawartych w notatce. 

Wniosek o nieprawdziwosci w/w stwierdzenia uzasadnia takze okolicznos6, 

iz Wojskowa Prokuratura Okrygowa w Warszawie w dniu 4 czerwca 2009 r. umorzyla 

sledztwo sygn. Po. Sl. 84/05 w sprawie przekroczenia uprawnien lub niedopelnienia 

obowi¥k6w przez wysokich rang'! oficer6w, kt6rzy podejmowali decyzje skutkuj'!ce 

nabyciem sprzytu komputerowego i layptograficznego od firmy ,SIL TEC" oraz 

faworyzowania tej . sp6lki - wobec braku znamion czynu zabronionego, natomiast W'!tek 

dotycz'!CY dzialalnosci zorganizowanej grupy przestypczej- wobec braku danych dostatecznie 

uzasadniaj'!cych podejrzenie zaistnienia przestypstwa. Rekapituluj'!c zgromadzony w sprawie 

material dowodowj prokuratura wojskowa uznala, ze nie daje on podstaw do przyjycia, 

iz w toku dziala:6. zwi'!Zanych z nabywaniem na potrzeby Sil Zbrojnych urz'!dzen 

kryptograficznych produkcji norweskiej od sp6lki ,SILTEC", doszlo do faworyzowania 

wspomnianego podmiotu gospodarczego, a zachowania os6b funkcyjnych, podejmuj'!cych 

decyzje zwi'!Zane z tym procesem, podyktowane byly d'!:leniem do urzeczywistnienia tego 

celu, tj. faworyzowania fitmy ,SILTEC". 

Krzysztof Polkowski w zlozonych zawiadomieniach z dnia 21 marca 2007 r. 

(k.l75 in.) i 24 kwietnia 2007 r. (210 in.) oraz byd'!c przesluchany w charakterze swiadka 

(k.244 in.) poza gl6wnym zarzutem podania nieprawdziwych danych we wskazanym wyzej 

fragmencie podni6sl m.in., ze zamieszczone w Raporcie dane na jego temat S'! niepelne oraz 

wskazal na blydy merytoryczne i faktograficzne tego opracowania. Podal m.in., ze w 

Raporcie znajduje siy stwierdzenie, iz pokrzywdzony uczestniczyl w kursie GRU wraz 

z trzema innymi oficerami, podczas gdy bylo ich piyciu. Ponadto na liscie szef6w WSI 
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wyst((pUj£!, osoby, kt6re nigdy nie pelnily tych funkcji. Tak.Ze wymienienie jego osoby na 

liscie dotycz().cej attachat6w wojskowychjest blttdem, poniewazjednostka, w kt6rej pracowal, 

bylaw strukturach NATO. Ponadto zgodnie z Raportem pokrzywdzony byl szefem Centrum 

Bezpieczeiistwa Teleinformatycznego, a powinno bye Teleinformacyjnego, nie podaje sitt 

natomiast w nim, ze w/w pelnil funkcjy szefa Oddzialu Informatyki w Zarz£!-dzie II SG WP, 

a potem w WSI. 

Takze Andrzej Glonek, byd().C przesluchiwany w charakterze swiadka (k. 312 i n.) 

podtrzymal zlozone przez w/w. uprzednio doniesienie o przest((pstwie (k. 278 i n.) i zeznal 

m.in., ze w WSI byl szefem Zarz£!-du Ochrony Informacji Niejawnych. Do jego obowi£!,Zk6w 

nalezalo m.in. wydawanie swiadectw bezpieczeiistwa przemyslowego dla firm startuj().cych 

w przetargach o realizacjy kontrakt6w na rzecz wojska. Podkreslil, iz przetarg, w kontekscie 

kt6rego pojawia sitt w Raporcie jego nazwisko, dotyczyl zakupu komputer6w klasy I 

TEMPEST, ale - co istotne - byl on zorganizowany w 2005 r., a nie jak podaje Raport -

w 2000 r. Ubiegala sitt w mm o swiadectwo bezpieczenstwa m.in. firma SILTEC. 

Pokrzywdzony podkreslil, iz za nikim nie lobbowal, a o zarzutach wobec sp6lki SILTEC, 

kt6ra wygrala przetarg i miala oferowac komputery gorszej jakosci za wyzsz£!. cent(, 

zawiadomil Zarz£!-d Kontrwywiadu WSI. Nastttpnie dowiedzial sit(, ze przetarg zostal 

uniewa2:niony, a Zandarmeria Wojskowa WSZCZyla sledztwo. 

Przekroczeniem uprawnien bylo zamieszczenie w Aneksie m 16 do Rapmiu, 

zatytulowanym , Zidentyfikowane osoby wsp6lpracujqce niejawnie z zolnierzami WSI 

w zakresie dzialan wykraczajqcych poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil 

Zbrojnych RP", str. 347, nieprawdziwych informacji o Jacko Wojnarowskim i przypisanie ) 

tej osobie dzialan wykraczaj().cych poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczeiistwa Sil 

Zbrojnych RP bez wskazania w tresci przedmiotowego dokumentu jakichkolwiek 

okolicznosci swiadCZ().Cych 0 bezprawnosci tych dzialan (pkt I. 8 postanowienia 

o umorzeniu sledztwa). 

Na str. 347 Raportu znajduje sitt zapis o tresci: ,Jacek Wojnarowski. Pracownik 

Polservice. Od 1986 r. przebywal jako przedstawiciel tej firmy w Iraku, gdzie zajmowal sift 

problematykq zwiqzanq z irackim przemyslem zbrojeniowym. W 1991 r. byl dyrektorem 

naczelnym Fundacji Solidarnosci im. Batorego. " 

Jacek Wojnarowski, przesluchany w charakterze swiadka (k. 307 i n.), podtrzymal 

uprzednio zlozone przez jego pelnomocnika doniesienie o przest((pstwie (k. 223 i n.) 

i podni6sl m.in., ze dane zamieszczone w Raporcie na jego temat nie S£!. w pelni prawdziwe. 
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Swiadek potwierdzil fakt pracy w firmie POLSERVICE i pobytu w Iraku w 1986 r., 

ale zaznaczyl, ze nie byl przedstawicielem firmy- jak napisano w Raporcie, ajednym z wielu 

pelnomocnik6w ds. realizacji kontrakt6w. Nie zajmowal siy tez irackim przemyslem 

zbrojeniowym. Wskazal takze, iz w 1991 r. byl dyrektorem Fundacji im. Stefana Batorego, 

natomiast nic nie wie na temat Fundacji Solidarnosci im. Batorego. Pokrzywdzony zeznal, 

iz nigdy nie wsp6lpracowal z WSI. 

W toku weryfikacji informacji zawartych w Raporcie uzyskano miydzy innymi 

odpowiedz Szefa Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, podpisanq, przez Dyrektora Biura 

Prawnego (t. VI, k. 1198 in.), z kt6rej wynika, ze SKW nie posiada infmmacji dotyczq,cych 

realizacji w 1986 r. kontrakt6w o charakterze zbrojeniowym w Iraku przez przedsiybiorstwo 

POLSERVICE, jak r6wniez nie posiada informacji na temat udzialu w ich realizacji Jacka 

Wojnarowskiego. 

Przekroczeniem uprawnien bylo zamieszczenie w Raporcie szeregu nieprawdziwych 

informacji o osobie Piotra Nurowskiego i przypisanie mu dzialan wykraczajq,cych poza 

sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, bez wskazania w tresci tego 

dokumentu jakichkolwiek okolicznosci swiadczq,cych 0 bezprawnosci podejmowanych przez 

niego dzialan (pkt I. 11 postanowienia o umorzeniu sledztwa). 

W szczeg6lnosci chodzi o informacje zawarte w rozdziale 6 Raportu, zatytulowanym 

,Wplyw WSI na ksztaltowanie opinii publicznej" str. 88 - 101, gdzie na str. 93 umieszczono 

zap is o tresci: , Z akt WSI wynika, ze korzystano z uslug wielu tajnych wsp6lpracownik6w 

w srodowisku medi6w. Do nctjglosniejszych nalezeli m. in. ( .... ); Piotr Nurowski ps. , TUR" 

(wiceprezes , Polsatu "; oficerowie WSI liczyli m. in. na to, ze Nurowski pomote im w 

nawiqzaniu wsp6lpracy z wlascicielem ,Polsatu", Zygmuntem Solorzem) ". Przy nazwisku 

pokrzywdzonego jest odeslanie do przypisu 148 o nastypujq,cej tresci: Teczka personalna 

wsp6lpracownika , TUR ". Wynika z niej, ze Piotr Jan Nurowski zostal zwerbowany do 

wsp6lpracy z wywiadem wojskowym PRL w 1985 r. Po 1990 r. kontynuowal wsp6lprac(/ 

z Zarzqdem II WSI, realizujqc m. in. zadania dla Oddzialu Y. W jednej z notatek czytamy, 

ze , Gen. Malejczyk poprosil wsp6lpracownika o zdjf!cie z anteny kontrowersyjnego programu 

o tzw. ,fali" w wojsku. , Tur" obiecal to uczynic. " 

Kolejna informacja dotyczq,ca pokrzywdzonego zostala zawarta w Aneksie nr 16, 

zatytulowanym , Zidentyjikowane osoby wsp6lpracujqce niejawnie z tolnierzami WSI w 

zakresie dzialafz wykraczajqcych poza sprawy obronnosci pafzstwa i bezpieczefzstwa Sil 

Zbrojnych RP". Na str. 345 umieszczono zapis o tre§ci: ,Piotr Nurowski. Dyplomata. 
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Wsp6lpracownik Z. Solorza. Ksztaltowal program , Polsatu" zgodnie z wytycznymi 

przekazywanymi przez gen Malejczyka. " 

Piotr Nurowski, przesluchany w charakterze swiadka (k. 266 i n.) zarzucil 

Antoniemu Macierewiczowi przekroczenie swoich uprawnien podnosz~c m.m., 

ze umieszczone w Raporcie informacje na temat jego osoby s~ calkowicie nieprawdziwe 

i krzywdz'!ce zar6wno jego, jak i telewizjy POLSAT. Zeznal, iz jako czlonek Rady 

Nadzorczej POLS AT -u nigdy nie mial wplywu na ksztaltowanie programu telewizyjnego. 

Podal, iz w 1995 r. podczas imprezy towarzyskiej, 6wczesny Szef Sztabu Generalnego 

T. Wilecki przedstawil mu gen. K. Malejczyka. Obaj zalili siy w6wczas, ze POLSAT emituje 

szkodliwe dla armii programy o ,fali" w wojsku. Zgodnie z zeznaniami pokrzywdzonego 

zasugerowal on w6wczas, by Sztab Generalny zwr6cil siy drog'! oficjaln'! do Zarz~du 

POLSAT-u, gdyz on nie rna wplywu na program i nie zamierza podejmowac jakichkolwiek 

interwencji. Faktycznie Rzecznik Prasowy Szefa Sztabu Generalnego WP w dniu 28 sierpnia 

1995 r. takie pismo skierowal i jego kserokopiy w/w zal'!czyl do protokolu na potwierdzenie 

tej okolicznosci. Pokrzywdzony zaznaczyl, iz nigdy nie wsp6lpracowal z WSI. Jednoczesnie 

przyznal, ze w latach 1986 - 1990, b<td'!c na plac6wce zagranicznej w Maroku jako radca 

ambasady, wykonywal powierzone mu zadania w zakresie obronnosci i bezpieczenstwa 

Polski. Natomiast po zakonczeniu pracy w dyplomacji nie podejmowal siy juz realizacji 

jakichkolwiek zadan na rzecz resortu obrony narodowej lub innych resort6w. 

W toku sledztwa nie ujawniono dokument6w, kt6re uzasadnialyby tezy, ze Piotr 

Nurowski ksztaltowal program Polsatu zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez gen. 

Konstantego Malejczyka. Powolanie siy na jeden dokument, w kt6rym sluzby fonnuluj'! 

pewne oczekiwania wobec wsp6lpracownika oraz brak realizacji tych oczekiwan, co wynika ) 

z zabezpieczonych dokument6w i relacji swiadk6w, swiadczy 0 daleko posuniytej 

nadinterpretacj i zachowan pok:rzywdzonego. 

W toku sledztwa otrzymano informacjy od Dyrektora Generalnego Sluzby 

Zagranicznej w MSZ (t. V, k. 994), ze Piotr Nurowski otrzymal nominacjy na stanowisko 

radcy Ambasady RP w Rabacie, b<td'!c zatrudnionym w pionie politycznym. Do jego 

gl6wnych zadan nalezaly zagadnienia wsp6lpracy bilateralnej w zakr~sie spraw politycznych, 

kulturalnych oraz naukowych. Z akt osobowych Piotra Nurowskiego nie wynika natomiast, 

aby na plac6wce w Rabacie wykonywal zadania zwi'!Zane z obronnosci'! panstwa. 

TakZe zgodnie z pismami Szefa SKW z dnia 18 marca 2008 r. (t. V, k.l006) 

1 27 maja 2008 r. (t. VI, k.1233), po dokonaniu sprawdzen w kartotekach byd~cych w 

dyspozycji sluzby, nie odnaleziono zadnych infonnacji o wykonywaniu przez Piotra 
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Nurowskiego podczas pobytu na plac6wce dyplomatycznej w Maroku zadan zleconych przez 

polski rz~d, zwi~anych z obronnosci~ pailstwa. Wniosek taki mo.zna r6wniez wyci~gn~6 

z fragmentu niejawnej notatki, opisuj~cej Teczky Personaln~ wsp6lpracownika ,TUR", 

sygn.W24/00-38/01 z dnia 28.09.2006 r. (akta RTD-00-233/10, k. 26 in.). 

Ponadto z udzielonej informacji w sprawie przez stacjy telewizyjn~ POLSAT 

(t. VI, k. 1187) wynika, iz reportaz o tzw. fali w wojsku byl emitowany czterokrotnie, 

tj. w dniach: 13.06.1995 r., 22.08.1995 r., 26.08.1995 r. i 01.08.1996 r. 

Przedstawiona ocena w niniejszym postanowieniu przywolanych zapis6w Rapmiu 

jest zbie.zna z tresci~ orzeczenia S~du Okrt(gowego w Warszawie wydanego w dniu 

22 pazdziemika 2009 r. w postypowaniu o sygn. II C 162/07, wdrozonym z pow6dztwa 

Piotra Nurowskiego przeciwko Skarbowi Panstwa, reprezentowanemu przez Ministra Obrony 

Narodowej i Szefa Sluzby Wywiadu Wojskowego o ochrony d6br osobistych, nakazuj~cego 

Ministrowi Obrony Narodowej opublikowanie na trzeciej stronie dziennika ,Rzeczpospolita" 

oswiadczenia, ze zamieszczone w Raporcie informacje, jakoby Piotr Nurowski byl tajnym 

wsp6lpracownikiem WSI po 1990 r. i ksztahowal program telewizyjny ,Polsatu" zgodnie 

z wytycznymi WSI nie s~ prawdziwe oraz przeprosin za naruszenie jego dobrego imienia. 

Przekroczeniem uprawnien bylo zamieszczenie nieprawdziwych informacji 

o plk Krzysztofie Surdyku i podejmowanych przez tt( osoby dzialaniach, w tym w rozdziale 

3, zatytulowanym ,Penetracja rosyjska: zagrozenie dla wewm;trznego i zewm;trznego 

bezpieczefzstwa pafzstwa" w podrozdziale ,Kadra WSI", str. 26 i 27, iz uczestniczyl 

w szkoleniach GRU i KGB oraz na str. 29, ze sluzyl w Oddziale ,Y", nadto w rozdziale 9, 

zatytulowanym ,,ngerencja WSI na rynku paliwowo-energetycznym ", str. 126 i 130, 

iz kierowany przez w/w Zarz~d Wywiadu prowadzil dzialania na rynku energetycznym oraz 

w rozdziale 12, zatytulowanym, Operacja ZEN", str. 154, 155, 159, ze wywiad prowadzil 

politykt( dezinformacji najwyzszych wladz panstwowych (pkt I. 15 postanowienia 

o umorzeniu sledztwa). 

Pokrzywdzony Krzysztof Surdyk (t. IV, k. 786 in.) zeznal, iz nie jest prawd~, ze bral 

udzial w szkoleniach GRU i KGB, jedynie uczestniczyl w szkoleniu z zakresu sprzytu 

rakietowego w latach 1977- 1978. Ponadto nigdy nie sluzyl w Oddziale ,Y", a szczeg6lowe 

dane o oficerach tego Oddzialu s~ w dyspozycji IPN. Pokrzywdzony w tym zakresie powolal 

sit( na zawartos6 jego Teczki Akt Personalnych w Depatiamencie Kadr MON. Wskazal, iz od 

1993 r. sluzyl w Oddziale 22, lecz nie byl on kontynuacj~ Oddzialu ,Y". Zeznal r6wniez, ze 

nie zna Krzysztofa Kluzka. Zaprzeczyl tez, aby Zarz~d Wywiadu za czas6w, gdy 
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pokrzywdzony nim kierowal, prowadzil jakiekolwiek dzialania na rynku energetycznym, tym 

bardziej w PKN Orlen, a o wszystkim tym powiedzial on przed Komisjq. Weryfikacyjnq.. 

Nadto Krzysztof Surdyk zaprzeczyl informacjom podanym w rozdziale 12 Raportu 

wskazujq.c, iz nie jest prawdq., aby wywiad prowadzil polityky dezinformacji najwyzszych 

wladz paiistwowych. 

Przekroczeniem uprawnieii bylo podawanie wielokrotnie nieprawdziwych oraz 

nierzetelnych informacji o gen. bryg. Marku Dukaczewsldm, bez wskazania w tresci tego 

dokumentu j akich konlaetnie dzialaii, wyczerpuj q.cych dyspozycjy mi. 70a ust. 1 - 1 0 cyt. 

ustawy mial siy on dopuscic' i okolicznosci swiadczq.cych o ich bezprawnosci (pkt I. 19 

postanowienia 0 umorzeniu sledztwa). 

Pokrzywdzony Marek Dukaczewski (t. IV, k. 847 i n., 864 i n.) odnoszq.c siy do 

zamieszczonych w Raporcie informacji na temat jego osoby og6lnie ocenil je, iz zawierajq. 

one szereg niezweryfikowanych danych, w tym na temat kontakt6w WSI z Krzysztofem 

Kluzkiem. Wskazal, iz kontakty te mialy charakter wylq.cznie oficjalny bez deklaracji ze 

strony tej osoby do wsp6lpracy z WSI. Jak podal pokrzywdzony Krzysztof Kluzek byl jedynq. 

osobq., kt6rej wiarygodnosc w zakresie opisanym w Raporcie m6gl zweryfikowac. Jak 

podkreslil pokrzywdzony nie poddal siy weryfikacji, a pomimo tego zostal wezwany przed 

Komisjy, przed kt6rq. wyjasnial wiele kwestii dotyczq.cych prowadzonych przez WSI dzialaii 

i operacji, przy czym nie bylo pytaii o konlaetnych weryfikowanych oficer6w. Zdaniem 

swiadka, w Raporcie podano szereg danych niezgodnych ze stanem faktycznym, nie 

uwzgl((dniono tez zlozonych przez w/w wyjasnieii odnosnie interesujq.cych Komisjy 

zagadnieii, w tym podano wiele nieprawdziwych infonnacji na tematjego osoby. Powyzsze ) 

tezy powt6rzyl w zlozonym zawiadomieniu z dnia 15 lutego 2008 r. (t. IV, k. 870a). 

Marek Dukaczewski zlozyl tez zeznania w trybie niejawnym (akta RTD-00-277/09, 

k. 161 i n., k.178 i n.). Do akt dolq.czono r6wniez protok6l wysluchania w/w przed Komisjq. 

Weryfikacyjnq. z dnia 06 lutego 2007 r. (akta RTD-00-229/10, k. 54-56). 

Jak juz wyzej wskazano Marek Dukaczewski zostal ponadto w Raporcie 

przedstawiony w rozdziale 11, zatytulowanym ,!nne nieprawidlowosci w funkcjonowaniu 

WSI", w podrozdziale zatytulowanym ,Nieprawidlowosci przy organizacji zakup6w ", 

w kontekscie zakup6w sprzytu kryptograficznego firmy SILTEC, jako osoba, kt6ra miala 

pelnq. swiadomosc naruszeii prawa, kt6re nastq.pily po uchwaleniu w 2005 r. nowelizacji 

ttstawy o odJronie informagi' nif!Jawf!Yth, w ramach kt6rej gruntownej zmianie ulegly przepisy art. 

60 i n.. Zmiany te pozwalaly na uzywanie warunkowo, na olaes 2 lat sprz((tU 
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kryptograficznego do klauzuli ,poufne" bez przeprowadzenia stosownych badan 

cetiyfikacyjnych. Wnioski te autor Raportu oparl m.in. na tym, iz gen. Marek Dukaczewski, 

sporz<tdzil notatky dotycz<tC<t interpretacji zapisu art. 60 pkt. 7 opisywanej ustawy, a w maju 

2005 r. podpisal wraz z Ministrem Jerzym Szmajdzinskim oraz Szefem Generalnego Zarz<tdu 

Dowodzenia i L<tcznosci gen. Stanislawem Krysinskim Aneks do Koncepcji rozwoju 

system6w kryptograficznych w resorcie Obrony Narodowej. , W dokumencie tym zatwierdzili 

ani de facto plan niestosowania obowiqzujqcych przepis6w w procedurze akredytacji 

urzqdzen kryptograjicznych oferowanych przez SILTEC". Zachowuj<t swoj<t aktualnos6 uwagi 

dotyCZ<tCe przypisu 280 do Raportu oraz wyniku sledztwa Wojskowej Prokuratury Okrygowej 

w Warszawie o sygn. Po. Sl. 84/05, zamieszczone przy om6wieniu nieprawdziwych danych 

na temat pokrzywdzonych Krzysztofa Polkowskiego i Andrzeja Glonka. 

Podkreslenia wymaga, iz S<td Okrygowy w Warszawie wyrokiem z dnia 12 lipca 

2011 r. sygn. XXV C 1250/08 nakazal pozwanemu Antoniemu Macierewiczowi 

opublikowanie w dziennikach ,Rzeczpospolita" i ,Gazeta Wyborcza" na pierwszej stronie 

przeproszenie gen. bryg. rez. Marka Dukaczewskiego za wypowiedzi w/w o dzialalnosci 

i roli gen. bryg. rez. Marka Dukaczewskiego jako szefa WSI, podane na konferencji prasowej 

w dniu 30 wrzesnia 2006 r. oraz w wywiadzie udzielonym dla programu ,Sygnaly Dnia", 

wyemitowanym na antenie Polskiego Radia w dniu 2 pazdziemika 2006 r., kt6re to 

wypowiedzi naruszaly dobre imiy, reputacjy i wiarygodnos6 Marka Dukaczewskiego. S<td 

zobowi<tZal tez pozwanego do zaprzestania naruszania d6br osobistych powoda, 

w szczeg6lnosci poprzez przedstawianie Marka Dukaczewskiego jako osoby wsp6lodpowie-

. dzialnej za nieprawidlowosci o charakterze przestypczym, kt6re mialy mie6 miejsce w WSI, 

a w szczeg6lnosci za ra:l<tce lekcewazenie przez powoda zewnytrznego zagrozenia kraju. 

Kolejn"! grupy zakwestionowanych w sledztwie zapis6w Rapotiu stanowilo 

zamieszczenie w nim informacji o osobach i przypisanie im dzialan wykraczaj"!cych poza 

sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, okreslonych wart.70 a ust.l 

ustawy, nadto dzialan przewidzianych w art.70 a ust.2 pkt 2 ustawy bez wskazania w tresci 

Raportu jakichkolwiek okolicznosci, swiadcz~cych o bezprawnosci podejmowanych 

przez nich dzialan. Przekroczeniem uprawnien w tym znaczeniu bylo zamieszczenie tego 

rodzaju informacji w Aneksie nr 16 do Raportu, zatytulowanym , Zidentyfikowane osoby 

wsp6lpracujqce niejawnie z :iolnierzami WSI w zakresie dzialan wykraczajqcych poza sprawy 

obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP" w stosunku do 6 pokrzywdzonych, 
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w tym na str. 344 o Edwardzie Mikolajczyku i Marku Magowskim, na str. 346 o Janie 

Zaluska, Milanie Suboticu i Jaroslawie Szczepaiiskim oraz na str. 348 o Macieju Ziybie 

(pkt I. 7, 9, 14, 22, 23 i 24 postanowienia o umorzeniu sledztwa). 

Na str. 344 Raportu m.m. zawarty jest zap1s o tresci: ,Edward Mikolqjczyk. 

Dziennikarz, pracownik koncernu ITl Typowal dziennikarzy do wsp6lpracy z WSJ " 

Przesluchany w charakterze swiadka Edward Mikolajczyk (k.303 i n.) zlozyl zeznania 

koresponduj'lce z uprzednio skierowanym zawiadomieniu o przestypstwie (k.226 i n.). 

Polazywdzony podal m.in., ze nigdy swiadomie nie wsp6lpracowal z WSI. Informacj'l 

prawdziw'l jest tylko to, ze jest dziennikarzem i na pocz"!tku lat 90-tych pracowal w ITI. 

Kategorycznie zaprzeczyl, iz mialby typowa6 dziennikarzy do wsp6lpracy z WSI. 

W toku Sledztwa ustalono, ze w archiwum IPN znajduj'l siy materialy swiadcz'lce 

o wsp6lpracy Edwarda Mikolajczyka z Wywiadem Wojskowym PRL. W aktach sygn. IPN 

BU 00635/8/2 zgromadzono materialy z teczki wsp6lpracownika ps. ,Malek", dotycz'lce 

polazywdzonego (t. XXX, k. 6477 in.). Z analizy dokument6w zawartych w teczce wynika, 

ze Edward Mikolajczyk w dniu 12 listopada 1980 r. podpisal deklaracjy wsp6lpracy 

z Wywiadem Wojskowym PRL. W przedmiotowej teczce znajduj'l siy dokumenty 

wytworzone w olaesie od 11 marca 1976 r. do 18 listopada 1987 r. Materialy te nie zawieraj'l 

informacji, kt6re potwierdzilyby zawarte w Raporcie stwierdzenie o typowaniu przez 

Edwarda Mikolajczyka dziennikarzy do wsp6lpracy z WSI. Jak poinformowal p.o. Dyrektora 

Biura Udostypniania i Archiwizacji Dokument6w IPN w pismie, za kt6rym przeslane zostaly 

w/w materialy- dokumenty te nie byly udostypniane czlonkom Komisji Weryfikacyjnej. 

I 
.r 
\ ) 

Ponadto w sledztwie dokonano oglydzin akt postypowania S<:!du . Okrygowego } 

w Warszawie o sygn. I C 641/07 (t. XXIX, k. 6312 in., t. XLI, k.8688 in.), z pow6dztwa 

Edwarda Mikolajczyka o ochrony d6br osobistych przeciwko Skarbowi Paiistwa, wskazuj'lc 

jako statio jisci Przewodnicz'lcego Komisji Weryfikacyjnej WSI, Prezydenta RP i Ministra 

Obrony Narodowej. W sprawie tej S<:!d Olaygowy w Warszawie wyrokiem z dnia 8 grudnia 

2011 r. nakazal pozwanemu Skarbowi Paiistwa, reprezentowanemu przez Ministra Obrony 

Narodowej, zlozenie publicznego oswiadczenia, poprzez jego opublikowanie w terminie 

14 dni od daty uprawomocnienia siy wyroku na stronie drugiej w dziennikach: ,Gazeta 

Wyborcza" oraz ,Rzeczpospolita" o tresci nastypuj'lcej: ,Minister Obrony Narodowej 

przeprasza niniejszym Pana Edwarda Mikolajczyka za zamieszczenie }ego nazwiska w 

Raporcie weryjikacji Wojskowych Slutb Informacyjnych, opublikowanym w Monitorze 

Pols kim z dnia 16 lute go 2007r. nr 11, poz. 110, w Aneksie nr 16, zatytulowanym 



35 

, Zidentyjikowane osoby wsp6lpracujqce niejawnie zolnierzami WSI w zakresie dzialan 

wykraczajqcych poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstvva Sil Zbrojnych RP" oraz 

stwierdza, ze zamieszczenie w Raporcie danych Pana Edwarda Mikolajczyka bylo niezgodne 

z przepisami prawa, a Edward Mikolqjczyk nie uczestniczyl w bezprawnej dzialalnosci 

Wojskowych Sluzb Informacyjnych ". 

Na str. 344 Raportu figuruje tez zapis o tresci: ,Marek Magowski. Komendant 

Stra:ty Miejskiej w Warszawie. Prowadzil dzialalnosc typowniczo- werbunkowq". 

Przesluchany w charakterze swiadka Marek Magowski (t. IV, k. 791 in.) podtrzymal 

zlozone uprzednio zawiadomienie (t. IV, k. 774) i podal, ze do 1991 r. byl zawodowym 

wojskowym, pelnil sluzby w jednostkach zabezpieczajct-cych instytucje centralne MON. Od 

· '1 listopada 1992 r. pracuje w Strazy Miejskiej, a w maju 1995 r. objct-l stanowisko Komendanta. 

Z tego tez wzglydu, w zwict-zku z zadaniami Strazy, polegajct-cymi na zabezpieczaniu r62nych 

uroczystosci panstwowych, mial on do czynienia z przedstawicielami r62nych sluzb, tj. BOR, 

UOP, Policji, wojska, w tym WSI. Pokrzywdzony zaprzeczyl natomiast, aby wsp6lpracowal 

z WSI w takim charakterze, jak to zostalo przedstawione w Raporcie. 

Na str. 348 umieszczono zapis o tresci: ,Jan Zaluska Przedsif;biorca (dyrektor PZ 

Cmpatia, pelnomocnik jirmy Riedrich). Przekazywal WSI ustalony procent zysk6w 

z zarzqdzanych firm. Zawar/ z WSI umovw; na udzielenie mu po:tyczki. " 

Pokrzywdzony Jan Zaluska zostal wymieniony tez w kontekscie operaCJI 

finansowych prowadzonych przez Oddzial ,Y". Na str. 22 - 23 Raportu w rozdziale 2, 

zatytulowanym, Finanse WSI" zamieszczony zostal zapis o tresci: , Od listopada 1985 r. do 

kasy Oddzialu Finans6w Zarzqdu II v.plywaly kwoty pieni?:tne na tzw. depozyt operacyjny 

Oddzialu Y, kt6rego przeznaczeniem mialo bye finansowanie dzialalnosci operacyjnej w 

okresie zagrozenia i wojny. ( .. .) Srodki z depozytu operacyjnego Oddzialu Y nigdy nie byly 

wplacane na konta bankowe i stanowily ir6dlo jinansowania operacji, wobec kt6rych 

niepozqdane bylo ich scisle dokumentowanie. w aktach dotyczqcych biezqcego depozytu 

walutowego Oddzialu Y Zarzqdu II mozna odnaleic szereg operacji finansowych, kt6rych 

przeznaczenia Komisja We1yjikacyjna do dnia dzisiejszego nie jest w stanie dokladnie 

okre§lic. Niemniej odnaleziono dokumenty ukazujqce, gdzie lokowano poszczeg6lne kwoty 

pieni?:Zne. W 1988 Oddzial Y udzielil swojemu wsp6lpracownikowi ps. , MERC "(Jan Zaluska) 

na okres jednego roku oprocentowanej na 20% rocznie po:tyczki w wysokosci 50 tys. 

dolar6w. Zaluska zostal pozyskany w 1986 r. i byl wykorzystywany do kupowania urzqdzen 
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, embargowych" (co zwykle oznaczalo CZ£?Sci elektroniczne oblo:ione zakazem eksportu do 

kraj6w komunistycznych, kt6rym USA i inne pafzstwa zachodnie chcialy w ten spos6b utrudnic 

udzial w wyscigu zbrojen). Na poczqtku !at 90. Zaluska byl wlascicielem dw6ch 

zarejestrowanych w Polsce firm (,, Carpatia" i ,Agaricus'') oraz austriackiej firmy 

, Riedrich ". Udzielajqc potyczki Oddzial Y zobowiqzal Zalusk? do zatrudniania wskazanych 

mu os6b oraz odprowadzanie 5% zysk6w z firm krajowych i 3% z firmy austriackiej. Mo:ina 

sqdzic, :ie prawdziwym celem po:iyczki byly nielegalne operacje finansowe, choc w 

dokumentacji eel tej po:iyczki U}£?fO inaczej: "Celem po:iyczki bylo scisle zwiqzanie ,MERCA" 

z Centralq oraz zapewnienie warunk6w plasowania w }ego firmie naszych ludzi ". Potyczk? 

wraz z odsetkami ,MERC" zwr6cil Centrali w styczniu 1991 r. Zgodnie z decyzjq Szefa 

Wywiadu w styczniu 1991 r. wszystkie zobowiqzania finansowe wsp6lpracownika wzglydem 

Centrali zostaly anulowane." 

Zr6dlem cytowanych wyzej informacji, wskazanym w przypisie 24, na str. 23 sct-: 

, Zeszyt kandydata Z.J oraz Akta bie:iqcego depozytu walutowego Oddzialu Y". 

Przesluchany w charakterze swiadka Jan Zaluska (t. IX. k. 180li n.) potwierdzil tezy 

zlozonego uprzednio zawiadomienia (t. VIII, k.1661 in.). Polazywdzony zeznal, iz nie byl 

pozyskany do wsp6lpracy przez WSI, nie mial pseudonimu MERC, nie jest prawdct-, ze 

Oddzial ,Y" pozyczyl mu 50 tysiycy USD w 1988 r. Jak podal, od czerwca 1987 r. do 

wrzesnia 1988 r. przebywal w areszcie, po czym zostal zwolniony. Nastypnie zostal 

przewieziony do szpitala w Otwocku, tam leczony, a potem przewieziony do szpitala 

w Wiedniu. Swiadek nie prowadzil zadnej dzialalnosci gospodarczej. Nie kupowal zadnych 

urzct-dzeil, objytych embargiem dostaw do kraj6w komunistycznych. Swiadek wskazal· na 

blydy merytoryczne co do jego usytuowania i pozycji w firmach CARP ATIA, AGARICUS ) 

i RIEDRICH. Nie jest prawdct-, ze byl ich wlascicielem, gdyz wlascicielem pierwszej z firm 

byl Austriak, a pozostalych dw6ch brat swiadka - Andrzej. Nigdy nie podjct-1 swiadomej 

wsp6lpracy ze sluzbami. Mial kontakt z osobami ze sluzb z racji pracy w Zarzct-dzie Polsko

Polonijnej Izby Gospodarczej INTERPOLOM. Z tego tez tytulu uczestniczyl w6wczas 

w pracach komisji sejmowej, przygotowujct-cej ustawy o dzialalnosci gospodarczej. Potem 

okazalo siy, ze niekt6rzy jej czlonkowie i doradcy byli z SB i jakichs sluzb wojskowych. 

Bttdct-c pelnomocnikiem firmy CARPATIA musial takze spotyka6 sitt z opiekunem z SB. 

Swiadek zeznal ponadto, iz w 2001 r. zostal uprowadzony przez czlonk6w zorganizowanej 

grupy przestypczej, majct-cych swe umocowanie w WSI. Toczy sitt proces przeciwko tym 

osobom. Zdaniem swiadka, podanie jego danych w Raporcie bylo potrzebne czlonkom tej 

grupy do podwazenia j ego wiarygodnosci. Maj ct-C na uwadze powyzsze, zamieszczenie 
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w Raporeie informaeji o osobie Jana Zaluski i przypisanie mu dzialan wykraezaj'!eyeh poza 

sprawy obronnosci panstwa i bezpieezenstwa Sil Zbrojnyeh RP, bez wskazania w tre8ei 

przedmiotowego dokumentu jakiehkolwiek okolieznosei, swiadez'!eyeh 0 bezprawnosci tyeh 

dzialan, jest wykroezeniem poza olaeslony ustaw'! zakres tego dokumentu. 

W sledztwie dokonano oglydzin akt post<:;powania S'!dowego W sprawie sygn. 

IV K 217/90 (wezesniej IV K 116/88) d. S'!du Wojew6dzkiego w Warszawie, prowadzonego 

przeeiwko Janowi Zalusee (t. XXV, k. 5184 in.) uzyskuj'!e m.in. dokumenty potwierdzaj'!ee 

fakt pobytu polazywdzonego w areszcie w okresie od 20.06.1987 r. do 9.09.1988 r., przyj<:;cia 

na leezenie do Kliniki Ortopedii w Otwoeku oraz danyeh z przebiegu tego leezenia. 

Przeprowadzono r6wniez ogl<:;dziny ,Teezki Spraw Oddzialu Y, IPN 00704/61/3", 

nowa sygnatura IPN BU 003179/228, zawieraj'!eej Sprawozdania z praey Oddzialu ,Y" za 

lata 1984 - 1989 (t. XXIX, k. 6294 in.). Podkreslenia wymaga, iz w zadnym z dokume~t6w 

nie znaleziono informaeji na temat wskazanego z imienia i nazwiska Jana, Zaluski. 

W sprawozdaniu z praey Oddzialu ,Y" za rok 1989 na str. 225v, na odwroeie dokumentu 

opisuj'!eego stan liezebny i wykorzystanie wsp6lpraeownik6w Oddzialu ,Y" w okresie 

1 styeznia - 31 grudnia 1989 r., dwukrotnie :figuruje pseudonim ,Mere". Z tabeli wynika, 

ze wsp6lpraeownik ,Mere" zostal przej<:;ty do Oddzialu ,Y" z innej kom6rki pionu 

z wykorzystaniem na kierunku zagranieznym. Ponadto na str. 228v, na odwrocie dokumentu 

opisuj'!eego operacje i przedsi<:;wzi<:;cia wywiadowcze Oddzialu ,Y" w okresie 1 stycznia -

31 grudnia 1989 r., pod poz. 1/5 wykazano spotkanie za granie'! z ps. ,Mere'', kt6rego 

w kategorii praeownik6w wywiadu umieszczono w agenturalnym aparacie pomocniezym. 

Na str. 346 widnieje r6wniez zapis o tresei: ,Milan SubotiC. Dziennikarz TVP 

(,,Panorama''), Dyrektor programowy TVN." 

Polazywdzony Milan Subotic zostal wskazany wczesniej w rozdziale 6 Raportu, 

zatytulowanym, Wplyw WSI na ksztaltowanie opinii publicznej" str. 88- 101, gdzie na str. 

93 umieszczono zapis o tresci: , Z akt WSI wynika, ze korzystano z uslug wielu tajnych 

wsp6lpracownik6w w srodowisku medi6w. Do najglosniejszych nalezeli m.in. ( ... ); Milan 

Subotic ps. ,Milan" (dziennikarz TVP, potem wicedyrektor ds. programowych TVN; ojicer, 

kt6ry go rozpracowywal i zwerbowal M Subotica do wsp6lpracy z WSI, podczas pracy jako 

attache w Korei utrzymywal zatyle stosunki z kadrowym ojicerem GRU, pplk Siergiejem 

Kozyriewem, a w latach 1982-83 byl na kursie w Moskwie) ". Przy nazwisku pokrzywdzonego 

jest odeslanie do przypisu 151, na str. 94, o tresci: , Teczka personalna wsp6lpracownika 

,Milan". MS. zostal zwerbowany przez Zarzqd II Sztabu Generalnego LWP w 1984 r. 
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Po 1990 r. uznano go za obiecujqce ir6dlo. Ponownie wywiad wojskowy zainteresowal si? 

nim w 2002 r. " 

Ponadto nazwisko pokrzywdzonego zostalo przywolane w przypisie 65, na str. 55, 

w kt6rym w kontekscie dzialalnosci prowadzonej przez plk Mariana Kastelika jest zapis 

o tre8ci: ,Rozpracowywal i zwerbowal do wsp6lpracy z WSI dziennikarza TVP 

i wicedyrektora ds. programowych TVN- Mil ana Suboticia (TW, Milan") ". 

Przesluchany w spawie w charakterze swiadka Milan Subotic (t. XI, k. 2083 i n.) 

potwierdzil tezy uprzednio zlozonego przez swego pelnomocnika zawiadomienia (t. IX, 

k.1755 in.). Polazywdzony zeznal miydzy innymi, iz jego kontakty z Marianem Kastelikiem 

mialy miejsce w latach 1984-1985 i zwi'!Zane byly z Wywiadem Wojskowym PRL. 

Do jedynego swiadomego spotkania z WSI doszlo w pierwszej polowie 1992 r. z inicjatywy 

oficera WSI. Swiadek byl wtedy kierownikiem redakcji wiadomosci TVP. Spotkanie bylo ) 

oficjalnie um6wione. Zostalo mu zaproponowane odnowienie wsp6lpracy. Zdecydowanie 

odm6wil. Swiadek zwr6cil tez uwagy na blydy merytoryczne, zawarte w Raporcie. Pracowal 

w ,Panoramie dnia" i byl to inny program niz ,Panorama", zas w TVN byl sekretarzem 

programowym w randze wicedyrektora programowego. 

W sprawie odebrano zeznania od Mariana Kastelika (t. XIII, k. 2540 i n.), kt6ry 

zeznal, ze Raport podnosi zarzuty wobec jego osoby, kt6rych nigdy nie potwierdzono, a ze 

sluzby odszedl na wlasn'!: prosb((. W olaesie od grudnia 1992 do grudnia 1993 r. byl na misji 

wojskowej w Korei, zwanej oficjalnie Komisj'!: Nadzorcz'!: Panstw Neutralnych w Korei, 

maj'!:cej swoj'!: siedziby w strefie demarkacyjnej w Pammundzon, oddalonej o 172 Ian od 

Phenianu, gdzie miala siedziby Polska Ambasada. W sklad misji wchodzili przedstawiciele 

Polski, Czechoslowacji, Szwajcarii, Szwecji i USA. Do jej o:ficjalnych zadan nalezalo ( ) 

nadzorowanie rozejmu pomiydzy obu laajami. Misja ta nie miala zadnych zadan 

wywiadowczych. W okresie kiedy byl na misji trzy razy mial kontakt z zast((PC'!: attache 

wojskowego Ambasady ZSRR Kozyriewem, ale byly to oficjalne spotkania w obecnosci 

innych os6b. Natomiast swiadek potwierdzil, iz rozpracowal i zwerbowal do wsp6lpracy 

z Zarz'!:dem II Sztabu Generalnego dziennikarza Milana Subotica. Chociaz szczeg6ly tych 

dzialan nadal objyte S'!: tajemnic'!:, o kt6rych moze m6wi6 dopiero po zwolnieniu go z tego 

obowi'!Zku zeznal, iz CZ((SC material6w i dokument6w na ten temat ukazalo siy juz w prasie 

og6lnopolskiej. Jednoczesnie swiadek zal'!:czyl do akt kopie artykul6w prasowych i informacji 

z Internetu dotycz'!:cych w/w problematyki. 

Podkreslenia wymaga, iz prowadzone przez Prokuratury Okr((gow'!: w Warszawie 

sledztwo o sygn. V Ds 316/06 (t. XVIII, k. 3579 i n.) w sprawie dokonanego w blizej 
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nieustalonym czasie, w okresie od 4 pazdziemik:a 2006r. ujawnienia informacji stanowiE!cych 

tajemnicy panstWOWE!, w postaci danych identyfikujE!cych funkcjonariusza wsr Milana 

Subotica oraz ujawnienia danych na jego temat ze zbioru tajnego IPN, a nastypnie 

rozpowszechnianiu tych informacji w wyniku publikacji w dziennik:u ,Gazeta Wyborcza" 

w artykule pt. ,WSI na wizji", wdrozone na podstawie zawiadomienia PrzewodniczE!cego 

Sejmowej Komisji ds. Sluzb Specjalnych z dnia 10 pazdziemika 2006 r., tj. o czyn z art. 265 

kk:, zostalo w dniu 28 maja 2008 r. umorzone wobec braku dostatecznych danych, 

uzasadniajE!cych popelnienie przestypstwa. TE! samE! decyzjE! umorzono sledztwo w sprawie 

dokonanego w blizej nieustalonym czasie, w okresie od 9 pazdziemik:a 2006 r. ujawnienia 

infmmacji stanowiE!cych tajemnicy panstwowE!, w postaci danych konsultanta k:om6rk:i WSI, 

dzialajE!cej przy polskiej misji wojsk:owej w Chorwacji Milana Subotica, a nast((pnie 

rozpowszechnianiu tych informacji w wyniku publikacji w dzienniku ,Gazeta Wyborcza" 

w artykule pt. ,Subotic, ale nie ten ?", tj. o czyn z art. 265 kk, na podstawie braku 

ustawowych znamion czynu zabronionego. Uzasadnienie w/w. postanowienia jest niejawne 

(akta RTD-00-228/10, k. 42 in.). 

W niniejszym WE!tku dokonano tez oglydzin material6w archiwalnych Biura 

Udostypniania i Archiwizacji Dokument6w IPN, zgromadzonych w jawnym zbiorze 

dotyczE!cym Milana Subotica w postaci kserok:opii teczki personalnej ,Milan", przeslanych 

przy pismie z dnia 24 czerwca 2011r. (t. XXXIII, k.7112 i n.). Wynika z nich m.in., 

iz pokrzywdzony podpisal dek:laracjy wsp6lpracy z Wywiadem Wojsk:owym PRL w dniu 

28.03.1984 r., k:t6rE! przyjE!l pplk Marian Kastelnik: po odbyciu z nim czterech spotkan 

w styczniu i lutym 1984 r., z k:t6rych sporzE!dzil notatki. 

Na str. 346 Raportu zostal um1eszczony r6wniez zap1s o tresci: ,Jaroslaw 

Szczepanski. Jako dziennikarz TVP (zast(jpca dyrektora TAl) informowal WSI o planach w 

zakresie zmian personalnych co do zagranicznych korespondent6w TVP. Po opuszczeniu 

Telewizji oferowal WSI gotowosc infiltracji ,Rzeczpospolitej" lub , Wprost", bqdi innej 

zvviqzanej zjego profesjq instytucji." 

Przesluchany w charakterze swiadk:a w toku niniejszego sledztwa Jaroslaw 

Szczepanski (t. X, k:. 1983 in.) zeznal, iz tak:ze umieszczone w Raporcie dane najego temat 

zawierajE! pewne braki i przeklamania, w tym anek:s nr 16 nie wskazuje czasoolaesu, w 

k:t6rym swiadek: mialby wsp6lpracowa6, co okreslil jak:o manipulacjy. W okresie od listopada 

2000 r. do marca 2002 r. do jego obowiE!Zk6w jak:o Zastypcy Dyrektora TAl nalezal m.in. 
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nadz6r nad call:!- redakcji:). zagraniczni:). i korespondentami zagranicznymi. Od decyzji swiadka 

i jego podpisu zalezal wyjazd dziennikarza do pracy za granici:). takze w rejony konflikt6w 

zbrojnych. W listopadzie lub gmdniu 2001 r. byl na oficjalnym spotkaniu w Sztabie 

Generalnym z gen. Konopki:)., kt6re dotyczylo mozliwosci wyjazdu dziennikarzy na misje 

razem z wojskiem. Zaprzeczyl, aby oferowal WSI gotowos6 infiltracji ,Rzeczpospolitej" lub 

,Wprost". Prawdi:).jest natomiast, ze podczas rozm6w z r6zuymi ludimi, z uwagi na bliskos6 

zamieszkania, wyrazal gotowos6 podjycia pracy w tych redakcjach. Podal takze, iz pracuji:).c 

jako korespondent w USA znal i utrzymywal kontakty z pracownikami dyplomatycznymi 

plac6wki w Waszyngtonie. Z og6lnej wiedzy wiadomo, ze niekt6rzy z tych pracownik6w 

to oficerowie Zarzi:).dU II Sztabu Generalnego. W Waszyngtonie poznal m.in. mjr Szlenka, 

kt6ry - jak siy okazalo w procesie cywilnym - mial bye jego oficerem prowadzi:).cym. Na 

prosby Szlenka bydi:).c na Syberii kupowal dla niego mapy tego regionu. 

Podkreslenia wymaga, iz Si:).d Okrygowy w Warszawie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 

2011 r. sygn. akt II C 163/07 - w sprawie z pow6dztwa Jaroslawa Szczepanskiego, nakazal 

pozwanemu Skarbowi Panstwa Ministrowi Obrony Narodowej, by w cii:).gu dw6ch tygodni od 

uprawomocnienia siy wyroku opublikowal na sw6j koszt w dziennikach ,Rzeczypospolita", 

,Gazeta Wyborcza" ,Dziennik" oswiadczenie o tresci: 

,Na stronie 519 (346) Raportu ( .. .) znalazlo sil} bezpodstawnie nazwisko pana 

redaktora Jaroslawa Szczepm1skiego. Wyraiam ubolewanie z powodu naruszenia dobrego 

imienia redaktora Szczepanski ego na podstawie wqtlego materialu dowodowego ". 

Ponadto Si:).d nakazal pozwanemu Skarbowi Patistwa Ministrowi Obrony Narodowej, 

by w tym terminie oswiadczenie tej tresci opublikowal na sw6j koszt w TVP, TVN 

i Polsacie. Na mocy zaproponowanej przez J. Szczepatiskiego ugody, kt6ra zakonczyla 

toczi:).ce siy postypowanie Si:).dowe bez koniecznosci przeprowadzenia rozprawy apelacyjnej, 

pokrzywdzony zrezygnowal z opublikowania w/w oswiadczenia w stacjach telewizyjnych 

w zamian za zamieszczenie w oswiadczeniach publikowanych w prasie klauzuli: 

,MON dzil}ku}e Jaroslawowi J. Szczepafzskiemu za zgodl} na niepublikowanie wlw 

wyroku w TVP, TVN i Polsacie, tym samym za umoiliwienie zaoszczl}dzenia okolo 150 tysil}CY 

zlotych z budtetu ministersfvl!a. " 

Na str. 348 Raportu zawarty jest tez zapis o tresci: ,,Maciej Zil}ba. Wykladowca KUL. 

Obecnie pracownik samorzqdowy Urzl}du Wojew6dzkiego. Wroku 1995 zarejestrowany jako 

wsp6lpracownik". Jest to jedyna informacja w calym Raporcie, odnoszi:).ca siy do jego osoby. 

'' 
( ) 
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Maciej Ziftba podni6sl w zlozonym zawiadomieniu (k. 191 in.), kt6rego pierwotnym 

adresatem byl Rzecznik Praw Obywatelskich oraz b((d'!c przesluchany w charakterze swiadka 

(k. 250 in.; akta RTD-00-278/09, k.l8 in.) m.in., ze dane zamieszczone w Raporcie najego 

temat S'! nierzetelne i niescisle. Pokrzywdzony podal, iz w latach 1987-1991 byl wykladowc'! 

KUL, a w kolejnych latach do 1997 pelnil sluzb(( konsulam'! w Paryzu i w Montrealu. 

W trakcie tej sluzby mial kontakt i wsp6lpracowal z r6znymi organami patistwa polskiego 

w tym i z WSI. Faktycznie w 1995 r., kiedy pelnil funkcjy Konsula w Konsulacie Generalnym 

RP w Montrealu, zostal zarejestrowany jako wsp6lpracownik WSI. Z uwagi na zakres 

czynnosci w Konsulacie, wykonywal r6wniez zadania tajne, na kt6re rozci'!ga si(( obowi'!Zek 

zachowania taj emnicy patistwowej. J ak zeznal - dzialania te nie wykraczaly poza sprawy 

obronnosci patistwa, w potocznym rozumieniu tego terminu, a realizuj'!c je nie lamal prawa 

polskiego, ani tez prawa patistwa przyjmuj'!cego. Po powrocie z plac6wki dyplomatycznej 

w 1997 r. ponownie zostal wyldadowc'! KUL. 

W toku weryfikacji informacji zawartych w Raporcie na temat pokrzywdzonego 

uzyskano m.in. odpowiedz od Dyrektora Generalnego Sluzby Zagranicznej w MSZ (t. VI, 

k. 1075 in.), iz z akt osobowych Macieja Zi((by nie wynika, by mial on kontakty ze sluzbami 

specjalnymi oraz, by wykonywal zadania zwi'!Zane z obronnosci'! patistwa. 

Podkreslenia wymaga, iz w zwi'!Zku z zakoticzonymi prawomocnymi orzeczeniami, 

post((powaniami w sprawie o ochron(( d6br osobistych os6b, kt6rych nazwiska znalazly si(( 

w Raporcie Minister Obrony Narodowej w ogloszeniu z dnia 23 pazdziemika 2012 r. 

(Dz.Urz.MON.2012.406- t. XLII, k.8947 in.) w pkt 4 opublikowal: 

,Wyrok S'!du Okr((gowego w Warszawie z dnia 26 lutego 2010 r. (sygn. akt 

II C 326/09) i S'!du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r. (sygn. akt 

ACa 610/1 0) - w sprawie z pow6dztwa Pana Macieja St. Zi((by (uprawomocnil si(( w dniu 10 

listopada 2010 r.)" ze wskazaniem tresci oswiadczenia: 

, Minister Obrony Narodovvej dzialajqc w imieniu Skarbu Panstwa wyraza 

ubolewanie z powodu bezpodstawnego zamieszczenia nazwiska Pana Macieja Zi?by w 

wykazie os6b zidentyjikowanych jako wsp6lpracujqcych niejawnie z zolnierzami WSI w 

zala·esie dzialan wybaczajqcych poza sprawy obronnosci Panstwa i bezpieczenstwa Sil 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczonym w Monitorze Pols kim nr 11 paz. 110 

opublikowanym 16 lutego 2007 r. i przeprasza za wynikle stqd dla Pana Macieja Zi?bY 

przybosci. Minister Obrony Narodowej. " 
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Odrybnie nalezy potraktowac zamieszczenie w Raporcie informacji o osobach 

pomimo, iZ nie przypisano im konkretnych dzialan wyczerpuj~cych dyspozycj~ art. 70a 

ustawy. Pokrzywdzonymi tymi zapisami jest l'!cznie 12 os6b: Jacek Merkel, Aleksander 

Makowski, Jan Wejchert, Mariusz Walter oraz firma ITI, Zygmunt Solorz-Zak i POLSAT, 

Wojciech Pogonowski, plk Piotr Pertek, plk Ryszard Niedzialkowski, pplk Andrzej Goczal 

i mjr Jerzy Kozielewski. Przypadki te r6:lni'! siy od poprzedniej grupy tym, iz wymienionym 

tam pokrzywdzonym przypisane zostaly dzialania bez wskazania w tresci Raportu 

jakichkolwiek okolicznosci, swiadcz'!cych 0 ich bezprawnosci. 

Przekroczeniem uprawnien bylo zamieszczenie w rozdziale 7, zatytulowanym 

,Nielegalny handel broniq" w podrozdziale , Terrorysci ", str. 111, przypis 199, informacji 

o zainteresowaniu Urzydu Ochrony Panstwa osob'! Jacka Merida oraz dzialaniach 

prowadzonych przez ty sluzby wobec jego osoby i prowadzonej przez niego firmy 

CARA V ANA (pkt I. 3 postanowienia o umorzeniu sledztwa). 

W drugim zdaniu podrozdzialu , Terrorysci" zamieszczony jest zap1s o tresci: 

,Natomiast operacje handlu broniq prowadzily do wchodzenia w zwiqzki z grupami 

terrmystycznymi. ". Do tego zdania dodano przypis 199 o tresci: , Teczka pracy 

wsp6lpracownika ,Z'' tom IV k. 97-105. W 1995 r. Mohammed Al-Khqfagi wraz z Jackiem 

Merklem i Janusz em Baranem zalotyli firm? , Caravana" Polsko-Arabska sp6lka z o. o. 

Wedlug informacji zgromadzonych przez WSI firma miala bye zalozona za aprobatq 

general6w: R Jasika i G. Czempinskiego. Z informacji Zarzqdu KW UOP dla WSI wynikalo, 

:ie Mohammed Al-Khafagi ma powiqzania z irackimi slu:ibami specjabiymi. Natomiast wedlug 

ustalen poczynionych przez pplk. Slonia - Jacek Merkel ,posiadal naturalne dotarcie" ) 

do polityk6w Unii Wolnosci i niekt6rych w·zrjdnik6w Kancelarii Prezydenta RP 

A. Kwasniewskiego. Kontakty te wsp6lvvlasciciel firmy, Caravana" Mohammed Al-Khafagi 

staral siff wykorzystae do zapewnienia sobie bezpieczenstwa osobistego. Wedlug WSI, 

J Merkel (w dokumentach operacyjnych nazywano go ,Bankierem '') dzialal z inspiracji 

UOP: , UOP realizuje wobec Bankiera przedsirjWZifjcia, kt6re sq kontrowersyjne. Budzq 

wqtpliwose r6wnie:i z powodu celu, kt6ry mial bye osiqgnirjty. Bankier zbudowal sobie 

pozyc}ff w sferze interes6-vv i pelni rolf? , spinacza" grup interes6w o r6:inych rodowodach. 

Prowadzqc dzialalnose gospodarczq Bankier nawiqzal kontakty polityczne przydatne 

dla aktualnych decydent6w (w tym zagraniczne). ( .. .) Osoba Bankiera mote bye , kluczem" 

do zrozumienia okre8lonych zjawisk gospodarczych, kt6re wystrjpujq na rynku 

telekomunikacyjnym i zbrojeniowym. Jest osobq , operacyjnie" interesujqcq. Na uwagfj 
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zaslugujq informacje ws. , Gustaw ", z kt6rych wynika, te Al-Khafagi tak przed atakiem Bin 

Ladena na USA (bo 15 sierpnia 2001 r.) jak po nim (ok. 14 wrze.§nia 2001 r.) wyjetdtal na 

spotkania do Libanu, gdzie zlokalizowane sq duze obozy palestynskie (ok. 400 tys. os6b), 

stanowiqce oparcie dla organizacji Hezbollach i Dzihad. Mimo to WSI nie zapobiegly 

dzialaniom Al-Khafagiego na terytorium RP, nie ostrzegly polityk6w i przedsh;biorc6w, 

przeciwnie - ulatwialy dzialania podejrzewanemu o prowadzenie handlu broniq i o kontakty 

terrmystyczne. " 

Ponadto osoba Jacka Merida pojawia siy w Raporcie r6wniez w Aneksie nr 24, 

na str. 369-372 w ,Notatce na temat plk Aleksandra Makowskiego ", w kt6rej znajduj~ siy 

informacje o dzialaniach, podejmowanych przez Aleksandra Makowsldego jako 

funkcjonariusza Departamentu I MSW oraz jako wsp6lpracownika Zarz~du I UOP. Notatka 

zawiera m.in. zapisy o tresci: , ( ... ) w 1997 r., kiedy premier Jerzy Buzek chcial powolaf: 

Jacka Merkla na Ministra Transportu i kiedy pojawily sif; glosy, te wsp6lpracowal on z SB, 

Makowski zostal poproszony przez premiera o wyjasnienia. Certyjikat niewinnosci wystawil 

Makowski Merklowi kilkakrotnie (m. in. w 1991 r. kiedy Merkel stracil funkcj(/ ministra 

w Kancelarii Prezydenta RP) ". 

Kontynuacj~ tego w~tku, w kontekscie spraw nadzorowanych osobiscie przez plk 

Aleksandra Makowskiego, jest zamieszczenie zapisu: , ( ... ) prowadzil dzialania zmierzajqce 

do prze}f!cia kontroli nad informatycznym systemem lqcznosci pomi(jdzy CZf!Sciq TKK (grupa 

Jacka Merkla) a Brukselq (Jerzym Milewskim); przynajmniej ad 1987 r. prowadzil dialog 

operacyjny z Jackiem Merklem, kt6ry odpowiadal zajinanse i lqcznosc TKK z Brukselq." 

W zlozonym zawiadomieniu oraz byd~c przesluchiwany w charakterze swiadka 

(k. 11 in., k. 70 in., t. VI, k.ll89 in., t. XI, k. 2119 in.) Jacek Merkel zarzucil m.in., 

iz Raport nie wskazuje, cho6 powinien - osoby zolnierza lub pracownika, kt6ry popelnil 

okreslone w ustawie przestypstwo, z kt6rym pokrzywdzony mial swiadomie w tym 

wsp6ldziala6. Zeznal, ze jego osoba kilkakrotnie zostala przywolana w tresci Raportu 

po to, by przedstawi6 go w niekorzystnym swietle. Zdaniem pokrzywdzonego to, 

co czynil w ramach prowadzonej dzialalnosci z osobami niebyd~cymi zolnierzami lub 

wsp6lpracownikami sluzb wywiadowczych, nie powinno znalez6 siy w Raporcie. Po odejsciu 

z polityki zaj~l siy biznesem. !est udzialowcem i prokurentem finny CARA VANA Sp6lka 

z o.o. z/s w Gdaiisku, kt6r~ zalozyl w polowie lat 90-tych z Mohammedem Al-Khafagim, 

a potem dol~czyl do nich Janusz Baran. Powstala ona wol~ swych zalozycieli w oparciu 

o kapital wniesiony przez udzialowc6w. Jacek Merkel zaprzeczyl, aby ktokolwiek inspirowal 

jej utworzenie. Sp6lka zajmowala siy handlem i wsp6lprac~ gospodarcz~ pomiydzy firmami 
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polskimi, a arabskimi, przy czym firma ta dwukrotnie ubiegala siy o zgody na obr6t towarami 

strategicznymi i zgody takiej nie dostala. Wedlug pokrzywdzonego Mohammed Al-Khafagi, 

Janusz Baran, Henryk Jasik, Gromoslaw Czempinski oraz Aleksander Makowski nie byli 

i nie sct- zolnierzami lub pracownikami wojskowych sluzb wywiadowczych w rozumieniu 

ustawy. Z tego tez wzglydu jego znajomos6, czy wsp6ldzialanie z tymi osobami nie rna 

zwi'!-Zku z postawionet w Raporcie tezet, ze wypelnil dyspozycjy art. 70a ust. 2 pkt 1 ustawy. 

Aleksandra Makowskiego poznal w 1992 lub 1993 r. przez Rudolfa Skowronskiego, 

przy czym nie bylo to pierwsze spotkanie, bowiem rozpoznal w nim funkcjonariusza Sluzby 

Bezpieczenstwa, kt6ry w kwietniu 1987 r. zatrzymal go w Warszawie i przeprowadzil z nim 

rozmowy, kt6rej celem bylo jego zwerbowanie. Ta nieudana pr6ba werbunkujest historycznie 

znana i udokumentowana. W trakcie nast((pnych spotkan A. Makowski ujawnil swiadkowi, 

ze byl zaangazowany w walk(( z podziemnet ,Solidarnoscict-"· W ocenie pokrzywdzonego -

sposr6d informacji podanych w Aneksie nr 24 prawdet jest jedynie to, ze byl on kandydatem 

na ministra transportu, reszta informacji go nie dotyczy i nic o nich nie wie. 

Przesluchany w sledztwie w charakterze swiadka Aleksander Makowski (t. XI, k.2223 

n.) potwierdzil, ze pracowal w wywiadzie MSW od 1972 do 1990 r., a nast((pnie byl 

wsp6lpracownikiem UOP, a potem WSI do chwili ich rozwi'!-Zania. Zaprzeczyl jednak, aby 

podpisywal oficjalne zobowi'!-Zania do wsp6lpracy z wywiadem cywilnym i wojskowym. 

Jacka Merkla poznal przed 1990 r. Podkreslil, iz dzialania swiadka prowadzone wobec jego 

osoby nadal objyte sct- tajemnicet, a dane w tym zakresie dotyczetce 1997 r., zawarte w Aneksie 

.nr 24, przynajmniej w CZySci Set nieprawdziwe. Podni6sl ponadto, ze stawal przed Komisjet 

powolanct- w MSW, gdzie potwierdzil, ze w ramach zadan wywiadu podjct-l pr6by werbunku 

Jacka Merkla, kt6ra zakonczyla siy niepowodzeniem, bowiem ten zdecydowanie odm6wil. 

Przesluchany w charakterze swiadka Gromoslaw Czempinski (t. XII, k. 2379 i n.) 

podal m.in., ze pracowal w UOP od powstania tej formacji do kwietnia 1996 r., w tym od 

1995 r. byl Szefem UOP. Nie pamiytal jednak, by wywiad cywilny interesowal si(( osobet 

Jacka Merkla po 1990 r. Zeznal, iz po odejsciu swiadka z UOP za rzetd6w AWS mial miejsce 

jakis incydent z udzialem UOP i Mohammeda Al-Khafagi, kt6ry z inicjatywy Jacka Merkla 

zostal opisany w prasie, ale swiadek nie pamiytal kontekstu zdarzenia. 

W sprawie odebrano zeznania takZe od Henryka Jasika (t. XII, k. 2411 i n.), kt6ry 

podal, ze w Departameilcie I MSW, czyli w wywiadzie, pracowal od 1970 r. do 1990 r. 

Po powstaniu UOP pracowal w tej sluzbie do 1 kwietnia 1992 r. po czym odszedl na 

emerytury. Zdaniem swiadka, dane zawatie w przypisie 199 Raportu, set calkowicie 
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nieprawdziwe i klamliwe, bowiem Jacek Merkel nigdy me informowal go o zamtarze 

zalozenia sp6lki i wymyslemjest przypisywanie swiadkowi roli inspiratora w jej powolaniu. 

Podniesc nalezy, iz zgodnie z pismem Dyrektora Depmiamentu Postypowan Kamych 

Agencji Bezpieczenstwa Wewnytrznego z dnia 6 listopada 2009 r. (t. XVI, k. 3174 i n.) 

- pomimo przeprowadzenia w ABW wielokierunkowych sprawdzen i poszukiwan, nie 

odnaleziono dokumentu w postaci ,informacji" Zarzq,du Kontrwywiadu UOP na temat osoby 

Mohammeda Al-Khafagi, przeslanej WSI, o kt6rej mowa w Raporcie. Ponadto 

powiadomiono, iz w dniu 19 kwietnia 2005 r. Prokuratura Apelacyjna w Gdansku umorzyla 

ze wzglydu na znikomq, szkodliwosc czynu sledztwo o sygn. AP II Ds 17/03, dotyczq,ce 

prowadzenia bez wymaganego zezwolenia dzialalnosci polegajq,cej na posrednictwie, 

doradztwie handlowym, pomocy w zawieraniu um6w w zakresie obrotu towarami 

podw6jnego zastosowania oraz sprzytem wojskowym na terenie i poza granicami RP przez 

sp6lk(( CARA V ANA. Podkreslenia wymaga, iz w pismie z dnia 18 maja 2009 r. Zast((pca 

Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie wystq,pil do Szefa Agencji Bezpieczenstwa 

WeWnytrznego takze o kopie material6w zgromadzonych przez UOP na temat Mohammeda 

Al-Khafagi i os6b z nim wsp6ldzialajq,cych. W przywolanej wyzej odpowiedzi z dnia 

6 listopada 2009 r. wskazano, iz udzielenie przez Szefa ABW informacji niejawnej moze 

nastq,pic w trybie i przy zaistnieniu przeslanek wskazanych w zapisie mi. 39 ustawy o ABW 

oraz AW - biorq,c pod uwag(( przedmiot sledztwa Ap V Ds 49/09, w ocenie ABW 

w odniesieniu do pozostalej czysci wniosku prokuratora przeslanki takie nie wystypujq,. 

Wskazac nalezy, iz Sq,d Okrygowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 wrzesnia 2012 r. 

sygn.' akt I C 780/11 (t. XLI, k.8652 i n.), po rozpoznaniu sprawy z pow6dztwa Aleksandra 

Makowskiego przeciwko Skarbowi Panstwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony 

Narodowej i Prezesa Rady Ministr6w o ochrony d6br osobistych nakazal pozwanemu 

Skarbowi Pailstwa, reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej, zlozenie 

publicznego oswiadczenia, poprzez j ego opublikowanie w terminie 14 dni od daty 

uprawomocnienia siy wyroku na stronie drugiej lub trzeciej dziennika ,Rzeczpospolita" 

w wydaniu sobotnio-niedzielnym oraz w formie ustnej w programie I TVP, oswiadczenia: 

,Minister Obrony Narodowej, jako reprezentant Skarbu Pm1stwa, wyraza gh(bokie 

ubolewanie i przeprasza Pana Aleksandra Makowskiego za doznane przez niego krzywdy 

w zwiqzku z zamieszczeniem danych dotyczqcych }ego osoby w Raporcie Komisji 

Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Pana posla Antoniego Macierewicza (tzw. Raport 

Macierewicza), w szczeg6lnosci w zwiqzku z: ujawnieniem imienia, nazwiska i szczeg6l6w 

realizowanych przez Pana Aleksandra Makowskiego dzialan wykonywanych na rzecz 
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wywiadu WSI w tre.Sci Raportu, w sytuacji, gdy }ego osoba nie wyczerptlje zadnej z przeslanek 

wymienionej wart. 67 ust. 1 pkt 1 - 1 0 ustawy ! ... /; ujawnieniem w Aneksie nr 24 Raportu 

faktu wsp6lpracy Pana Aleksandra Makowskiego z wywiadem cywilnym RP poprzez zawarcie 

stwierdzenia na stronie 369: "pazdziernik 1992- wsp6lpracownik zarzqdu I UOP (wywiad) 

do 2001 r. ", co nie znajdowalo jakiegokolwiek odzl-Fierciedlenia w 6wcze.Snie obowiqzujqcych 

przepisach; zamieszczeniem w tre.Sci Raportu w rozdziale "Operacja ZEN" i Aneks nr 24 

wiele nieprawdziwych informacji o osobie Pana Aleksandra Makowskiego, zwlaszcza 

odnosnie rzekomego pobierania kwot pieni(j:Znych z tytulu wykonywania pracy wywiadowczej, 

a takze utycia nieprawdziwych sformulowan, w kt6rych sugerowano jakoby Pan Aleksander 

Makowski: byl "biznesmenem podejrzewanym o hochsztaplerstwo ", lekcewatyl instrukc}(j 

operacyjnq co oznaczalo lamanie prawa, narazanie :Zycia ludzkiego i prowadzenie calej 

operacji na skrajne niebezpieczenstwo ", "-vvprowadzal w blqd Prezydenta RP, Najwyzsze 

lnstytucje Panstwowe w celu wyludzenia ad sojusznik6w wielomilionowej nagrody pod 

pozorem eliminacji terroryst6w ", "byl autorem calej operacji ZEN, kt6ry w istocie inspirowal 

dzialania WSI, jako hochsztapler - okradal Panstwa Polskie i byl got6w narazif: polskich 

iolnierzy i zwierzchnik6w sil zbrojnych na najwyzsze niebezpieczenstvJ!o i mirjdzynarodowq 

kompromitac}? ". W pozostalym zakresie S'!d oddalil pow6dztwo. 

W sprawie ustalono (t. XLVI, k. 9819), iz S'!d Apelacyjny w Warszawie w dniu 

24 maja br. oddalil apelacjy Prokuratorii Generalnej, kt6ra wnosila o oddalenie calego pozwu. 

S'!d Apelacyjny uznal, iz ustalenia S'!du Okrygowego w Warszawie S'! zasadne, cho6 tres6 

przeprosin nieco zmodyfikowal, gdyz zawad w niej wlasne kompilacje, a nie cytaty z Raportu 

na temat powoda. S'!d Apelacyjny uznal tez, ze do naprawienia szkody wystarczy tylko 

opublikowanie przeprosin w dzienniku ,Rzeczpospolita", a nie tak.ze w formie ustnej w TVP. ) 

Koticowo w tym W'!tku podnies6 ponadto nalezy, iz zamieszczenie w Raporcie 

w przypisie 199 informacji o zainteresowaniu UOP osob'! Jacka Merida oraz o dzialaniach 

prowadzonych przez ty slu.Zbct wobec jego osoby i prowadzonej przez niego firmy 

CARA VANA bylo ujawnieniem tajemnicy chronionej klauzul'! ,tajne" lub ,scisle tajne". 

Analogicznie nalezy oceni6 zamieszczenie w Aneksie nr 24 informacji o dzialalnosci 

Aleksandra Makowskiego, prowadzonej w trakcie jego sluzby w wywiadzie MSW. 

Przekroczeniem uprawnieti bylo takze zamieszczenie w rozdziale 1, zatytulowanym 

, Potencjal sluzb - mapa problemu" w podrozdziale "Geneza WSI", str. 20, informacji 

na temat dzialalnosci Jana Wejcherta, Mariusza Waltera oraz finny ITI 

(pkt I. 5 postanowienia o umorzeniu sledztwa). 
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Informacje dotycz<:j.ce wskazanych os6b i podmiotu gospodarczego znajduj<:j. siy 

w Raporcie w rozdziale 1, zatytulowanym ,Potencjal sluzb- mapa problemu", str. 11 - 21, 

w podrozdziale zatytulowanym , Geneza WSI", na str. 17 - 21. W podrozdziale tym 

zamieszczono m.in. zapis o tresci: ,Komisja w toku prac zidentyfikowala przynajmniej cztery 

ir6dla finansowania sieci firm tworzonych przez wywiad P RL - zapoczqtkowane jut w latach 

80. a kontynuowane p6iniej: (. .. ) 4. Wywiad podejmowal tez wysilki powolania firmy 

telewizyjnej. Pierwotnie zamierzonym celem tych dzialan mialo bye ulatvvienie plasowania 

agentury na zachodzie. Tak tlumaczyl swoje dzialania G. Zemek, kt6ry na zlecenie wywiadu 

mial podjqc w tej sprawie rozmowy z firmq IT! i reprezentujqcymi jq Janem Wejchertem 

i Mariuszem Walterem. Waznq rolf} odegral w tych dzialaniach pracujqcy w Filmie Polskim 

agent wywiadu, ale relacje byly bardziej skomplikowane, bo istotnq rolf} w operacjach FOZZ 

) odgrywal tez Weinfeld, mieszkajqcy w Kalifornii obywatel niemiecki pochodzenia polskiego, 

kt6ry m. in. posiadal przedsi(}biorstwo medialne. Weinfeld i Zemek zaangazowali si? 

w przejecie holenderskiej firmy medialnej SEPP i w tym celu Zemek w imieniu FOZZ 

przekazal pelnoinocnictwa nalezqcej do Andrzeja Kuny firmie Biccarco, kt6ra wykupila akcje 

SEPP. ". Stosownie do tresci przypisu 20, na str. 20 ir6dlo tych informacji to ,P. m.in. Teczka 

pracy ,DIK nr 3, k. 94-96, IPN 00704/16 oraz informacje przekazane Komisji 

Weryfikacyjnej, APW Waldemara taka." 

Nastypnie informacje odnosz<:j.ce siy do wskazanych wyzej os6b zostaly zamieszczone 

w Raporcie w Aneksie m 9 na str. 305 - 307. Jest to fragment wyjasnien (nazwanych 

w Raporcie ,zeznaniami") Grzegorza Zemka, sldadanych przed S<:j.dem Olaygowym 

w Warszawie w· sprawie sygn. VIII K 37/98, t. IV, akta tajne. Przywolano tam zapis o tresci: 

, Odpowiedzialriym z ramienia II Zarzqdu Sztabu Generalnego WP za lokowanie agent6w 

w sferze medi6w byl Ryszard Pospieszynski, najpierw pracownik Komitetu Centralnego ZPR, 

a p6iniej dyrektor generalny Filmu Polskiego. Ja dostalem ad sluzb specjalnych wojskowych 

zadanie po konsultacjach z Pospieszynskim aby znaleic za granicq firm(}, kt6ra moglaby 

pelnif: rolf} , konia trojanskiego ", to znaczy kt6ra moglaby slutyf: do wprowadzania agent6w 

na obszar na Zachodzie, w dziedzinie medi6w. Byl to rok 1987. Jedynq jirmq zagranicznq 

w dziedzinie medi6w, kt6rq znalem byla firma nalezqca do Jana Wejherta, ulokowana 

w Irlandii, na obszarze dok6w portowych, kt6re stanowily wydzielony w Irlandii obszar tzw. 

, raju podatkowego ". Mechanizmy dzialania tego raju podatkowego byly analogiczne do tych, 

kt6re funkcjonowaly na Guernsey. Firma ta nazywala si(} Cantal, a p6iniej zmieniono 

jej nazw(} na !Tl Ta firma finansowala si(} z kredyt6w banku handlowego International 

w Luksemburgu. Zapytalem sluzb wojskowych czy mag(} podjqf: kontakt z Wejhertem. 
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Otrzymalem w6wczas informacjrJ, te on jut wsp6lpracuje ze slutbami wojskowymi, wirjc 

brjdzie to proste. W tym czasie bylem dyrektorem departamentu Kredyt6w w BHI Pozna/em 

w czasie tych rozm6w z Wejhertem }ego wsp6lpracownik6w m.in. Marcina Waltera. 

ZasugermFali mi, ze jeteli jest taka potrzeba zorganizowania - znalezienia przykrycia dla 

agent6w dzialajqcych w dziedzinie medi6w i ich finansowanie, to najlepiej stworzyf: 

mirjdzynarodowy koncern z udzialem Filmu Polskiego. Chodzilo jednak nie tylko 

o zaangazowanie renomy kinematografii polskiej, a takte hazy produkcyjnej film6w 

animowanych w Bielsku-Bialej. Przekazalem te sugestie do wojska, ale postawilem warunek, 

te jeteli mam sirj tym zajqf: to muszrJ dostaf: ludzi kt6rzy znajq si? na mediach i byliby w stanie 

taki koncern zorganizowaf:. Slutby wskazaly mi obywatela kanadyjskiego Cohena, imienia 

}ego zapomnialem, kt6ry mial sirj zajqf: organizacjq tego koncernu. Cohen powiedzial mi, 

te podejmuje sirj takiej organizacji i brjdzie podsylal mi odpowiednich ludzi. W zwiqzku z tym 

pojawily sirj w BHI, u mnie takie osoby jak Ragusa, Bosurgi, De Ruder. Osoby te zlo:tyly mi 

biznesplan dotyczqcy zakupu firmy SEPP. Te osoby stworzyly firmrJ Amalge Match, celem 

przygotowania organizacji zakupu SEPP. Ten biznesplan przekazalem do WSI oraz 

Wejchertowi, do oceny. Otrzymalem pozytywne oceny. Firma byla znana i miala pozytywny 

standing. W zwiqzku z tym zaproponowalem tym osobom, kt6re przedstawily biznesplan, zeby 

wystqpily do BHI z wnioskiem o udzielenie kredytu na zakup SEPP. Wniosek taki zostal 

zlotony, a ja go odrzucilem z uwagi na to, te firma Amalga Match nie miala tadnego 

standingu finansowego. Zaproponowalem aby o kredyt wystqpila inna firma, kt6rq 

podrzuciloby wojsko, a kt6ra mialaby standing wystarczajqcy do przeprowadzenia tej 

operacji. Okazalo sirj, te w Brukseli istnieje taka firma, znana jut wywiadowi wojskowemu 

i wsp6lpracujqca z nim o nazwie Group Weinfeld. Kt6rys z pan6w z Amalga Match ) 

skontaktowal mnie z Weinfeldem i dalsze dyskusje na temat zakupu SEPP prowadzilem jut 

z Weinfeldem a nie z osobami, kt6re reprezentowaly firmrJ Amalga Match.( .. .)". 

Przesluchani w toku sledztwa Jan Wejcheti (k. 232 in.) i Mariusz Walter (k. 288 in.) 

zgodnie zeznali, podtrzymuj::tc uprzednio zlozone doniesienia o przestypstwie (k. 115 i n., 

134 i n.), koresponduj::tce z zawiadomieniem pelnomocnika International Trading and 

Investments Holdings S.A. Luxemburg z/s. w Luxemburgu (k. 86 in.), ze Raport poswiadcza 

nieprawdy co do okolicznosci powstania grupy ITI, a przede wszystkim udzialu WSI 

w powolaniu koncernu i wsp6lpracy pokrzywdzonych z WSI oraz finansowania koncernu 

z pieniydzy FOZZ. Podniesli, iz w latach 80-tych Grupa ITI nie byla koncernem medialnym

gl6wnym przedmiotem dzialalnosci w6wczas byl handel sprzytem elektronicznym firmy 
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Hitachi i produkcja chips6w. Uslugami video sp6lka zajmowala Sly marginalnie. 

Pokrzywdzeni zanegowali prawdziwosc danych pochodz~cych z teczki wsp6lpracownika 

ps. ,Dik" oraz wyjasnien i zeznan Grzegorz Zemka, zlozonych przy sprawie FOZZ, a takze 

oswiadczenia plk Waldemara Zaka, kt6rego dzialalnosc juz w samym Raporcie zostala 

okreslona jako sprzeczna z prawem. Pokrzywdzeni zakwestionowali tez prawdziwosc 

oswiadczenia Jerzego Klemby o finansowaniu ITI przez FOZZ, zlozonego przed Komisj~, 

na kt6re powoluje sict Antoni Macierewicz. 

W toku sledztwa dokonano m.in. oglctdzin przywolanej w przypisie 20 Teczki pracy 

,DIK", t. III, IPN 00240/16/4 (t. XXIX, k. 6292 in.), a w ich wyniku nie ujawniono zadnych 

dokument6w, w kt6rych pojawialyby sict nazwiska Jana Wejcherta i Mariusza Waltera oraz 

firma ITI. Jedynie na kartach 93 in. znajduje sict umowa pomictdzy FOZZ, a firm~ Biccarco, 

wymienion~ w cytowanym zapisie na str. 20 Raportu oraz informacja dotycz~ca przejycia 

firmy SEPP. Tak.ze oglctdziny teczki pracy ,DIK", t. I, IPN 00240/74/1 (k. 6290 i n.) oraz 

teczki personalnej ,DIK" t. I, IPN 00704/11 (k. 6294 i n.), nie doprowadzily do ujawnienia 

informacji na temat polazywdzonych. 

w sledztwie w dniu 20 kwietnia 2011 r. przeprowadzono ponadto oglydziny akt 

postctpowania cywilnego S~du Okrctgowego w Warszawie o sygn. XXV C 943/10 (t. XXVIII, 

k. 5974 i n.) z pow6dztwa Mariusza Waltera przeciwko Antoniemu Macierewiczowi 

o ochronct d6br osobistych oraz o zadoscuczynienie pienict.ine. W niniejszej sprawie S~d 

Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem instancyjnym z dnia 22 kwietnia 2010 r. sygn. 

ACa 1122/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. uchylil zaskarzony wyrok S~du Okrctgowego 

w Warszawie o sygn. XXV C 1136/07 i przekazal sprawct do ponownego roz'poznania, 

kt6ra w chwili przeprowadzania oglctdzin nie zostala jeszcze zakonczona. 

Dokonano takze oglctdzin akt postypowania cywilnego S~du Okrctgowego 

w Warszawie o sygn. XXV C 1156/07 (t. XXXI, k. 6623 in.) z pow6dztwa Jana Wejcherta 

przeciwko Antoniemu Macierewiczowi o ochronct d6br osobistych oraz o zadoscuczynienie 

pienictzne. W sprawie tej S~d Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem instancyjnym z dnia 

14 stycznia 2009 r. sygn. ACa 956/08 oddalil apelacjy powoda od wyroku S~du Okrctgowego 

w Warszawie o sygn. XXV C 1156/07 z dnia 15 kwietnia 2008 r. oddalaj~cego pow6dztwo. 

Postctpowanie kasacyjne w tej sprawie, postanowieniem S~du Najwyzszego z dnia 14 grudnia 

2009 r. sygn. ICSK 403/09 zostalo zawieszone wobec zgonu powoda. 

Podkrdlenia natomiast wymaga, iz do alct sledztwa dol~czono ogloszenie Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 23 pazdziernika 2012 r. (Dz.Urz.MON.2012.410- t. XLII, k. 8953 
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i n.), opublikowane w zwi£tZku z zakonczonymi ugodami, post((powaniami w spraw1e 

o ochron~t d6br osobistych os6b, kt6rych nazwiska znalazly si~t w Raporcie. W ogloszeniu 

zamieszczone zostaly m.in. tresci ug6d, zawartych w tocz'!cych si~t post((powaniach przed 

S'!dem Okr~tgowym w Warszawie, w kt6rych stron'! pozwan'! byl Skarb Panstwa- Minister 

Obrony Narodowej, w tym: 

- pod poz. 2, ugoda z dnia 8 maja 2008 r. z J. Wejchertem w sprawie sygn. akt II C 701107, 

- pod poz. 3, ugoda z dnia 21 maja 2008 r. z Intemational Trading and Investments Holdings 

S.A. Luxemburg z siedzib'! w Luxemburgu w sprawie sygn. akt I C 802/07 oraz 

- pod poz. 4, ugoda z dnia 5 czerwca 2008 r. z M. Walterem w sprawie sygn. akt II C 699/07. 

W zawartych ugodach Minister Obrony Narodowej, dzialaj'!c w imieniu Skarbu 

Panstwa, przeprosil Mariusza Waltera, Jana Wejcherta i grupy ITI za naruszenie ich d6br 

osobistych poprzez zamieszczenie w Raporcie Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej, ' ) 

opublikowanym w Monitorze Polskim nr 11 z dnia 16 lutego 2007 r. nieuprawnionych, 

krzywdz'!cych i podwazaj'!cych wiarygodnos6 biznesow'! informacji o tym, iz w/w 

wsp6lpracowali z Wojskowymi Sluzbami PRL i brali udzial w plasowaniu agentury wywiadu 

wojskowego PRL w krajach zachodniej Europy oraz w finansowaniu takiej agentury. Minister 

Obrony Narodowej wyrazil tez gl~tbokie ubolewanie z powodu zaistnialej sytuacji oraz 

zobowi£tZal si~t opublikowa6 wyzej wskazane oswiadczenie na jednej ze stron- od pierwszej 

do czwartej poniedzialkowego og6lnopolskiego wydania dziennika ,Gazeta Wyborcza" 

wterminie 14 dni od daty zawarcia ugody. 

Ponadto dolC!CZOllO do akt kserokopie material6w ze sledztwa Prokuratury Olaygowej 

w·Warszawie VI Ds 62/08, tj. protokol6w przyjycia ustnego zawiadomienia o przest((pstwie 

i przesluchania w charakterze swiadka osoby zawiadamiaj'!cej Grzegorza Zemka oraz ') 

kolejnych przesluchaft w/w w charakterze swiadka w tej sprawie (t. XXX, k. 6404 in.). 

Grzegorz Zemek zlozyl r6wniez zeznania w niniejszym sledztwie (t. XL, k.8492 in.). 

Swiadek ocenil, iz jego wypowiedzi ze sprawy FOZZ-u, do kt6rych jest nawi£!2anie w 

Raporcie to byla ,gra slowami po oczyszczeniu ich z kontekstu, w jakich byly wypowiadane, 

a wnioski byly calkowicie sprzeczne z rzeczywistosci'!". W procesie zdarzaly si~t wypowiedzi 

dotycz'!ce wojskowych sluzb jako tla dzialalnosci w/w w FOZZ-ie, ale nie dotyczyly one 

meritum sprawy i nigdy nie byly jednoznaczne. Swiadekjako przyklad podal zapis na str. 20, 

ze ,1 .. ./Wywiad podejmowal wysilki powolania firmy telewizyjnej. Pierwotnie zamierzonym 

celem tych dzialan mialo bye ulatwienie plasowania agentury na zachodzie. Tak tlumaczyl 

swe dzialanie Grzegorz Zemek, kt6ry na zlecenie wywiadu mial podjqc w tej sprawie rozmowy 

z firmq IT! i reprezentujqcymi jq Janem Wejchertem i Mariuszem Walterem. / .. ./" 
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komentuj~c, iz przytoczony fragment nic me znaczy w odniesieniu do dzialan ITI, 

a cytowanie nazwisk os6b jako tych, z kt6rymi w/w prowadzil rozmowy na temat agentury 

,swiadczy o ignorancji pisz~cego Raport". Jak podal - agent6w plasuje siy zawsze pod 

przykryciem. Robi~ to wywiady na calym swiecie, a to w jaki spos6b to czyni~ zalezy od 

reali6w w danym laaju. Przedsiybiorcy, w kt6rych firmach s~ zatrudnieni agenci, czysto 

o fakcie, ze jest u nich agent nie mieli pojycia. Firma medialna nie miala tu nic do rzeczy. 

Jezeli chodzi o osoby Jana Wejchetia i jego zwi¥ki ze sluzbami specjalnymi to wiedza 

swiadka ogranicza siy jedynie do tego, ze w latach 1984-89 w/w byl Dyrektorem 

Depmiamentu Kredyt6w Banku Handlowego International z/s. w Luksemburgu. Byl to Bank 

ze 100% polskim kapitalem. Prawdopodobnie w 1984 r. zglosil siy do banku Jan Wejchert, 

wnosz~c o przyznanie kredytu dla firmy CONTAL. Swiadek zeznal, iz wszystkie kredyty, 

kt6re udzielal byly konsultowane z central~ Banku w Warszawie i ze sluzbami wojskowymi, 

dla kt6rych pracowal, przy czym pierwsze pytanie bylo zawsze skierowane do sluzb, 

a dopiero po akceptacji z ich strony przesylal zapytanie do Centrali Banku. Zapytal siy 

w6wczas oficera go prowadz~cego, czy moze udzieli6 takiego kredytu i otrzymal odpowiedz 

o tresci, ze ,! .. ./ jest to jeden z naszych wsp6lnych znajomych". Zrozumial to jako 

pozostawanie Jana Wejcherta w krygu zainteresowania wojska. Nie mial natomiast nigdy 

wiedzy na temat charakteru tej znajomosci, czy zainteresowania. Nastypnie przez cale lata 

kontaktowal siy z J. Wejchertem, kt6ry nawet zaprosil swiadka z zon~ na wakacje do Irlandii, 

gdzie w6wczas mieszkal, na co tez uzyskal zgody od sluzb. Bank Handlowy jeszcze 

kilkalaotnie udzielal kredyt6w na dzialalnos6 firmie ITI i jeszcze innej firmie zwianej z ITI. 

Firma ITI nie byla tez koncernem niedialnym. Jej dzialalnos6 polegala na dystrybucji kaset · 

video z filmami i kamer. Dopiero po.zgromadzeniu wiykszego kapitalu i wylozeniu pieniydzy 

przez Nicole Graguso, Jan Wejcheli zakupil urz~dzenia telewizyjne, uzyskal licencjy 

i uruchomil TVN. 

Odnosnie Mariusza Waltera swiadek zeznal, iz wte, ze byl wsp6lnikiem Jana 

Wejcherta, ale na temat jego osoby nigdy nie rozmawial z przedstawicielami sluzb 

wojskowych pomimo, iz sam informowal je o rozmowach z w/w, nie mial natomiast zadnej 

informacji ze strony sluzb na temat jego osoby. Dlate.go tez sformulowanie zawarte 

w przywolanym protokole jego przesluchania przed S~dem Okrygowym o tym, ze otrzymal 

od sluzb informacjy, ze ,/ .. ./on juz wsp6lpracuje ze sluzbami wojskowymi, wi?c to h?dzie 

proste/ .. .1" wytlumaczyl jako przeklamanie w tresci protokolu lub przejyzyczenie, 

wynikaj~ce bye moze z jego zmyczenia. W kontekscie calosci jego wiedzy o dzialaniach 

sluzb wojskowych, takze w tym przypadku uzyte sformulowania oceniljako nieuprawnione. 
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W zakresie przesluchania przez czlonk:6w Komisji Weryfikacyjnej swiadek m.m. 

zeznal, iz it;1icjatywa w tym zakresie wyszla ze strony tejze Komisji. Byl to w 2007 lub 

12008 r., kiedy w/w przebywal wAS w Rzeszowie. Spotkal sitt z 8 lub 9 czlonkami Komisji 

z A. Macierewiczem na czele i poproszono go o rozmow(( o dzialalnosci WSI. Pytania 

zadawane mu przez A. Macierewicza dotyczyly konkretnych sp6lek, m.in.: ITI, CENZINU, 

schematu finansowania dzialalnosci agenturalnej WSI i System6w PORTOFOLIO 

AKREDYTYW A, a takZe danych dotyczllcych dzialania tzw. ,raj6w podatkowych". 

Poproszono go o sporzlldzenie odrttcznej notatki na tematy, kt6re byly przedmiotem 

rozmowy. Po 10 dniach przyjechal po nil:! A. Gorecki. W notatce tej w/w podal jedynie 

schemat funk:cjonowania obrotu ,czamll kasll", bez wdawania sitt w szczeg6ly. Na jej 

podstawie wszczttto postypowanie przygotowawcze, kt6re nast((pnie zostalo umorzone 

z uwagi na przedawnienie karalnosci. 

Do akt doll:!czono tez m.in. protokoly wysluchania Grzegorza Zemka ( akta R TD-00-

228/10 k. 81 i n.) oraz Jerzego Klemby (akta RTD-00-229/10, k. 30 i n.) przed Komisjll 

Weryfikacyjnll. Uzyskano takze z Slldu Okrygowego w Warszawie karty zapoznania 

z materialami niejawnymi post((powania o sygn. VIII K 37/98 przeciwko Grzegorzowi 

Zemkowi i innym w sprawie FOZZ-u (t. XXX, k. 6445 i n.), obejmujllce wszystkie osoby, 

kt6rym akta niejawne byly udostypniane, w tym Antoniemu Macierewiczowi. 

Przeprowadzono r6wniez oglttdziny akt VIII K 37/98- protok6l rozprawy z dnia 14 maja 

2004 r. (k 1 04/163-112/180), kt6rego fragment zostal umieszczony w Raporcie w Aneksie 

nr 9 na str. 305 in. (RTD-00-119/11). 

w sledztwie w niniejszym Wl:!tku przesluchano m.in. Ryszarda Pospieszynskiego 

(t. XLIII, k.9062 in.), kt6ry w 1987 r. byl Dyrektorem Filmu Polskiego. Swiadek podal m.in., ·) 

iz Film Polski prowadzil z firmll ITI . wsp6lny biznes, polegajl:!CY na otwarciu sklepu 

w Warszawie przy Krakowskim Przedmiesciu, w kt6rym sprzedawali kasety video z filmarni 

z prawami do ich legalnego rozpowszechniania. Film Polski mial zezwolenie dewizowe, a ITI 

produkowal kasety z filmami, do kt6rych kupowal r6wniez prawa autorskie i prawa do ich 

dystrybucji. Swiadek nie mial wiedzy na temat powi¥an ITI ze sluzbarni specjalnymi, jak 

tez kontakt6w Grzegorza Zemka z taldmi sluzbami. Nic r6wniez nie m6wila w/w osoba 

obywatela Kanady o nazwisku Cohen. Kojarzyl natomiast firm(( SEPP i jej przedstawiciela 

o nazwisku Weinfeld, z kt6rym odbyl jednll lub dwie rozmowy, ale nie pamitttal ich 

okolicznosci. Swiadek nie mial ochoty kontynuowa6 tych spotkan. Ryszard Pospieszynski 

zeznal ponadto, iz nie znal ani osoby Jerzego Klemby, ani Waldemara Zaka. Nic mu 

te nazwiska nie m6wil:!. Swiadek zaprzeczyl wiarygodnosci infmmacjom, kt6re wynikajll 
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z zeznan Grzegorz Zemka zlozonych przed S~dem, dotycz"!cychjego osoby, kt6re- jak podal 

- nie polegaj"! na prawdzie. Podkreslil, iz nigdy nie byl ,/ .. ./ odpowiedzialnym z ramienia 

Zarz~du II Sztabu Generalnego WP za lokowanie agent6w w sferze medi6w/ .. ./". 

Zeznania w sprawie zlozyl tez Jerzy Klemba (t. XLIII, k.9031 i n.). Swiadek podal, 

iz nie rna wiedzy na temat wsp6lpracy Mariusza Waltera i Jana Wejcherta oraz filmy ITI ze 

sluzbami specjalnymi. Sam osobiscie nie znal tych os6b, wie natomiast z opowiadan Zenona 

Klameckiego, Zylowskiego a p6zniej i Grzegorza Zemka o ich znajomosci z Mariuszem 

Walterem. W wojskowych sluzbach specjalnych swiadek nie prowadzil dzialalnosci 

operacyjnej. Jego praca polegala gl6wnie na szkoleniu personelu dyplomatycznego 

w attachatach, analizie najnowszych zdobyczy techniki i aplikacji w dzialalnos6 agentury, 

poprzez szybszy przeplyw infmmacji pomi((dzy agentur"!, a central<:!. Ze sluzby odszedl 

w kwietniu 1989 r. N a przelomie 1991/92 byl nieformalnym doradc~ w randze ministra, 

ministra Macieja Zalewskiego w BBN. Jerzy Klemba podal, iz zostal w 2009 r. skazany 

z Januszem Iwanowskim-Pineiro w sprawie maj"!cej zwi"!zek z firm~ IMPEXMETAL 

i :finansowaniem Porozumienia Centrum, kt6ra ·me miala nic wsp6lnego z tzw. afer~ FOZZ-u, 

cho6 pr6bowano j~ z ni~ pol<:!czy6. 

W sledztwie przesluchano takze Waldemara Ryszarda Zaka (t. XLIII, k. 9051 i n.) -

bylego Szefa Wywiadu Wojskowego, kt6ry zeznal, ze nie wie dlaczego wskazano jego 

nazwisko w przypisie nr 20 na str. 20 Raportu, odnosz"!cym siy do akapitu opisuj~cego 

dzialalnos6 wywiadu i Grzegorza Zemka na rynku medialnym. Podczas przesluchan przed 

Komisj~ Wery:fikacyjn~ nikt o to go nie pytal, a G. Zemek prowadzil swoj"! dzialalnosc 

w6wczas, gdy swiadek jeszcze nie pracowal w sluzbach. Zna natomiast w pewnym zakresie 

te zagadnienia z analiz, kt6re byly prowadzone co pewien czas przez jego podwladnych i bye 

moze na kt6rejs z nich jest jakas jego odryczna adnotacja lub podpis. 

Przekroczeniem uprawnien bylo zamieszczenie w rozdziale 6, zatytulowanym 

,Wplyw WSI na ksztahowanie opinii publicznej", str. 93, przypis 149, danych Zygmunta 

Solorza-Zaka oraz informacji dotycz~cej jego wsp6lpracy ze Sluzb~ Bezpieczenstwa 

(pkt I. 10 postanowienia o umorzeniu sledztwa). Status pokrzywdzonego w niniejszej sprawie 

otrzymala takze telewizja POLSAT, jako osoba prawna. 

Przywolany zapis zawiera tres6: , Piotr Nurowski ps. , TUR" (wiceprezes , Polsatu "; 

oficerowie WSI liczyli m. in. na to, ze Nurowski pomoze im w nawiqzaniu wsp6lpracy 

z wlascicielem ,Polsatu", Zygmuntem Solorzem) ". Przy nazwisku pokrzywdzonego jest 
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odeslanie do przypisu 149 o nastypUjCf-cej tresci: ,Zygmunt Solarz jut w latach 80. zostal 

wsp6lpracownikiem wywiadu Slutby Bezpieczenstwa. IPN Jacket nr 9468 ". 

Zygmunt Solorz-Zak w toku skladanych zeznan (k. 260 i n.) podni6sl m.in., 

ze umieszczenie jego nazwiska w Raporcie jest przekroczeniem uprawnien przez 

Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza, gdyz dokument ten 

powinien dotyczyc tylko wsp6lpracownik6w WSI. W zwiCf-zku z insynuacjami prasowymi 

o jego wsp6lpracy z SB, pokrzywdzony w dniu 8 listopada 2006 r. zwr6cil sift do IPN 

o informacje na sw6j temat. Otrzymane w dniu 24 listopada 2006 r. zaswiadczenie (k. 302) 

stanowi, ze nie figumje on w katalogu wsp6lpracownik6w organ6w bezpieczenstwa panstwa, 

o czym poinformowal opiniy publicznCf-. Wytoczyl takze pow6dztwo przeciwko Antoniemu 

Macierewiczowi i prof. Andrzejowi Zybertowiczowi oraz przedstawicielom medi6w 

o ochrony d6br osobistych. ' ) 

Ponadto w sledztwie dokonano oglydzin akt sprawy SCf-du Okrfigowego w Warszawie 

o sygn. XXV C 338/07 (t. XXIX, k. 6154 i n.), z pow6dztwa Zygmunta Solorza-Zaka 

przeciwko Antoniemu Macierewiczowi i Skarbowi Panstwa - Ministrowi Obrony Narodowej 

o ochrony d6br osobistych oraz zadoscuczynienie, zakonczonej wyrokiem z dnia 10 czerwca 

2010 r. oddalajCf-cym pow6dztwo. 

Przekroczeniem uprawnien bylo r6wniez umieszczenie w rozdziale 10, 

zatytulowanym ,Dzialalnosf: oficer6w WSI w Wojskowej Akademii Technicznej", str. 140, 

danych o osobie Wojciecha Pogonowskiego (pkt I. 13 postanowienia o umorzeniu), 

w kontekscie naduzyc finansowych, kt6rych mialo sift dopuscic kierownictwo tej uczelni. 

Przywolany zapis zawiera tresc: ,Aktywnosf: oficer6w WSI · niejednokrotnie ) 

przybierala charakter przest~pczosci gospodarczej na wielkq skat~, wskutek kt6rej Skarb 

Pafzstwa tracil wielomilionowe sumy. Bardzo cz~sto §rodkifinansowe naletqce do podmiot6w 

gospodarczych lub instytucji zwiqzanych z wojskiem byly transferowane bqdi malwersowane 

za posrednictwem firm, fundacji, bqdi innych instytucji tworzonych z inicjatywy oficer6w WSI 

lub majqcych z nimi scisle powiqzania. Przykladem tego rodzaju aktywnosci oficer6w WSI 

byla prowadzona w latach 1996-2000 dzialalnosf: gospodarcza wok6l Wojskowej Akademii 

Technicznej. Na §lad tej przest~pczej dzialalnosci oficer6w WSI natrafiono w polowie 1999 r. 

podczas kontroli jinansowej prowadzonej w WAT przez UKS. Kontrola dotyczyla zalotefz 

budtetowych uczelni. ". Dale} na str. 140 jest zapis o tre§ci: , ( .. .) W kofzcu 2000 r. Wojskowa 

Prokuratura Okr~gowa w Warszawie przedstawila zarzuty m. in. ( .. .), dyrektorowi Oficyny 

Wydawniczej WAT Wojciechowi Pogonowskiemu, ( .... ) ". I dalej: , W wyniku przest~pczego 
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procederu, kt6re obrazujq om6wione przypadki, WAT stracila co najmniej 381.962.568 zl. 

Wi?kszoH: utraconych przez WAT kwot zostala wyprowadzona poza polski system bankowy. " 

Wojciech Pogonowski wtoku zeznafl (t. IV, k.809 in.) powt6rzyl tezy zlozonego przez 

w/w zawiadomienia (t. IV, k. 731 in.) zarzucaj(j.c Antoniemu Macierewiczowi bezpodstawne 

umieszczenie go w Raporcie jako jednej z os6b uczestnicz(j.cych w przestypczym procederze 

w WAT. Podni6sl, iz zostal on przedstawiony jako przestypca w zwi(j.Zku tym, ze wczesniej 

toczylo siy przeciwko niemu przed Wojskow'! Prokuratur'! OkrygOW(j. w Warszawie 

postypowanie kame. Autor Raportu nie uwzglydnil jednak istotnego faktu, ze wyrokiem 

Wojskowego S(j.du Okrygowego w Warszawie z 31 maja 2005 r. o sygn. So. 38/01 (t. IV, 

k.735 i n.), kt6ry uzyskal walor prawomocnosci 3 grudnia 2006 r. - uniewinniono lub 

umorzono postypowanie wobec wszystkich oskarzonych w tej sprawie. 

w toku sledztwa przeprowadzono w dniu 18 kwietnia 2011 r. oglydziny dokument6w 

z akt postypowania cywilnego S(j.du Okrygowego w Warszawie o sygn. II C 647/07 

(t. XXVII, k. 5737 i n.), o ochrony d6br osobistych przeciwko Skarbowi Panstwa, 

wskazuj(j.C jako statio fisci Przewodnicz(j.cego Komisji Weryfikacyjnej WSI, Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony Narodowej. W dniu 13 grudnia 2010 r. S(j.d 

w orzeczonym wyroku nakazal Ministrowi Obrony Narodowej m.in. opublikowanie na 

czwartej stronie dziennika ,Gazeta Wyborcza" oswiadczenia, ze ,/ .. ./ przeprasza Pana 

Wojciecha Pogonowskiego za zamieszczenie }ego nazwiska / .. ./ oraz stwierdza, ze 

zamieszczenie w Raporcie danych Pana Wojciecha Pogonowskiego bylo niezgodne z 

przepisami prawa, a Pan Wojciech Pogonowski nie uczestniczyl w bezprawnej dzialalnosci 

Wojskowych Sluzb Informacyjnych ani przestf?pczym procederze na szkodf? Wojskowej 

Akademii Technicznej". S(j.d zasl:!dzil tez od Skarbu Paiistwa- Ministra Obrony Narodowej na 

rzecz Wojciecha Pogonowskiego kwoty 15.000,- zl. 

Od w/w wyroku pozwany zlozyl apelacjy. Postypowanie odwolawcze o sygn. 

I ACa 286/11 zakoiiczylo siy wydaniem w dniu 14 wrzesnia 2011 r. wyroku oddalajl:!cego 

apelacjy (t. XLIII, k.9111-9124). 

Przekroczeniem uprawnien bylo takze zamieszczenie w rozdziale 5, zatytulowanym 

,Inwigilacja przez WSI srodowisk politycznych" w podrozdziale ,Sprawa Jerzego 

Szmajdzinskiego ", str. 85, danych o pll\. Piotrze Pertlm (pkt I. 16 postanowienia 

o umorzeniu Sledztwa). 

Na str. 85 zamieszczono zapis o tresci:, WSI uzyskiwaly r6wniez dokladne informacje 

na temat zamierzen gospodarczych Topalowa. Docieraly do nich wiadomosci o planowanej 
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wizycie w Polsce delegacji firmy Machinoexport. Rosjanie mieli prawdopodobnie spotkac sir; 

z poslem Janasem: , Przedmiotem rozm6w b?dzie sprawa dzialalnosci gospodarczej na 

terenie RP, w tym na odcinku wojska. Aktualny projekt dotyczy zakupu ZNTK w Jeleniej 

G6rze oraz produkcji cystern kolejowych (ok. 6 tys. sztuk na rynek wschodni, w tym takze do 

AfganistamU. Powyzsze przedsi?WZi?cie ma bye realizowane przy udziale: Kolmexu, 

Manfreda Marko, firmy ZASTA ze Slupska - za }ego vvprowadzeniem optuje pose/ SLD 

Sienko, wiceprzewodniczqcy sejmowej komisji obrony - Machinoexport". WSI uzyskala 

informacje, ze , organizatorzy przedsi?WZi?cia (Pertek, Ciereszko i pose/ Sienko) majq 

otrzymac ok. 5% prowizji od wartosci zawartej umowy. " 

Skladaj'!c zeznania w sprawie Piotr Pertek (t. IV, k. 838 in.) podtrzymal tezy swego 

zawiadomienia (t. IV, k. 790), zarzucaj'!c Antoniemu Macierewiczowi zarnieszczenie w nirn 

nieprawdziwej inforrnacji, jakoby posredniczyl w sprzedazy obywatelowi Federacji , ) 

Rosyjskiej, prawdopodobnie oficerowi GRU, Zaklad6w Naprawczych Taborn Kolejowego 

w Jeleniej G6rze. Jak ustalil nie bylo w tym miescie takiego zakladu. Nie uczestniczyl tez 

w transakcji sprzedazy na wsch6d 6.000 cystern kolejowych i nie uzyskal zadnej prowizji 

w wysokosci 5% od tej transakcji. Nie uczestniczyl tez i nie organizowal zadnych 

przedsiywziy6 o charakterze gospodarczyrn i handlowym oraz nie byl zolnierzern WSI i nie 

wsp6lpracowal z takimi zolnierzarni. 

W toku postypowania wystcjpiono do MON z zapytaniern o przebieg sluzby P. Pertka, 

w odpowiedzi uzyskuj'!c Kart(( Osobow'! Zolnierza Zawodowego (t. VIII, k.1501-1502). 

Przesluchany w charakterze swiadka Stanislaw Janas (t. XII, k. 2308 i n.) - posel na 

Sejm RP w latach 1993 - 2005; w tym od pazdziernika 2001 r. do pazdziernika 2005 r. 

Przewodnicz'!CY Sejmowej Kornisji Obrony Narodowej zeznal, iz posel Jan Sieftko byl ) 

zwyklym czlonkiern tej komisji. Swiadek nie kojarzyl os6b o nazwiskach Topalow i Oskin 

oraz nie parniytal, aby przyjmowal delegacjy fi1my MACHINOEXPORT. Z kolei nazwy 

KOLMEX powi'!Zal z osob'! Jana Chaladaja, natomiast nic rnu nie rn6wily nazwy ZASTA 

i MANFRED MARKO, jak tez nazwisko Ciereszko. Z kolei nazwisko Pertek skojarzyl 

z pracownikiern MON, gdzie byl ,jakirns sekretarzern", a Ministrern Obrony Narodowej byl 

w6wczas Jerzy Szrnajdzinski. 

Przesluchany w charakterze swiadka Jan Sienko (t. XII, k. 2357 in.)- posel na Sejrn RP 

w latach 1997-2005 zeznal, iz rnial zastrzezenia co do okolicznosci, w jakich wymienione 

zostalo w Raporcie jego nazwisko. Dlatego wytoczyl do SC!du Okrygowego w Warszawie 

przeciwko Skarbowi Panstwa pow6dztwo o ochrony d6br osobistych i sprawy wygral. Jan 

Sienko podkreslil, iz nie byl, jak podano w Raporcie - Wiceprzewodnicz'!cyrn Sejmowej 
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Komisji Obrony Narodowej, a jedynie jej czlonkiem. Zasiadal ponadto w latach 2003-2005 

w Komisji ds. Sluzb Specjalnych. Podal, iz nie zna jednak osoby Walerego Topalowa i nie 

bral udzialu w zadnym spotkaniu z udzialem tej osoby. Zna natomiast Piotra Pertka, kt6ry byl 

PrzewodniczE!cym Rady Mlodziezowej Wojska Polskiego w Warszawie, a za rzEtd6w lewicy 

wiceszefem Kancelarii Ministra Obrony Narodowej, kt6rym byl w6wczas J. Szmajdziiiski. 

Swiadek w drugiej polowie lat 80-tych byl dzialaczem ZSMP, kt6rego PrzewodniczE!cym byl 

w6wczas takze Jerzy Szmajdziiiski, natomiast WiceprzewodniczE!cym do spraw mlodziezy 

wojskowej byl wlasnie P. Pertek, a przed nim funkcjy ty pelnil Z. Ciereszko. Swiadek podal, 

iz z P. Pertkiem nie lEtczyly go kontakty towarzyskie. Ponadto jako posel zasiadajE!c 

w Komisji Obrony Narodowej nie mial z nim kontaktu, gdyz nie uczestniczyl on w pracach 

tej komisji. Kontaktowal siy natomiast z Z. CiereszkEt, z kt6rym jako bylym wojskowym, 

) konsultowal r62:ne rozwiE!Zania w obszarze ustawodawstwa wojskowego. Zaprzeczyl, aby 

prawdEt bylo to co zostalo napisane w Raporcie, tj. uzyskanie prowizji od umowy na sprzedaz 

cystem kolejowych. Podkreslil, iz nie bral udzialu w zadnych rozmowach na ten temat. 

Sprawdzil ponadto, ze nie rna i nie bylo w Jeleniej G6rze zaldadu, o kt6rym mowa 

w Raporcie. Swiadek zalEtczyl do protokolu kserokopiy wyroku SEtdu Okrygowego 

w Warszawie o sygn. II C 55/08 z dnia 23 pazdziemika 2008 r. wraz z uzasadnieniem (t. XII, 

k.2363 i n.). SEtd w orzeczeniu tym nakazal Ministrowi Obrony Narodowej m.in. 

opublikowanie na drugiej stronie ,Rzeczpospolitej" oswiadczenia, ze ,/ .. ./ przeprasza Jana 

Sienko za naruszenie }ego d6br osobistych poprzez w Raporcie / .. ../ nieprawdziwych 

i niesprawdzonych informacji naruszajqcych }ego dobre imiff, przez stvvierdzenie na stronach 

83-84 Raportu, i:i byl on wsp6lorganizatorem transakcji zakujJU przez rosyjskq firm? 

Machinoexpott przedsi?biorstvva ZNTK w Jeleniej G6rze oraz cystern kolejowych w ilosci 

6 tys. sztuk tytulem czego mial otrzymac prowizJ? w wysokosci 5% wartosci kontraktu / .. ./". 

Ponadto SEtd nakazal pozwanemu zaplaty 25.000 zl. tytulem swiadczenia na eel spoleczny. 

W sledztwie dokonano oglydzin akt w/w postypOWania dolE!CZajE!C do protoko}u 

kserokopie wybranych kart, w tym orzeczenia instancyjnego SEtdu Apelacyjnego 

w Warszawie z dnia 15 maja 2009 r. sygn. I ACa 104/09 oddalajE!cego apelacjy pozwanego 

(t. XLIII, k.9133 in.). 

Swiadek Jan Chaladaj (t. XIII, k. 2662 i n.) zeznal m.in., ze w latach 80-tych byl 

PrzewodniczE!cym ZW ZSMP we Wroclawiu, natomiast Jerzy Szmajdziiiski byl sekretarzem 

ZG ZSMP. RadEt MlodziezowE! ZSMP WP kierowali: Tadeusz Rzepecki, Piotr Pertek 

i Zbigniew Ciereszko. Wszystkie te osoby znalazly siy w oficjalnej delegacji ZSMP pod 

przewodnictwem Jerzego Szmajdziiiskiego na dwudniowe spotkanie w Legnicy 



58 

z Przewodnicz!lcym Zarz!ldu P6lnocnej Grupy Wojsk Radzieckich Walerym Topalowem. 

Jan Chaladaj zeznal, iz od tego czasu utrzymuje tez z nim kontakty, ale nie robil z nim 

zadnych interes6w. Swiadek byl poslem na Sejm IV kadencji, ale nie byl poslem zawodowym 

i caly czas pracowal w filmie KOLMEX. Potwierdzil, iz podczas pobytu w Polsce 

W. Topalow przebywal w Sejmie, tj. dwukrotnie w czasie swej kadencji swiadek zalatwial 

mu pozwolenie na pobyt w Hotelu Sejmowym i w/w nocowal w jego pokoju. Natomiast 

nigdy nie zalatwial mu przepustki do Sejmu. Zaprzeczyl, aby W. Topalow mial brae udzial 

w przygotowywaniu kontraktu na dostawy wagon6w kolejowych do Afganistanu. Podkreslil, 

iz firma KOLMEX nie przygotowywala takiego kontraktu. Jan Chaladaj zeznal tez, ze byl na 

urodzinach J. Szmajdziii.skiego, jednak W. Topalowa na nich nie widzial. Dodal, iz miesi!lc 

p6zniej W. Topalow byl na urodzinach u swiadka i bye maze wtedy spotkal siy 

z J. Szmajdziii.skim. W6wczas nie bylo okazji do rozmowy w cztery oczy, bo na jednej sali ) 

bylo zgromadzonych ok. 350-400 os6b. Znany byl w/w fakt, iz W. Topalow zostal 

zatrudniony w firmie MACHINOEXPORT, ale kr6tko tam pracowal. Pamiytal tez, 

ze KOLMEX mial zapytanie ofertowe gdzies z Kaliningradu o cysterny. Wprawdzie firma 

ZASTA ze Slupska jest producentem cystern i byla powi!lzana z KOLMEX-em, ale do 

realizacji tego przedsiywziycia nie doszlo. Nie mialo to jednak nic wsp6lnego 

z W. Topalowem. Swiadek podal tez, ze nie zna nikogo o nazwisku ,Manfred Marko" i nic 

nie wie na temat udzialu P. Pertka, Z. Ciereszki i J. Sieii.ki w przedsiywziyciu opisanym 

w Raporcie. 

Przesluchany w charakterze swiadka Zbigniew Ciereszko (t. XV, k. 2879 in.) podal 

m.in., ze w okresie od 1973 r. do 1990 r. byl zolnierzein zawodowym. Z P. Pertkq. zapoznal 

si((, gdy byl jeszcze sluchaczem Szkoly Oficerskiej we Wroclawiu, a potem w/w spotykali siy 

na szczeblu sluzbowym, pracuj!lc na terenie Slq.sldego Okrygu Wojskowego. Natomiast 

J. Chaladaja, jak i J. Sieii.ky, poznal w drugiej polowie lat 70-tych w zwiq.zku ze swoj!l 

dzialalnosciq. w wojskowej organizacji mlodziezowej. Z Walerym Topalowem zapoznal siy 

sluzbowo na poczq.tku lat 80-tych, kiedy pracuj!lc w jednostce wojskowej w Gubinie 

utrzymywali kontakty z P6lnocn!l Grup!l Wojsk Radzieckich, kt6rej dow6dztwo mialo 

siedziby w Legnicy. W. Topalow byl w wojsku pelnomocnikiem do spraw K.omsomolu, 

a swiadek utrzymywal z nim tez kontakty kolezeii.skie. Takze przy okazji r6Z:nych spotkaii. 

sluzbowych poznal osobiscie Oskina, kt6ry przed objyciem stanowiska Sekretarza Ambasady 

ZSRR w Warszawie w polowie lat 80-tych byl etatowym pracownikiem K.omitetu 

Centralnego Komsomolu i bydq.c pracownikiem pionu zagranicznego tej organizacji 

przyjezdzal do Polski z oficjalnymi delegacjami. Z kolei Tadeusza Rzepeckiego poznal 

. ( ) 
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w latach 70-tych, byd'!-c jeszcze w szkole oficerskiej i do dnia dzisiejszego utrzymuje z nim 

bliskie kontakty. R6wniez nazwisko ,Manfred Marko" jest mu znane. Z tego co pamiytal, byl 

on pelnomocnikiem do spraw FDJ w NAL (Narodowej Armii Ludowej NRD) i byl w Polsce 

co najmniej dwukrotnie w polowie lat 80-tych. Zbigniew Ciereszko spotykal siy z nim 

w drodze kontakt6w sluzbowych pomiydzy obiema organizacjami mlodziezowymi. Zna tez 

osoby Stanislawa Janasa - posla na Sejm RP i Przewodnicz'!cego Komisji Obrony 

Narodowej, z kt6rym spotykal si<( r6wniez na drodze sluzbowej. Zbigniew Ciereszko 

podkreslil, ze informacje podane we fragmencie Raportu, w kt6rym jest wymienione jego 

nazwisko SCI- calkowicie nieprawdziwe. Nie organizowal on zadnego przedsiywziycia 

z P. Pertkiem i poslem J. Sienk'!, kt6rego celem mial bye zakup ZNTK w Jeleniej G6rze 

i produkcja cystem kolejowych. Podni6sl, iz z rozm6w z Janem Chaladajem slyszal o jakichs 

) planach czy zamierzeniach firmy KOLMEX, ale nie w kontekscie, kt6ry zostal przedstawiony 

w Raporcie. Piotr Pertek pojawil si<( w Warszawie dopiero w latach 2001- 2002, kiedy obj'!-l 

funkcjy zastypcy szefa sekretariatu ministra, gdy Ministrem Obrony Narodowej zostal Jerzy 

Szmajdzinski. Z kolei posel Jan Sienko byl wtedy czlonkiem Sejmowej Komisji Obrony 

Narodowej, a potem od okolo 2002 r. Przewodnicz'!cym Podkomisji Sejmowej do spraw 

zmiany ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych. Zgodnie z wiedz'! swiadka, kontakt 

P. Pertka z J. Sielli<Cl- m6gl mie6 miejsce dopiero, gdy P. Pertek przybyl do Warszawy. Do 

tego czasu przebywal on w r6znych jednostkach wojskowych na terenie SOW. Pol'!czenie 

osoby P. Pertka z J. Sielli<CI- jest wiyc, zdaniem swiadka - ,czyst'! egzotyk'!"· 

Przekroczeniem .uprawnien bylo takZe zamieszczenie w rozdziale w Raporcie 

w rozdziale 3, zatytulowanym ,Penetracja rosyjska: zagrozenie dla wewm;trznego i 

zewnf?trznego bezpieczenstwa panstwa" w podrozdzialach ,Sprawa ,GWIAZDA ": 

konsekwencje" i ,Penetracja rosyjska: podsumowanie ", str. 56-59, danych o 

pokrzywdzonych - plk Ryszardzie Niedzialkowskim i pplk Andrzeju Goczale 

(pkt I. 17 i 18 postanowienia o umorzeniu Sledztwa), kt6rych dzialania uznano jako 

wyczerpuj'!ce dyspozycjy art. 70a ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy, ale bez wskazania, jakich 

konkretnie zachowan, wyczerpuj'!cych dyspozycjy art. 67 ust. 1 - 10 cyt. ustawy mieli siy oni 

dopuscic. 

W przywolanym zapisie plk Ryszard Niedzialkowski zostal wskazany jako osoba, 

kt6ra nie podjyla dzialmi adekwatnych do skali zagrozenia, cyt.: , W trakcie pobytu na 

plac6wce w KRLD (Korei- dop. wl.) plk Kastelik ujawnil dane oficera WSI pod przykryciem 

oraz zakres prowadzonej przez niego na terenie FR dzialalnosci. Nie poinformowal takze 
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Centrali o pr6bie werbunku przez sluzby wywiadowcze KRLD i Rosji podwladnych mu 

oficer6w - pplk J. i par. K ( .. .). Pomimo uznania, it plk Kastelik , nie daje swoim 

postr;powaniem gwarancji dla bezpieczeftstwa realizowanych przez Instytucjr; zadaft 

operacyjnych na rzecz obronnosci RP ", jedynym dzialaniem Jakie zaproponowano bylo 

zwolnienie ww. do rezerwy ". 

Pokrzywdzony Andrzej Goczal zostal z kolei wskazany jako jeden z zolnierzy WSI, 

co do kt6rych, na podstawie przytoczonych w rozdziale ,Penetracja rosyjska: zagrozenie dla 

wewnr;trznego i zewnr;trznego bezpieczeftstwa paftstwa" fakt6w, powstaly w~tpliwosci co do 

legalnosci jego postypowania, w zwi~zku z powyzszym Komisja Weryfikacyjna skierowala 

zawiadomienia do Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Fakty te odnosnie pokrzywdzonego, 

nie zostaly jednak doprecyzowane w Raporcie. 

Skladaj~c zeznania w niniejszej sprawie Andrzej Goczal (t. XXXVII, k7850 i n.) 

podal m.in., ze byl zolnierzem WSI od 1985 r. do 31 wrzesnia 2006 r. i pelnil w tym czasie 

wiele r6mych funkcji. W dniu 3 sierpnia 2006 r., zgodnie z zapisami art. 65 ustawy, zlozyl 

pelnomocnikowi dwa komplety oswiadczeii. w okresie od 1 pazdziernika 2006 r. do 2 lutego 

2007 r. pozostawal w rezerwie kadrowej oczekuj~c zarazem, ze Komisja Weryfikacyjna 

przeprowadzi z nim jak~s rozmowy, gdyz liczyl na dalsze zatrudnienie w SKW lub SWW. 

Poniewaz tak siy nie stalo, zlozyl wniosek o zwolnienie z zawodowej sluzby wojskowej. 

0 tym, ze jego nazwisko znalazlo siy w Raporcie dowiedzial sitt z Internetu. Pokrzywdzony 

podkreslil, iz od momentu zlozenia oswiadczeil do dnia zlozenia zawiadomienia Komisja 

Weryfikacyjna nie przeprowadzila jego weryfikacji, co stanowilo utrudnienie w staraniach 

o nowe zatrudnienie - gdy usilowal podjct6 nowct pracy i pracodawca dowiadywal siy, .Ze byl 

oficerem WSI - zawsze padalo pytanie, czy zostal zweryfikowany pozytywnie i czy posiada J 
na to stosowny dokument. W dniu 15 grudnia 2009 r. zostal wezwany do Wojskowej 

Prokuratury Okrygowej w Warszawie na przesluchanie w charakterze swiadka w sprawie 

o sygn. akt Po Sl. 49/08, dotyczctce podania przez niego falszywych informacji w pkt 3 

oswiadczenia weryfikacyjnego poprzez zatajenie przez niego wiedzy na temat przestypstw 

popelnionych przez innych zolnierzy WSI. Zawiadomienie o przestypstwie w dniu 

30 czerwca 2008 r. zlozyl Przewodniczctcy Komisji Weryfikacyjnej Jan Olszewski. Wdrozone 

poStypowanie W tej sprawie zakoiiczylo Siy OdillOW<! WSZCZyCia Sledztwa. 

Przekroczeniem uprawnieii bylo takze zamieszczenie w Aneksie nr 13, str. 326, 

danych o mjr Jerzym Kozielewskim (pkt I. 21 postanowienia o umorzeniu sledztwa). 
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Zapis obejmowal nast((pujct-cct- tres6: , 125. mjr Kozielewski Jerzy - ZSRR - WAK -

studia - data ukoftczenia czerwiec 89". Jego zamieszczenie - tak pozostalych wskazanych 

w tej grupie polazywdzonych bylo bezpodstawne. Pokrzywdzonemu nie zarzucono zadnego 

z zachowan wskazanych w art. 67 ust 1 pkt 1-10 ustawy, ani innych dzialan wykraczajct-cych 

poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, co bylo warunkiem 

koniecznym do publikacji jego danych. 

Zgodnie z zeznaniami Jerzego Kozielewskiego (t. VIII, k. 1638 in., t. IX, k 1696 in.) 

1 zlozonym zawiadomieniem (t. VII, k1295-1304) pokrzywdzony pelnil sluzby w WSI w 

latach 1986- 1992 i byl o:ficerem Zaldadu Technik Specjalnych, w tym w latach 1988- 1989 

byl na studiach w ZSRR. Po powrocie zostal przeniesiony do Oddzialu IV, tj. Biura 

Bezpieczenstwa Wewn((trznego. Nast((pnie zostal oddelegowany do pelnienia sluzby poza 

wojskiem, tj. w Biurze Bezpieczenstwa Narodowego. Wtedy tez przeszedl do struktur 

cywilnych. W BBN pracowal do czerwca 1995 r., kiedy to przeszedl na emerytur((. W WSI 

byl oficerem operacyjnym i do jego obowict-zk6w nalezalo zabezpieczanie WSI od wewnct-trz 

przed inwigilacjct-. Z kolei pracujct-c w BBN sporzct-dzal analizy, nie zajmowal siy dzialalnoscict

wywiadowczct-. Pokrzywdzony podni6sl, ze nie nalezal do grupy os6b, kt6re kwali:fikowaly siy 

do zamieszczenia w Raporcie, gdyz nigdy nie prowadzil dzialalnosci niezgodnej z prawem. 

Jerzy Kozielewski wskazal takze na szereg nieprawdziwych informacji o sprawach, 

nie dotyczct-cych bezposrednio jego osoby, ale znanych mu z racji pracy w WSI i BBN, kt6re 

zostaly opisane w Raporcie w nieprawdziwy spos6b. Zdaniem swiadka twierdzenia zawarte w 

Raporcie o inwigilacji telewi~i sct- nieprawdziwe, gdyz wszystkie te dzialania byly jawne, na 

dow6d czego w/w przedlozyl do akt kopie stosownych dokument6w (t. IX, k 1702 i n.). 

Ponadto wedlug swiadka zdeformowano tez informacj(( o inwigilacji prawicy. Okolicznosci 

znane w/w z pracy w BBN swiadczct- o tym, iz organy bezpieczenstwa panstwa interesowaly 

siy nie konkretnymi partiami, lecz dzialalnoscict- poszczeg6lnych polityk6w, kt6rzy 

angazowali siy w dzialania pozostajct-ce w zainteresowaniu sluzb. 

Ostatnie zakwestionowane w sledztwie zap1sy Raportu polegaly na ujawnieniu 

w nim informacji niejawnych o ldauzuli ,tajne" lub ,scisle tajne', wykraczaj~cych poza 

upowaznienie ustawowe: 

- na temat kierunk6w pracy operacyjnej i zainteresowan Urzctdu Ochrony Panstwa, 

- w rozdziale 5, zatytulowanym ,Inwigilacja przez WSI srodowisk politycznych" 

w podrozdziale ,Kontynuacja praktyk z lat PRL ", str. 66, przypis 81, w podrozdziale 
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,Sprawa kontakt6w z tygodnikiem ,NIE", str. 81 oraz w podrozdziale ,Dzialania WS!wobec 

polityk6w lewicy", str. 83 (pkt I. 25 postanowienia o umorzeniu sledztwa), 

w rozdziale 7, zatytulowanym ,Nielegalny handel broniq" w podrozdziale ,Podstawy do 

monitoringu ", str. 102 - 103, 105, 106 oraz w podrozdziale , Terrorysci ", str. 111, 112, 

przypis 200 (pkt I. 28 postanowienia o umorzeniu sledztwa), 

- w rozdziale 10, zatytulowanym ,Dzialalnosf: ojicer6w WSI w Wojskowej Akademii 

Technicznej", str. 136, przypis 257 (pkt I. 30 postanowienia o umorzeniu sledztwa), 

- informacji na temat zainteresowan Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnytrznych 

osob~ Andrzeja Bilika, w rozdziale 6, zatytulowanym , Wplyw WSI na ksztaltowanie opinii 

publicznej", str. 94: przypis 152 i przypis 153 oraz w tymze rozdziale na temat zainteresowan 

Departamentu Przeciwdzialania Korupcji Agencji Bezpieczenstwa Wewnytrznego osob~ 

Andrzeja Madery (pkt I. 26 i 27 postanowienia o umorzeniu sledztwa), 

- informacji o dzialaniach podejmowanych przez Agencjy Bezpieczenstwa Wewnytrznego 

wobec PKN Orlen, w rozdziale 9, zatytulowanym ,,Ingerencja WSI na rynku paliwowo

energetycznym ", str. 128 - 129 (pkt I. 29 postanowienia o umorzeniu sledztwa), 

- informacji o osobie oraz dzialaniach podejmowanych przez Aleksandra Malmwskiego, 

jak:o funkcjonariusza Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnytrznych, a nastypnie 

Zarz~du I Urzydu Ochrony Panstwa w rozdziale 12, zatytulowanym, Operacja ZEN" str. 154 

- 163 i w Aneksie nr 24, str. 369- 372 (pkt I. 31 postanowienia o umorzeniu sledztwa) oraz 

- informacji o operacji wywiadowczej realizowanej przez polskie wojskowe sluzby 

wywiadowcze przy udziale sluzb sojuszniczych, prowadzonej poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, kt6re to infmmacje, jako zawieraj~ce dane co do form i metod 

) 

pracy operacyjnej tych sluzb oraz nazwiska oficer6w, byly chronione klauzul~ ,tajne" lub ) 

,scisle tajne", w rozdziale 12, zatytulowanym , Operacja ZEN", str. 154 - 163 

(pkt I. 32 postanowienia o umorzeniu sledztwa). 

W ocenie pokrzywdzonego Krzysztofa Surdyka (t. N, k. 787 in., RTD-00-277/09, 

k. 157 i n., 172 i n. oraz 178 i n., RTD-00-371/09, k.48 i n) i Aleksandra Makowskiego 

(t. XI, k. 2223 i n.; akta RTD-00-277/09, k. 184 i n.; akta RTD-00-30/12, k. 63 i n.) 

upublicznienie danych o operacji opisanej w rozdziale 12, sprowadzilo zagrozenie dla 

bezpieczenstwa os6b w ni~ zaangazowanych. Jak: w/w podnieSli - Antoni Macierewicz 

upublicznil w Raporcie nazwiska 5 os6b, podwladnych Krzysztofa Surdyka, kt6rzy byli w 

trak:cie wykonywania zadan sluzbowych, przez co zostali zdekonspirowani w trak:cie 

realizacji operacji wywiadowczych. Publikacja ich danych osobowych prowadzila nie tylko 

do ujawnienia operacji, a zarazem tajemnicy panstwowej, ale tez narazila te osoby na 
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bezposrednie niebezpieczenstwo dla zycia b£!dz zdrowia. Operacje te rozpoczyly si((, gdy 

pokrzywdzony kierowal wywiadem i nie zakonczyly siy do czasu publikacji Raportu. 

Wskaza6 nalezy, iz powyzsze dane byly weryfikowane m.in. przesluchaniami 

Dariusza Sobala (akta RTD-00-30/12, k. 126 i n.), Radoslawa Sikorskiego (akta RTD-00-

278/09, k. 10 i n.) i Marka Szlenka (akta RTD-00-30/12, k. 106 i n.) oraz po uzyskaniu 

protokol6w posiedzen Sejmowej Komisji do spraw Sluzb Specjalnych. Na tej podstawie 

podjyte zostaly ustalenia w zakresie podejrzenia pomocnictwa Antoniego Macierewicza do 

ujawnienia tajemnicy, czemu dano wyraz w pkt I postanowienia o umorzeniu Sledztwa. 

Podkreslenia r6wniez wymaga, iz w sprawie w W£t.tku dotycz'!cym ujawnienia 

tajemnicy panstwowej w dniu 26 kwietnia 2011 r. uzyskano dokumenty dotycz'!ce wydania 

czlonkom Komisji Weryfikacyjnej oraz osobom z nimi pracuj£!cym poswiadczen 

) bezpieczenstwa. Z kolei w pismie z dnia 1 czerwca 2011 r. ABW poinformowala, ze ci 

czlonkowie Komisji Weryfikacyjnej, kt6rzy posiadali w chwili wyznaczenia do prac 

poswiadczenia bezpieczenstwa wydane przed dniem 16 czerwca 2005 r., pomimo uplywu 

okresu wa:lnosci w nich podanego mogli zosta6 dopuszczeni do pracy w Komisji, gdyz na 

mocy art. 8 ttstawy Z dnia 15 kwietnia 2005 r. 0 zmianie ttstawy 0 ochronie itifbrmaqi nigaWt!)ICh oraz 

niektr5rych int!)lch ttstaw (Dz. U. nr 85, poz. 727) zostaly przedluzone okresy ich waznosci. 

W sprawie przesluchano takZe Cezarego Wolsldego (t. XXVI, k. 5425 in.), zajmuj£!cego siy 

w Komisji Weryfikacyjnej administrowaniem komputerami, kt6ry zeznal m.in., ze Komisja 

miala do dyspozycji 4 komputery klasy Tempest, zapewniaj£!ce bezpieczenstwo danych. 

Na podstawie przeprowadzonych czynnosci nie powziyto uzasadnionego podejrzenia, 

iz ze strony Przewodnicz£!cego Komisji Wery:fikacyjnej doszlo do niedopelnienia obowi£t.Zku 
. I \ 

1 zapewnienia Komisji pracy zgodnie z wymogami ustawy o oclu·onie informacji niejawnych. 

W szczeg6lnosci nie doszlo do naruszenia tej ustawy w zakresie dopuszczenia do 

wykonywania czynnosci czlonk6w Komisji Weryfikacyjnej oraz os6b z nimi pracuj£!cych, 

gdyz osoby te posiadaly wazne poswiadczenia bezpieczenstwa lub uzyskaly dopuszczenie 

decyzj£! Ministra Obrony Narodowej i nastypnie otrzymaly stosowne poswiadczenie. Nie 

zachodzi zatem w tym zakresie potrzeba dokonania z urzydu procesowej oceny. 

Koncowo w tym miejscu wskaza6 nalezy, iz w sledztwie zostal tez przesluchany 

w charakterze swiadka Szef Agencji Wywiadu gen. bryg. Maciej Hunia (akta RTD-00-

278/09; k.1-4; 15-17), kt6ry uprzednio zlozyl niejawne doniesienie o czyny z art. 231 § 1 Ide., 

271 § 1 k.k. i 265 § 1 k.k .. Agencji Wywiadu zostala uznana za pokrzywdzonego w zwi£t.Zku 

z podejrzeniem naruszenia art. 265 § 1 k.k. Przedmiot doniesienia pokrywa Sly 

z zawiadomieniami innych pokrzywdzonych, procesowo rozpoznanymi w pkt I decyzji. 
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ZA WIADOMIENIA OSOB, NIE B~Df\CYCH POKRZWYDZONYMI 

W sledztwie uzyskano zawiadomienia pochodzC).ce od os6b, me b~td').cych 

pokrzywdzonymi w sprawie, w tym szereg doniesien mjr Slawomira Krawczyka, kt6re 

w czysci, w tym z dnia: 2 pazdziernika 2008 r. (t. X, k.1870 i n.); 18 listopada 2008 r. 

(t. X, k.1945 in.) i 13 marca 2009 r. (t. XI, k. 2149 in.) i 5 maja 2009 r. (t. XII, k. 2418) 

zostaly rozpoznane w ramach pkt XII postanowienia o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 

2013 r. dotycz').cego niedopelnienia obowi').zku w okresie od 4 pazdziernika 2006 r. do 5 

listopada 2007 r. w Warszawie przez Szefa Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego Antoniego ) 

Macierewicza, polegaj').cego na odmowie zatrudnienia lub oddelegowania do pracy w SKW 

bylych zolnierzy i pracownik6w Wojskowych Sluzb Informacyjnych pomimo, iz zostali oni 

pozytywnie zwery:fikowani lub Komisja Wery:fikacyjna nie powzi~tla WC).tpliwosci co do 

zgodnosci z prawd'). zlozonych przez w/w oswiadczen, albo takowych nie potwierdzila, ale 

nie zakonczyla w stosunku do nich postypowan, a jednoczesnie przyjyciu do sluzby os6b nie 

posiadaj').cych wymaganego wyksztalcenia i przygotowania zawodowego lub tez 

funkcjonariuszy negatywnie opisanych w Raporcie narazaj').c Polsky na zagrozenie 

bezpieczenstwa oraz znaczne straty :finansowe i dzialaj').c w ten spos6b na szkody interesu 

prywatnego i publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. 

W ramach niniejszej decyzji rozpoznawane SC). jedynie zawiadomienia ffiJf 

Slawomira Krawczyka, w czysci pochodzC).ce z akt postypowania o sygn. 1 Ds 969/0SNI 

Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, kt6re postanowieniem z dnia 9 stycznia 2009 r. 

polC).CZOllO z niniejszym sledztwem (t. X, k. 1911 in.), llOSZC).Ce daty: 

- 7 listopada 2008 r. (t. X, k.1883 in.) i 28 lutego 2009 r. (t. XI, k. 2107 in.) wskazuj').ce 

nazwiska: mjr Piotra Wersznera (blydnie podanego jako Werschner) i mjr Krawca, 

pozytywnie zwery:fikowanych, a potem wymienionych w Raporcie jako osoby, kt6rych 

postypowanie wypelnia dyspozycje w art. 70a ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy; nadto okolicznosc, 

iz w opracowaniu Raportu Przewodnicz').cemu Komisji Wery:fikacyjnej pomagal plk Pawlicki 

(bC).dz Pawlik) oraz plk KrzysztofBadeja, wobec kt6rego podczas istnienia WSI bylo wszczyte 

postypowanie o cofniycie poswiadczenia bezpieczenstwa oraz 
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- 18 listopada 2008 r. (t. X, k.1949 in.) i 13 marca 2009 r. (t. XI, k. 2149 in.), dotycz'!ce 

podania w Raporcie danych personalnych pplk Krzysztofa Gardiasa tylko z tego wzglydu, 

ze wpisal siy na listy zapoznanych z dokumentami w procedurze operacyjnej ,Gwiazda", przy 

czym zostal on pozytywnie zweryfikowany. 

W sprawie przesluchano w charakterze swiadka Slawomira Krawczyka 

(t. X, k. 2036 i n.), kt6ry podtrzymal zlozone zawiadomienia oraz wskazane w nich 

osoby, o ile to bylo celowe. 

Odebrano m.in. zeznania od Krzysztofa Badeja (t. XII, k.2343 i n.), kt6ry przed 

rozwi'!Zaniem WSI byl gl6wnym specjalist'! w centrali WSI w Warszawie. Swiadek zeznal, 

iz przed Komisj'! Weryfikacyjn'! stawal w sumie trzy alba cztery razy, pierwszy raz 

jeszcze we wrzesniu 2006 r. Opowiedzial Komisji o tzw. ,aferze bakszyszowej", 

nieprawidlowosciach zwi'!Zanych z przetargami dla wojska z udzialem m.in. firmy SILTEC, 

nadto z funkcjonowaniem Zakladu Inwestycji Organizacji Traktatu P6lnocnoatlantyckiego 

Polsce z/s. w Warszawie oraz z ochron'! infonnacji niejawnych, o kt6rych raportowal 

uprzednio do swoich bezposrednich przelozonych i w tych sprawach byly podejmowane 

dzialania z udzialem organ6w scigania. Dokument jego pozytywnej weryfikacji otrzymal 

prawdopodobnie w czerwcu 2007 r .. W grudniu 2006 r. zaproponowano mu wykonywanie 

obowi'!Zk6w w SKW w ramach rezerwy kadrowej MON. Dopiero we wrzesniu 2007 r. zostal 

wyznaczony na stanowisko w strukturach SKW. Zaprzeczyl, aby bral udzial w tworzeniu 

Raportu. Zdaniem swiadka nikt z bylego WSI w tym nie uczestniczyl. W Raporcie znalazl 

jednak na str. 124 w rozdziale 8, zatytulowanym ,Ni~prawidlowosci zwiqzane z oslonq 

przetargu na Kolowy Transporter Opancerzony" fragment tekstu, kt6ry pochodzil ze 

sporz'!dzonej przez niego analizy zasadnosci przetargu na KTO i nieprawidlowosci zwi'!Zane 

z tym przetargiem. Analiztt tak'! przygotowywal na pocz'!tku 2007 r. przed publikacj'! Raportu 

przy udziale dw6ch funkcjonariuszy SKW Slawomira Muchy i Marka Utrackiego, na 

podstawie dostarczonych mu teczek z materialami, znajduj'!cymi siy w zasobach WSI. Byly 

to takze oceny innych oficer6w WSI, zawarte w materialach WSI dotycz'!ce KTO Rosomak. 

Sporz'!dzil j'! na polecenie Dyrektora Zarz'!du Studi6w i Analiz SKW Piotra B'!czka, kt6ry 

byl w6wczas jego przelozonym. Swiadek zeznal, iz nie wiedzial, ze analiza ta bydzie 

umieszczona w Raporcie. Zaznaczyl przy tym, iz w tekscie Raportu na str. 124 nie byly jego 

autorstwa przypisy oraz dopiski dotycz'!ce uczestniczenia w kursach i szkoleniach KGB 

przez plk Edwarda Jaroszuka i pllc Eugeniusza Lendziona. 
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Podkreslenia wyrnaga, iz postanowieniern z dnia 29 grudnia 20IO r. dolllczono do 

akt niniejszego sledztwa post((powanie prowadzone w Prokuraturze Rejonowej Warszawa 

Sr6drniescie pod sygn. IDs I337/IO (poprzednio IDs 986/IO) z zawiadornienia 

Stowarzyszenia ,SOWA" (t. XXIII, k. 4778 i n., 4788 in.), zrzeszajllcego bylych zolnierzy 

WSI, dotyczllce przekroczenia uprawnien sluzbowych i niedopelnienia obowillzk6w przez 

Przewodniczllcego Kornisji Weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza w okresie od 2I lipca 

2006 r. do 9 listopada 2007 r. w Warszawie przez zawarcie nierzetelnych danych 

w opracowanyrn przez niego Raporcie, tj. o czyn z art. 23I § I k.k. i i1111e. Przedrniot 

doniesienia pokrywa si(( z zawiadornieniarni pokrzywdzonych, procesowo rozpoznanyrni 

w pkt I decyzji, a nadto w pkt XVI. W niniejszyrn post((powaniu Stowarzyszenie ,SOWA" 

reprezentuje Prezes Zarzlldu Gl6wnego gen. bryg. rez. Marek Dukaczewski, kt6ry skierowal 

zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej Warszawa Sr6drnie8cie, a nast((pnie po dolllczeniu 

post((powania do niniejszego sledztwa zlozyl zeznania (t. XXIII, k. 49I5 i n.; XXXIX, 

k. 8254 i n.; t. XL, k.8567 i n.) na okolicznosci zawarte w w/w doniesieniach. Zeznal m.in., 

iz powodern zlozenia zawiadornienia z dnia I wrzesnia 20IO r. byla publiczna wypowiedz 

Antoniego Macierewicza, w kt6rej po raz pierwszy przyznal, ze zar6wno w Raporcie jak i w 

Aneksie swiadornie zarniescil falszywe inforrnacje, kt6re w jego ocenie rnialy zdezorientowa6 

wrogie Polsce sluzby specjalne. 

Podnies6 nalezy, iz w doniesieniu Stowarzyszenia ,SOWA" z dnia I wrzesnia 

20IO r. (t. XXIII, k.4778 i n.), przy opisie okolicznosci zwillzanych ze sporzlldzeniern 

i upublicznieniern Raportu, zawiadarniajl:!CY podni6sl, iz nadanie biegu tak sporzlldzonernu 

dokumentowi, w kt6ryrn poswiadczono nieprawd((, naruszajllc dyspozycjy art. 27I § I k.k. 

jest jego ,uzyciern" w rozurnieniu art. 273 k.k.. Z tego tez wzglydu, zdaniern skladajllcego ) 

doniesienie, w niniejszej sprawie wchodzi w gry odpowiedzialnosc Przewodniczllcego 

Kornisji Weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza z art. 23I § I k.k. w kumulatywnyrn zbiegu 

ze wskazanyrni wyzej przepisarni. Biorllc pod uwag(( dokonanll w niniejszej sprawie oceny 

kamo-prawnll, w efekcie kt6rej uznane zostalo, iz Raport nie stanowi dokurnentu w ali. 27I 

§ I k.k., o czyrn szerzej w dalszej czysci uzasadnienia w czysci obejrnujllcej oceny prawnll, 

naturalnll konsekwencjll tej oceny jest wyelirninowanie z kwalifikacji prawnej czynu, 

pozostajllcego w kumulatywnyrn zbiegu z ali. 273 k.k .. 

Zwr6cenia uwagi wyrnaga, iz propozycja kwalifikacji prawnej czynu, prezentowana 

przez skladajllcego doniesienie, nie jest dla organu procesowego willZl:!Ca. Jak wskazane 

zostalo w uzasadnianiu decyzji z dnia 30 grudnia 20I3 r. - prokurator, jak tez Sl:!d rnogll 
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Zwr6cenia uwagi wymaga, iz propozycja kwali:fikacji prawnej czynu, prezentowana 

przez skladaj'!cego doniesienie, nie jest dla organu procesowego wi'!Z'!ca. Jak wskazane 

zostalo w uzasadnianiu decyzji z dnia 30 grudnia 2013 r. - prokurator, jak tez s'!d mog'! 

dokona6 zmiany kwali:fikacji prawnej, oceniaj'!c stan faktyczny, mieszcz'!CY siy w ramach 

zawiadomienia. Zachowuje SW'! aktualnos6 kolejne stwierdzenie, iz w sledztwie uznano, 

ze ustalenia w sprawie w powyzszym zakresie powoduj'! jedynie koniecznos6 oceny prawno

karnej pod k'!tem wyczerpania znamion z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 k.k. w zb. z art. 

18 § 3 k.k. w zw. z art. 265 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., co uczyniono w pkt I decyzji. 

Podkreslenia wymaga, iz odnosnie tez doniesienia Stowarzyszenia ,SOW A'' z dnia 

21 wrzesnia 2010 r. (t. XXIII, k.4788 in.) nast'!pilo procesowe rozstrzygniycie w pkt XVI 

decyzji o czyn z art. 49 § 1 ttsfalJ!Y z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie dm!Jch osobmrych. 

Podnie86 ponadto nalezy, iz we wniosku dowodowym Stowarzyszenia ,SOW A" 

z dnia 5 czerwca 2012 r. (t. XXXIX, k. 8189 i n.), podpisanym przez Prezesa Zarz'!du 

Gl6wnego Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marka Dukaczewskiego, pojawila siy r6wniez teza, 

ze Raport byl efektem pracy zespolowej pod kierunkiem Antoniego Macierewicza. 

Przesluchany w zwi'!Zku z w/w wnioskiem Marek Dukaczewski (t. XXXIX, k. 8254 i n.; 

t. XL, k 8567 i n.) zeznal, iz informacja o tym, ze poszczeg6lne fragmenty Raportu byly 

przygotowywane przez rome osoby wsr6d, kt6rych byli: plk Krzysztof Badeja, plk Janusz 

Pawlicki lub Pawlik oraz plk Jerzy Urbanowicz i plk Jerzy Mikolajczyk, nadto plk Maciej 

Urbanski, pochodzila m.in. od plk Krzysztofa Polkowskiego, kt6ry wskazywal na brak 

sp6jnosci logicznej Raportu i duz'! liczby blyd6w technicznych, co moglo bye spowodowane 

tym, ze ldlka os6b opracowywalo ten dokument. Nadto w tresCi Raportu zawarte byly 

szczeg6ly · dotycz'!ce systemu informatycznego, kt6re zapewne byly znane Jerzemu 

Urbanowiczowi (t. XXXVI, k.7719 i n.) i Jerzemu Mikolajczykowi (t. XIII, k.2558 1 n., 

k2598 in.; t. XXXIX, k. 8273 in.). 

Wskazane powyzej kwestie byly r6wniez przedmiotem zawiadomienia 

Stowarzyszenia ,PRO MILITIO" z dnia 30 kwietnia 2009 r. (t. XIII, k 2477 i n.), 

podpisanego przez Jana Oczkowskiego, · o czyny z art. 231 § 1 kk:, art. 271 § 1 k:k: i art. 

212 § 1 i 2 k:k i inne. Zgodnie z tresci'! doniesienia w Raporcie w znacznej czysci zostaly 

przedstawione nieprawdziwe dane, co bylo celowym, swiadomym dzialaniem, obliczonym 

m.in. na niek:orzystne pok:azanie genezy powstania WSijak:o jednolitego i nierozerwalnego od 

rok:u 1955 tworu organizacyjnego, tj. jeszcze od czasu, gdy istniala Informacja Wojsk:owa. 

Jak: podniesiono autor Raportu zamiescil w nim wiele nieprawdziwych informacji, 

szczeg6lowo omawiaj'!c bezprawne dzialania funkcjonariuszy WSI, chociaz takimi one nie 
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byly. W wiykszosci przypadki te zostaly opisane w uzasadnieniu niniejszej decyzji, poza 

wymienionymi enumeratywnie na str. 22-25 blydami w okreSlaniu stopni wojskowych, 

stanowisk etatowych, nazw kom6rek organizacyjnych, czy tez nazwisk funkcjonariuszy, 

kt6re mozna traktowac jako efekt braku nalezytej starannosci przy sporz!:!dzaniu Raportu. 

Ponadto osobl:! wystypUji:!CI:! w niniejszym sledztwie w charakterze skladajl:!cego 

zawiadomienie oraz swiadka jest Lidia Kalisz. Podkreslenia wymaga, iz postanowieniem 

z dnia 29 sierpnia 2008 r. o sygn. 1Ds 1018/08 Prokuratura Rejonowa Warszawa 

Sr6dmiescie, po rozpoznaniu zawiadomienia Lidii Kalisz z dnia 20 czerwca 2008r. 

,w sprawie niedopelnienia obowi¢6w sluzbowych i przekroczenia uprawnien przez 

Antoniego Macierewicza i Lecha Kaczynskiego w nieustalonym czasie w Warszawie", 

tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. odm6wila wszczycia 

sledztwa w tej sprawie. Zgodnie z trescil:! uzasadnienia w/w decyzji doniesienie dotyczylo ) 

m.in. osoby Antoniego Macierewicza w zwi¢u z niewlasciwie przeprowadzonl:! weryfikacjl:! 

Sluzb WSI. Postanowieniem z dnia 30 wrzesnia 2008 r., po podjyciu postypowania 

sprawdzajl:!cego w niniejszej sprawie, poll:!czono wskazane postypowanie do sledztwa VI Ds 

125/07 z tego wzglydu, iz oba postypowania dotyczl:! dzialan jednego organu, tj. Komisji 

Weryfikacyjnej. Kolejne doniesienia Lidii Kalisz, w tym z dnia 24 listopada 2008 r. (t. X, 

k.1834) oraz z dnia 19 marca 2009 r. (t. XII, k. 2256 i n.) dotyczl:!ce m.in. naruszenia w 

zwi~ z publikacjl:! Raportu ustawy z d11ia 29 sierp11ia 1997 r. o 01:hronie dat!)!ch osobouych oraz 

ustawy z dnia 22 srycznia 1999 r o ot'hro11ie informagi nif!fawt!Jch, zostaly procesow9 rozpoznane 

w czysci w pkt I niniejszej decyzji oraz w pkt XVI postanowienia z dnia 30 grudnia 2013 r., 

kt6ry uzyskal walor prawomocnosci. 

) 
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OCENA PRAWNA 

NIEDOPELNIENIE OBOWIJ\ZKOW oraz PRZEKROCZENIE UPRA WNIEN 

Do znamion przestypstwa ,naduzycia wladzy" okreslonego w art. 231 § 1 k.k. nalezy 

przekroczenie uprawnien lub niedopelnienie obowi~k6w, wynikajC).cych z przepis6w 

okreslajC).cych ich zakres w zwi~ku z zajmowanym stanowiskiem lub pelnionct- funkcjct

(przepisy ustawy i rozporzct-dzenia wykonawcze, w tym regulaminy, statuty), jak tez tzw. 

pragmatyka sluzbowa, wynikajct-ca z istoty zajmowanego stanowiska lub pelnionej funkcji. 

Podmiotem przestypstwa okreslonego w art. 231 § 1 k.k. moze bye jedynie 

funkcjonariusz publiczny, a zatem osoba nalezct-ca do krygu funkcjonariuszy zdefiniowanych 

w art. 115 § 13 k.k. 

Z przekroczeniem uprawnien mamy do czynienia wtedy, gdy funkcjonariusz publiczny 

podejmuje czynnosc wykraczajct-cct- poza jego uprawnienia sluzbowe, albo czynnos6 

mieszczct-cct- siy wprawdzie w zakresie jego uprawnien, ale do podjycia kt6rej nie bylo 

podstawy faktycznej lub prawnej. Przekroczeniem uprawnien jest ponadto wykonanie 

czynnosci, kt6re stan?wilo wyraine naduzycie tych uprawnien. 

Niedopelnienie obowiC).Zlc6w polega natomiast na zaniechaniu ich wykonania albo 

na wykonaniu nienalezytym, sprzecznym z istotct-lub charakterem danego obowict-zku. 

Wystypek okreslony w art. 231 § 1 k.k. nalei:y do kategorii przestypstw z konkretnego 

narazenia na niebezpieczenstwo, a wiyc materialnych, znamiennych skutkiem, kt6rym jest 

wystct-pienie niebezpieczenstwa powstania szkody w interesie publicznym lub prywatnym 

(tak m.in. w uchwale SN z dnia 24 stycznia 2013 r. sygn. I KZP 24/12, OSNKW 2013/2/12). 

Innymi slowy warunkiem koniecznym do przypisania funkcjonariuszowi publicznemu 

popelnienia przestypstwa urzydniczego, tzw. naduzycia wladzy jest ustalenie, ze jego 

zachowanie polegajct-ce na przekroczeniu uprawnien lub niedopelnieniu obowi~k6w bylo 

jednoczesnie dzialaniem na szkody interesu publicznego lub prywatnego. 

Ustawa kreujct-ca Komisjy Weryfikacyjnct- wyznaczyla jej zadanie w postaci zbadania 

prawdziwosci oswiadczen skladanych przez zolnierzy i pracownik6w bylych Wojskowych 



70 

Sluzb Informacyjnych ubiegaj'!-cych siy o przyjycie do nowo tworzonej Sluzby Kontrwywiadu 

Wojskowego i Sluzby Wywiadu Wojskowego. Uchwalona w dniu 9 czerwca 2006 r. ustawa 

w pierwotnym brzmieniu przewidywala jedynie sporz'!-dzenie przez Komisjy Weryfikacyjn'!

sprawozdania ze swej dzialalnosci dla Marszalka Sejmu oraz podanie do publicznej 

wiadomosci komunikatu o wynikach swoich prac. 

Nowel'!- z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie w/w ustawy, Przewodnicz'!-cy Komisji 

Weryfikacyjnej zostal zobowi'!-Zuj'!-CY do sporz'!-dzenia Raportu. Zgodnie z zapisem 

ustawowym, PrzewodnicZC!-CY Komisji Weryfikacyjnej posiadal kompetencje, rozumiane jako 

uprawnienie i obowi'!-Zek, do ujawnienia w Raporcie fakt6w i zdarzen w zakresie okreslonym 

przez art. 70a ust. 1 - 3 ustawy, a wiyc wskazania, ze wymieniony z imienia i nazwiska 

zolnierz lub pracownik danej sluzby dzialal w spos6b okreslony wart. 67 ust 1 pkt 1 - 10 lub, 

ze dzialania te wylaaczaly poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w odniesieniu do osoby nieb((d'!-cej zolnierzem lub 

pracownikiem tych sluzb, konieczne bylo wskazanie, z jakim zolnierzem lub pracownikiem 

sluzb osoba ta wsp6ldzialala, jakich naruszen prawa z przedstawionego katalogu mial siy ten 

zolnierz czy pracownik dopusci6 oraz wykazanie, ze osoba wsp6ldzialaj'!-ca wiedziala lub 

przewidywala i godzila siy nato, ze uczestniczy w dzialaniach, o kt6rych mowa wart. 70a 

ust. 1 ustawy. 

Ustawa wyraznie okreslala zakres Raportu, ograniczaj'!-c go do opisania zagadnien 

patologicznych. Przewodnicz'!-CY nie byl uprawniony, jak tez zobowi'!-Zany do sporz'!-dzenia 

calosciowej analizy i oceny dzialan Wojskowych Sluzb Informacyjnych, a jedynie do 

) 

udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy sluzby te dopuszczaly siy scisle olcreslonych naruszen ) 

prawa. 

Ustalenia poczynione w sledztwie uprawniaj'!- do stwierdzenia, iz PrzewodniCZC!-CY 

Komisji Weryfikacyjnej Antoni Macierewicz, przygotowujq.c Raport zar6wno przekroczyl 

swoje uprawnienia, jak i nie dopelnil ciq.zq.cych na nim obowiq.zk6w. 

Nie ulega W'!-tpliwosci, iz niezbydnym elementem Raportu winien bye rzetelny opis 

tych zachowan, wymienionych w ustawie. Podkreslic nalezy, iz ustawodawca wymagal 

jednoznacznego wskazania faktu dokonania olaeslonych czyn6w oraz pozwalal na ujawnienie 

danych jedynie tych os6b, kt6rym moZila przypisac wskazane zachowania niezgodne 

z prawem. 
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J ak zostalo wykazane w pierwszej czysci uzasadnienia ustalenia faktyczne sledztwa 

prowadz~ do wniosku, iz Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej przy sporz~dzaniu Raportu 

przekroczyl udzielone mu przez . ustawy uprawnienia poprzez zamieszczenie w tym 

dokumencie bez upowaznienia ustawowego: 

infmmacji o zolnierzach i pracownikach WSI w sytuacji, gdy me zostaly spelnione 

przeslanki, wynikaj~ce z art. 70a ustawy, upowa:Zniaj~ce do upublicznienia danych tych os6b; 

- informacji o pracownikach i wsp6lpracownikach oraz operacjach i dzialaniach 

prowadzonych przez cywilne sluzby wywiadowcze pailstwa, tj. Departament I MSW, 

b. Urz~d Ochrony Pailstwa i Agencjy Bezpieczenstwa Wewnytrznego; 

- danych w zakresie form i metod pracy cywilnych oraz wojskowych sluzb wywiadowczych 

pailstwa, stanowi~cych informacje chronione klauzul~ ,tajne" i ,scisle tajne". 

R6wniez dokonane w sledztwie ustalenia dowodz~, iz Antoni Macierewicz nie dopelnil 

ci~z~cego na nim, jako Przewodnicz~cym Komisji Weryfikacyjnej obowi¥ku dochowania 

nalezytej starannosci i rzetelnosci w weryfikowaniu informacji zamieszczonych w Raporcie, 

podaj~c w nim w czysci informacje nieprawdziwe lub nie maj~ce odzwierciedlenia 

w istniej~cych dokumentach, albo oparte na niezweryfikowanych zr6dlach, tudziez 

stwierdzenia glyboko ocenne. 

Raport z chwil~ jego opublikowania stal siy dokumentem dotykaj~cym autonomii 

informacyjnej oraz prawa do ochrony dobrego imienia okreslonych imiennie os6b, 

wymienionych w tym dokumencie. 

Podkreslenia przy tym wymaga, iz szkoda wyrz~dzona karygodnym dzialaniem 

funkcjonariusza publicznego w rozumieniu mi. 231 k.k. nie musi bye szkod~ materialn~, 

moze bye niematerialna, w tym moze bye tylko krzywd~ moraln~ (por. uchwala SN z dnia 

29 stycznia 2004 r., I KZP 38/03, OSNKW 2004, nr 2, poz. 14). 

Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej byl zobowi¥any do rzetelnego wypelnienia 

nalozonego na niego obowi~zku sporz~dzenia Raportu, z tego wzglydu podjyte w tym 

zakresie dzialanie, tudziez zaniechanie w postaci braku dochowania nalezytej starannosci, 

czego konsekwencj~ bylo m.in. zamieszczenie w nim nieprawdziwych informacji lub danych 

bez upowa:lnienia ustawowego, uznae nalezy za dzialanie na szkody interesu publicznego, 

ocemanego w kategoriach prawidlowego funkcjonowania instytucji pailstwowych 

i zwi¥anego z tym interesu wladzy publicznej oraz na szkody interesu prywatnego os6b 

i podmiot6w, wymienionych w tym dokumencie bez podstawy prawnej. 



72 

Niew'!-tpliwie ustawodawca postawil Przewodnicz'!-cemu Komisji Weryfikacyjnej 

bardzo wysokie wymagania dotycz'!-ce tresci sporz'!-dzonego przez niego dokumentu, 

a granica jego dzialania wyznaczona zostala przez zasady prawdy materialnej oraz przepisy 

prawa. Wymagania te byly uzasadnione, bowiem Raport stanowil akt wladzy publicznej, 

piytnuj'!-CY jednostki za zachowania bezprawne lub wrycz przestypcze, zas jego tres6 miala 

wplyw na interesy oraz dobra osobiste os6b oraz podmiot6w w nim opisanych. Z tego tez 

wzglydu Rapmi powinien bye sporz'!-dzony z nalezyt'!- starannosci'!-, zgodnie z liter'!- prawa 

i zawiera6 tylko prawdziwe informacje, w tym wyl'!-cznie jednoznacznie stwierdzone fakty 

dokonania precyzyjnie okreslonych w ustawie czyn6w, oparte na odpowiednio 

przekonuj'!-cych ustaleniach. Sporz'!-dzenie Raportu wymagalo zatem od Przewodnicz'!-cego 

Komisji Weryfikacyjnej starannego dokonywania ustalefi., dotycz'!-cych samego faktu 

i okolicznosci popelnienia okreslonych czyn6w przez osoby nim objyte. W sytuacji, w kt6rej 

Przewodnicz'!-CY Komisji Weryfikacyjnej nie mial pewnosci co do przebiegu zdarzefi. 

przeszlych, winien on albo nie umieszczae ich opisu w Raporcie, albo tez w wyrazny spos6b 

zaznaczy6 element niepewnosci w tym dokumencie. 

Interpretacja upowa:lnienia ustawowego Przewodnicz'!-cego Komisji Weryfikacyjnej 

co do zakresu informacji, jaki powinien byl znaleze siy w Raporcie nie mogla nastryczae 

jego autorowi jakichkolwiek WC~-tpliwosci, albowiem przepisy ustawy precyzowaly 

tow spos6b niemalze enumeratywny. 

Zaznaczenia przy tym wymaga, iz Trybunal Konstytucyjny w wyroku z dnia 9 czerwca 

2010 r. ·o sygn. akt SK 52/08, badaj'!-c konstytucyjnose art. 231 § 1 k.k. zwr6cil nato uwagy, 

iz zakres kompetencji funkcjonariusza publicznego nie musi bye regulowany jedynie ) 

w akcie normatywnym, a moze tez wynikae z innych zr6del, w tym akt6w stosowania prawa. 

Wnosz'!-CY skargy konstytucyjn'!- twierdzil, ze regulacja zakresu uprawniefi. i obowi'!-zk6w 

funkcjonariusza rna charakter blankietowy, a przez to niedookreslony. Trybunal uznal jednak, 

ze spelniony jest wym6g okreslonosci przepisu, gdy ten odsyla nie tylko do innej ustawy czy 

rozporz'!-dzenia, ale tez do umowy miydzynarodowej, przepis6w prawa europejskiego, 

zaleceii, jak r6wniez akt6w tak zwanego miykkiego prawa miydzynarodowego, a takze innych 

:Zr6del- maj'!-cych swoje podstawy w ustawie- takich, jak decy2je administracyjne, zakresy 

obowi¥k6w, regulaminy, umowy o pracy, obowi¥ki wynikaj'!-ce ze sluzby. Oznacza to, 

ze caloksztalt uprawniefi. i obowi¥k6w funkcjonariusza publicznego moze bye wyrazony 

w r6znych zr6dlach prawa. Jednoczesnie Trybunal podkreslil, ze ,funkcjonariusz publiczny 

v 
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rna pierwotny prawny obowi'!Zek znajomosci akt6w okreslajq.cych Jego uprawmema 

i obowi'!Zki". 

Z pewnosciq. zamieszczenie przez Antoniego Macierewicza w spos6b nieuprawniony 

w Raporcie nieprawdziwych infmmacji o wymienionych imiennie osobach i podmiotach, 

naruszylo prawnie chronione interesy tych os6b, sugerujq.c ich bezprawne, nieuczciwe 

dzialania i doprowadzajq.c do ich stygmatyzacji w srodowisku, zwlaszcza zawodowym. 

Wyrzq.dzonq. szkody nalezy postrzegac przede wszystkim w kategoriach krzywdy moralnej. 

Jak wyzej zostalo podniesione sporzq.dzenie Raportu, zawierajq.cego tego rodzaju 

informacje nalezy uznac r6wniez za dzialanie na szkody interesu publicznego, rozumianego 

przede wszystkim jako zaufanie obywatela do dzialalnosci organ6w paiistwa i wytwarzanych 

przez te organy lub ich przedstawicieli dokument6w. 

Podkreslenia wymaga, ze na str. 97 uzasadnienia decyzji o umorzeniu sledztwa 

z dnia 30 grudnia 2013 r. zostalo. wskazane, iz za uzasadnione nalezy uznac 

zarzuty pokrzywdzonych, ze zamieszczenie w Raporcie informacji nieprawdziwych, 

niezweryfikowanych, wykraczajq.cych poza ustawowy zalaes, traktujq. jako swiadome, 

a niekiedy celowe dzialanie, zmierzajq.ce do wywolania w opinii publicznej negatywnego 

odbioru dzialalnosci opisanych w Raporcie sluzb oraz wskazanych imiennie os6b. 
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STATUS 

PRZEWODNICZJ\CEGO KOMISJI WERYFIKACYJNEJ 

JAKO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO 

Podstawowe znaczeme dla okre8lenia odpowiedzialnosci Antoniego Macierewicza 

w zakresie czynu z art. 231 § 1 k.k. rna ustalenie, czy pelnict-c funkcjy Przewodniczct-cego 

Komisji Weryfikacyjnej spelnial kryteria niezbydne do przyjycia, ze mo:Zna mu przypisac 

znamiy funkcjonariusza publicznego. 

Za funkcjonariusza publicznego, w rozumieniu przepis6w kodeksu kamego, moze bye 

uznana jedynie osoba, kt6ra nalezy do kategorii os6b wskazanych wart. 115 § 13 k.k., czyli: 

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) posel, senator, radny, 

2a) posel do Parlamentu Europejskiego, 

3) sydzia, lawnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postypowania 

przygotowawczego lub organu nadrzydnego nad finansowym organem postypowania 

przygotowawczego, notariusz, komomik, kurator sct-dowy, syndyk, nadzorca S£!dowy 

i zarz£!dca, osoba orzekajct-ca w organach dyscyplinamych dzialajct-cych.na podstawie ustawy, 

4) osoba bydct-ca pracownikiem administracji rz£!dowej, innego organu panstwowego lub 

samorz£!du terytorialnego, chyba ze pelni wyl£!cznie czynnosci uslugowe, a takze inna osoba 

w zalaesie, w kt6rym uprawnionajest do wydawania decyzji administracyjnych, 

5) osoba bydct-ca pracownikiem organu kontroli paitstwowej lub organu kontroli 

samorzct-du terytorialnego, chyba ze pelni wyl£!cznie czynnosci uslugowe, 

6) osoba zajmujct-ca kierownicze stanowisko w innej instytucji paitstwowej, 

7) funkcjonariusz organu powolanego do ochrony bezpieczeitstwa publicznego albo 

funkcjonariusz Sluzby Wiyziennej, 

8) osoba pelni£!ca czynnct- sluzby wojskow£!, 

9) pracownik miydzynarodowego trybunalu karnego, chyba ze pelni wyl£!cznie czynnosci 

uslugowe. 

.I 
I ) 
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Przepis ten zawiera enumeratywne wyliczenie funkcjonariuszy publicznych, a zatem 

tego znamienia nie mozna rozszerzae na inne osoby niz wskazane w tym przepisie. Jest to 

definicja zawieraj£!-ca zamkniyty katalog podmiot6w, co oznacza, ze zadna inna osoba, kt6ra 

nie jest tu wymieniona w rozumieniu Kodeksu kamego za funkcjonariusza publicznego 

uznana bye nie moze. W tym znaczeniu jest to wiyc definicja precyzyjna, choe w kontekscie 

calego systemu prawnego mo:lna miee W£!-tpliwosci, czy jest ona wystarczaj£!-ca. 

S£!-d Najwyzszy w wyroku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie o sygn. II KK 337/10 

zaj£!-l jednoznaczne stanowisko, iz ,zawatia w art. 115 § 13 k.k. definicja legalna pojycia 

funkcjonariusz publiczny jest definicj£! zakresowo peln£!, wymienia bowiem wszystkie 

elementy definiowanego pojycia. Oznacza to, ze funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu 

przepisu kodeksu kamego nie moze bye uznana osoba, kt6ra nie nalezy do zadnej z kategorii 

os6b wskazanych w tym przepisie ... " (LEX nr 847145). Analogiczne stanowisko zaj£!-l S£!-d 

Najwyzszy w wyroku z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie o sygn. WKN 27/00 (ONSKW 

2001, z. 3-4, poz. 21). 

W realiach niniejszej sprawy analiza przepisu art. 115 § 13 ldc. prowadzi do wniosku, 

ze rozwazania dotycz£!-ce statusu Przewodnicz£!-cego Komisji Weryfikacyjnej jako 

funkcjonariusza publicznego nalezy ograniczye do pkt. 4 i 6 omawianego przepisu. 

W zaskarzonej decyzji o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. na str. 99 

zostalo wskazane, iz uregulowania ttstawy z dnia 9 t·zerwta 2006 r. - Przepi.ry wprowadzqjqce 

·tiStatJJ€ 0 s lttzbie Kontrwywiadtt w qjskowego oraz s lttzbie· IVywiadtt w q;skowego oraz ttstaW€ 0 slttzbie 

fitnkgonarittSi)l s lttzl?J Kontrwywiadtt w q;skowego oraz 'S lttzl?J IVywiadtt w q;skowego (Dz. u. Nr 

104) poz. 711 zpozn. zm.) prowadz£! do wniosku, ze Komisja Weryfikacyjna byla innym 

organem patistwowym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k., tymczasowo powolanym do 

zalatwienia sprawy weryfikacji WSI okreslonej w tejze ustawie. Komisja Weryfikacyjna byla 

innym organem patistwowym, kt6remu powierzono wykonanie okreslonego przez patistwo 

zadania, tj. dokonania weryfikacji oswiadczeti zolnierzy i pracownik6w b. WSI, 

deklaruj£!-cych chye dalszej sluzby i pracy w nowo powstaj£!-cych Sluzbach Kontrwywiadu 

Wojskowego i Wywiadu Wojskowego. 

Z uwagi na istotn'! okolicznose, iz w niniejszej sprawie istnieje orzeczenie S£!-du 

Rejonowego dla Warszawy Sr6dmiescia z dnia 20 sierpnia 2013 r. sygn. II Kp 477/13, 

utrzymuj£!-ce w mocy postanowienie z dnia 21 grudnia 2012 r. o czt;sciowym umorzeniu 
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siedztwa o sygn. Ap V Ds. 49/09, uzasadniaj'!c postanowienie z dnia 30 grudnia 2013 r. na 

str. 102-1 04 gl6wny akcent zostal postawiony przede wszystkim na kwestii zwi¥ania 

prokuratora rozwazaniami uzasadnienia wskazanego orzeczenia w zakresie, w jakim nie 

dotyczyly one zaskarzonego postanowienia, tj. w stosunku do Przewodnicz'!cego Komisji 

Weryfikacyjnej. Z decyzji instancyjnej tamt. SC!du Rejonowego wynika niew'!tpliwie 

prawomocna ocena statusu Komisji Weryfikacyjnej jako innego organu panstwowego 

w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 Ide. 

Przed om6wieniem wskazanej wyzej kwestii w postanowieniu z dnia 30 grudnia 2013 

r. zostalo przedstawione jedynie, ze kodeks karny dokonal okresienia Iaygu podmiot6w, 

kt6rym przysluguje status funkcjonariusza publicznego stosuj'!c r6:Zne metody. Przepis art. 

115 § 13 Ide. niekt6rych z funkcjonariuszy wymienia wprost z nazwy, innych poprzez 

wskazanie pelnionych przez nich funkcji Iub organu zatrudniaj'!cego dan'! osoby, czy tez 

z uwagi na zajmowane kierownicze stanowiska w instytucjach panstwowych. Podniesione 

zostalo, iz z tego wzgiydu naiezy przyj'!<\ iz ,inna instytucja panstwowa" oiaesiona wart. 115 

§ 13 pkt 6 k.p.k. nie miesci siy w punktach 4 i 5 tego przepisu - st'!d tez osoby zajmuj'!ce 

kierownicze stanowisko w InneJ instytucji panstwowej stanowi'! odrybn'! grupy 

funkcjonariuszy pubiicznych, wskazuj'!c jako przyklady innych instytucji: Zaklad 

Ubezpieczeii. Spolecznych, Kasa Roiniczego Ubezpieczenia Spolecznego, Polska Akademia 

Nauk, Paii.stwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych i inne panstwowe 

fundusze celowe, a takze panstwowe szkoly wyzsze, czy tez publiczne zaklady opieki 

zdrowotnej. 

) 

Podniesione ponadto zostalo, iz S'!d Najwyzszy w uchwaie 7 sydzi6w z dnia ) 

20 czerwca 2001 r. sygn. I KZP 5/2001 (Lex nr 47613) zawarl stanowisko, ze: 

,uwzgiydniaj'!c wnioski wynikaj'!ce z zestawienia w art. 115 § 13 pkt 6 z pkt 4 nalezy 

stwierdzi6, ze pojycie inna instytucja paii.stwowa obejmuje swoim zalaesem wlasnie ,inne", 

tj. poza jednostlmmi organizacyjnymi administracji panstwowej, instytucje panstwowe, 

czyli urzydy lub podobne struktury paii.stwowe wykonuj'!ce zadania publiczne (np. ZUS, 

KRUS, NBP, PAN)". 

Przenosz'!c te rozwazania na grunt niniejszej spawy zostalo wskazane, iz w swietle 

orzecznictwa S'!dowego i pogl'!d6w doktryny nie spos6b uplasowa6 Komisji Weryfikacyjnej 

jako innej instytucji paii.stwowej w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k., w kt6rej osoba 
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zajmuj'!ca kierownicze stanowisko, w tym przypadku Przewodnicz'!CY Komisji, m6glby bye 

uznany za funkcjonariusza publicznego. 

Jak zostalo podniesione w decyzji z dnia 30 grudnia 2013 r. nalezy zgodzic siy ze 

stanowiskiem S'!du Rejonowego dla Warszawy Sr6dmiescie, iz nie budzi W'!tpliwosci, 

ze czlonkowie Komisji Weryfikacyjnej nie byli funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu 

art. 115 § 13 pkt 4 k.k., gdyz nie l'!czyl ich z Komisj'! stosunek zatrudnienia, a przez to nie 

mozna im przypisac sprawstwa czynu okreslonego w art. 231 ldc. S'!d stwierdzil, iz Komisja 

Weryfikacyjna byla szczeg6lnym organem panstwowym (art. 115 § 13 pkt 4 Ide.), organ em 

wladzy wykonawczej powolanym na mocy ustawy z okreslonymi zadaniami zwi'!Zanymi z 

reorganizacj'! wywiadu wojskowego. Z tego tez wzglydu jedynie osobom w nim 

zatrudnionym przyslugiwaloby znamiy funkcjonariusza publicznego. 

Podkreslone zostalo, iz S'!d Rejonowy dla Warszawy Sr6dmiescia w dalszej czysci 

uzasadnienia swego postanowienia stwierdzil, ze jedyn'! osob'!, kt6rej mozna przypisac status 

funkcjonariusza publicznego jest Przewodnicz'!CY Komisji Weryfikacyjnej jako osoba 

zajmuj'!ca stanowisko kierownicze w innej instytucji panstwowej (art. 115 § 13 pkt 6 k.k.) 

powielaj'!c stanowisko wyrazone w tym zakresie w uzasadnieniu zaskarzonego postanowienia 

o czysciowym umorzeniu sledztwa. Podniesione przy tym zostalo, iz pomimo, 

ze w postypowaniu odwolawczym S'!d podzielil stanowisko zajyte w postanowieniu 

o czysciowym umorzeniu sledztwa, nie maze sw ono ostac odnosnie statusu 

Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej, z powodu blydnej interpretacji w zakresie prawa 

karnego materialnego. Ocena, wyrazona w postanowieniu z dnia 21 grudnia 2012 r., 

powielona nast((pnie przez SE!d jest niesp6jna. Aprobata tak dokonanej oceny przez S'!d nie 

jest dla prowadz'!cego sledztwo wi'!Z'!Ca, bowiem postanowienie nie dotyczylo 

odpowiedzialnosci Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej, a jedynie w pkt I innych 

czlonk6w Komisji. Utrzymywanie dotychczasowego pogl'!du w tej kwestii stanowiloby de 

facto wyraz instrumentalnego traktowania statusu Komisji Weryfikacyjnej. Zwr6cenia uwagi 

wymaga, iz w postanowieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. raz zostalo przyjyte, ze Komisja 

Weryfikacyjna byla ,organem panstwowym, organem wladzy wykonawczej", a nastypnie, 

w odniesieniu do jej Przewodnicz'!cego, ,inn'! instytucj'! panstwow'!"· Wskazane ponadto 

zostalo, iz SE!d odwolawczy pomin'!l w tej ocenie jednak istotn'! kwesti((, na kt6r'! zwr6cil 

uwagy S'!d Najwyzszy w uchwale 7 Sydzi6w z dnia 20 czerwca 2001r. sygn. I KZP 5/2001, 

iz przepis art. 115 § 13 pkt 6 k.k. dotyczy innej instytucji panstwowej niz przewidzianych 

przez ustawodawcy w mi. 115 § 13 pkt 4 k.k., m.in. organ6w panstwowych. 
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Niezale:Znie od powolania sitt na orzeczeme S'!du Rejonowego dla Warszawy 

Sr6dmiescia na str. 100 uzasadnienia decyzji o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. 

wskazane zostaly podstawy prawne swiadczenia pracy przez Przewodnicz'!cego Komisji 

Weryfikacyjnej i plyn'!ce z tego tytulu konsekwencje. 

Podkreslone zostalo przede wszystkim, iz ustawa nie zawierala przepis6w reguluj'!cych 

stosunek pracy. Zgodnie z art. 63 ust 1 ustawy Komisja Weryfikacyjna skladala sitt z 12 

czlonk6w powolywanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 12 czlonk6w 

powolywanych przez Prezesa Rady Ministr6w. Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej 

wyznaczal Prezydent RP sposr6d jej czlonk6w. Postanowieniem z dnia 21 lipca 2006 r. Nr 

113-34-06 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powolal na czlonk6w Komisji Weryfikacyjnej 

12 os6b, w tym Antoniego Macierewicza, kt6rego odrttbnym postanowieniem z tego samego 

dnia Nr 113-35-06, wyznaczyl ponadto na Przewodnicz'!cego tej Komisji. 

Dalej wskazane zostalo, iz pomimo, ze Antoni Macierewicz otrzymal akt powolania to 

nie mo:Zna uzna6 go za pracownika Komisji Weryfikacyjnej w rozumieniu art. 2 kodeksu 

pracy, gdyz nie Wil:).zalo Siy to Z przyznaniem mu wynagrodzenia i innych swiadczeft 

pracowniczych. Przepisy ustawy nie okreSlaly wynagrodzenia czlonk6w Komisji 

Weryfikacyjnej, w tym jej Przewodnicz'!cego. Jedynie w art. 64 ust. 3 ustawy znajduje sitt 

zapis, ze czlonkom Komisji Weryfikacyjnej przysluguj'! diety za pracy zwi'!Zal1'! z udzialem 

w Komisji oraz zwrot koszt6w podr6zy i nocleg6w na zasadach okreslonych w przepisach 

dotycz'!cych nale:Znosci przysluguj'!cych pracownikowi zatrudnionemu w paftstwowej lub 

samorz'!dowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podr6zy sluzbowej na obszarze kraju 

(rofPorzq_dzenie Ministra Frary i Polityki Spolecznr:J z dnia 19 grttdnia 2002 r. sprawie wysokofci oraz 

warunk6w t{stalania naleznoki pryyslttgt(jq_rych pracownikowi I ... I Df?: U. Nr 236, poz. 1990, z 

2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661). 

Natomiast wydatki zwi'!Zane z dzialalnosci'! Komisji Weryfikacyjnej pokrywane byly z czysci 

budzetu paftstwa pozostaj(!cego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. 

Powyzsze doprowadzilo do konkluzji, kt6ra zachowuje swoj'! aktualnos6, ze pomimo 

aktu powolania Antoniego Macierewicza na czlonka Komisji Weryfikacyjnej i nast((pnie na 

jej Przewodnicz'!cego nie mozna uzna6 go za pracownika Komisji Weryfikacyjnej jako 

organu paftstwowego w rozumieniu kodeksu pracy. Z tego tez wzglydu-pomimo, iz Komisja 

Weryfikacyjna byla innym organem paftstwowym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. 

J 

) 

) 
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to jednak zar6wno jej Przewodnicz'!CY jak tez pozostali czlonkowie, me byd<!c JeJ 

pracownikami, nie posiadali r6wniez statusu funkcjonariuszy publicznych. 

Podkreslenia wymaga, iz niew'!tpliwie nie maze przemawia6 za uznaniem za 

pracownika Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej fakt przyznania w/w, na podstawie 

art. 64 ust. 3 ustawy, diet i zwrotu koszt6w noclegu i podr6zy, albowiem jest to jedynie zwrot 

realnie poniesionych koszt6w za pracy spoleczn'! w Komisji Weryfikacyjnej i zasadniczo nie 

jest to okolicznos6 sporna w sprawie. Z zapisu ustawy wyra:lnie wynika, ze wskazane 

SWiadczenia nie S<! wynagrodzeniem, a jedynie rekompensat'! poniesionych wydatk6w 

zwi'!zanych z czynnosciami na rzecz Komisji Weryfikacyjnej. Wart. 775 § 1 kodeksu pracy 

ustawodawca stwierdzil, ze pracownikowi wykonuj'!cemu na polecenie pracodawcy zadanie 

sluzbowe poza miejscowosci'!, w kt6rej znajduje siy siedziba pracodawcy, lub poza stalym 

miejscem pracy przysluguj'! naleznosci na pokrycie koszt6w zwi'!Zanych z podr6z'! sluzbow'!. 

Z kolei przepis art. 775 § 2 kodeksu pracy upowa:lnil ministra wlasciwego do spraw pracy do 

okreslenia w drodze rozporz<!dzenia wysokosci oraz warunk6w. tych nale:lnosci, 

a w szczeg6lnosci wysokosci diet. W ten spos6b jednoznacznie okreslil charakter swiadczen 

okreslonych w tym przepisie i na pewno nie mial na mysli wynagrodzenia za pracy. 

Wskaza6 nalezy, iz postanowieniem z dnia 10 czerwca 2014 r. sygn. XII Kp 124/14 

S<!d Okrygowy w Warszawie odroczyl rozpoznanie zlozonych w sprawie zazalen i przekazal 

S<!dowi Najwyzszemu do rozstrzygniycia nastypuj'!ce zagadnienia prawne: 

,1. jak nalezy rozumie6 wyrazenia ,inny organ panstwowy" oraz ,1nna instytucja 

panstwowa" zawarte wart. 115 § 13 pkt. 4 i 6 k.k., jaki jest wzajemny zakres obu tych pojy6; 

2. czy PrzewodniCZ'!CY Komisji Weryfikacyjnej powolanej Ustawq z dnia 9 czenvca 

2006 r. Przepi.ry wprotvadzqjqp: ustaw€ o S luzbie Kontrwywiadtt TV' o/skowego oraz S !ttzbie TVjwiadtt 

TV' o/Skowego oraz ttStaJJJ€ 0 s!ttzbie ftmkq'onarittSi)l s luzry Kontrwywz'adtt w o/Skotvego oraz s !ttzry 

Wywz'adtt TV'o/skowego (Dz. U. 2006 r. Nr 104 poi: 711), jest funkcjonariuszem publicznym 

w rozumieniu art. 115 § 13 k.k." 

S<!d Okrygowy podni6sl, iz w orzecznictwie S<!du Najwyzszego pojawily siy m.in. 

orzeczenia, kt6re podwazyly zasady scislej wykladni art. 115 § 13 k.k. podaj'!c jako przyklad 

uchwaly o sygn. I KZP 12/03, o kt6rej ponizej. W ocenie S<!du Okrygowego (k.10436), 

pomimo istnienia legalnej definicji ,funkcjonariusza publicznego" o faktycznym zakresie jej 

zastosowania niejednokrotnie decyduj'! S<!dY w indywidualnie rozstrzyganych sprawach, co 

stwarza niebezpieczenstwo niejednolitej wykladni, opartej na niejednoznacznych zalozeniach. 

J 



80 

Niew').tpliwie przyczyn'). tego stanu rzeczy jest bardzo szeroki i niejednorodny charakter 

katalogu okreslonego w art. 115 § 13 k.k. oraz brak mozliwosci ustalenia jednolitego 

kryterium klasyfikacyjnego dla okreslenia zak:resu tego pojycia. SC).d wskazal jednoczesnie, 

iz dla rozpoznania niniejszej sprawy istotny problem interpretacyjny istnieje przede 

wszystkim w odniesieniu do pkt 4 i 6 art. 115 § 13 k.k., albowiem w tym zakresie przepis ten 

zostal nieostro, nieprecyzyjnie zredagowany, daj').c tym samym mozliwos6 r6znych 

przeciwstawnych interpretacji. W punktach tych ustawodawca posluzyl sitt klauzulami 

opisowymi i zwrotami niedookreslonymi, kt6rych definicji w kodeksie karnym nie zawarl. 

Przede wszystkim pojycia ,inny organ paiistwowy" i ,inna instytucja paiistwowa" nie zostaly 

jednak w Kodeksie karnym zdefiniowane. Dodatkowo uzycie w art. 115 § 13 pkt 6 Ide 

w odniesieniu do instytucji paiistwowej wyrazenia ,inna" powoduje, ze konieczne jest 

wyjasnienie zakresu tego pojycia poprzez ustalenie, o jak'). inn'). instytucjy paiistwow'). ( ) 

ustawodawcy chodzi. Przedstawiaj').c mankamenty definicji pojycia ,funkcjonariusza 

publicznego", zawartej w art. 115 § 13 k.k. SC).d odwolawczy wpl6tl szereg bardziej 

szczeg6lowych pytaii: 

- ,czy o nadaniu danej osobie statusu funkcjonariusza publicznego rzeczywiscie decyduje 

wylC).cznie mozliwos6 zaliczeniajej do katalogu z art. 115 § 13 k.k. czy tez nalezy in concreto 

uwzglttdni6 dodatkowe kryterium w postaci konkretnej czynnosci sluzbowej przez ni'). 

wykonywanej ?", 

- ,czy kryterium klasyfikacyjnym, kt6rym kierowal sitt ustawodawca przy wyznaczaniu 

zakresu tego pojycia jest posiadanie przez konkretn'). osobtt okreslonego, wladczego zakresu 

uprawnieii wykonywanych w sferze publicznej, ·czy tez przeslankC). decyduj').CC). o zaliczeniu 

danej osoby do krttgu funkcjonariuszy publicznych jest publiczny charakter zadaii instytucji, ) 

w jakiej ta funkcjajest wykonywana, bC).dz samej funkcji ?", 

- ,o j ak'). inn'). instytucj (( paiistwowif chodzi w ati. 115 § 13 pkt 6 k.k., czy inn1:1 niz podmioty 

wymienione tylko w pkt 4 mi. 115 § 13 k.k., czy inn1:1 niz te, kt6re zostaly wymienione we 

wszystkich pozostalych punktach tego przepisu ?", 

- ,czy poszukujifc desygnatu pojy6 ,pracownik administracji rz1:1dowej", ,pracownik innego 

organu paiistwowego"- w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. - nalezy siyga6 odpowiednio do 

ttstawy z dnia 21 listopada 2008 r. o slttzbie rywiln~j (odnosz1:1cej sitt do pracownik6w 

zatrudnionych w administracji rz1:1dowej) oraz do ttstauy z dnia 16 wrzefnia 1982 r. 

o pratownikach ttrzgdow pat1stwowych i za funkcjonariuszy publicznych uznawa6 tylko osoby 

wymienione w tych ustawach ?". 
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S~:!d odwolawczy sformulowane pytania szczeg6lowo uzasadnil dowodz'!c 

jednoczesnie, iz interpretacja pojye ,irmy organ panstwowy" oraz ,irma instytucja 

panstwowa" zawarta w tresci obu przepis6w nie jest na tyle jasna i ugruntowana, by 

pozwalala jednoznacznie wyinterpretowae status prawny Przewodnicz'!cego Komisji 

Weryfikacyjnej w sytuacji, gdy przepisy wymienionej wyzej ustawy nie okreslaj'! go 

w stopniu wystarczaj'!cym do udzielenia odpowiedzi na drugie z pytan, o czym ponizej. 

S'!d Najwyzszy postanowieniem z dnia 30 pazdziernika 2014 r. sygn. I KZP 19/14 

odm6wil podjycia uchwaly podnoszl:!c miydzy innymi, iz zagadnienia objyte pytaniami 

pozostajl:! w ,martwym polu" postypowania odwolawczego. 

S'!d Najwyzszy wskazal, iz rozpoznanie zazalen w zakresie podniesionych 

w nich uchybien ali. 217 § 1 ldc. i ali. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 265 § 1 k.k. bydzie 

wystarczajl:!ce do wydania orzeczenia zar6wno wtedy, gdy okaz'! siy zasadne, jak i przy 

ocenie przeciwnej bowiem przy kazdym rezultacie rozpoznania tych zarzut6w zaistnieje 

sytuacja procesowa normowana wart. 436 k.p.k., w kt6rej S'!d odwolawczy maze ograniczye 

rozpoznanie srodka odwolawczego tylko do poszczeg6lnych uchybien. 

S~:!d Najwyzszy nie odni6sl siy w zaden spos6b do merytorycznej warstwy 

sformulowanych pytan, jedynie na str. 12 uzasadnienia swego postanowienia wywody 

zamieszczone w postanowieniu SC!du Okrygowego okreslil jako ,szerokie, aczkolwiek 

rozporoszone i niekonkluzywne". 

W decyzji instancyjnej S'!d odwolawczy wskazal na koniecznose ponownego 

rozwazenia kwestii zwi'!zanych ·z prawno-karn'! ocen'! opisanego w pkt I zaskarzonej decyzji 

zachowania w kontekscie znamion czynu zabronionego z art. 231 § 1 k.k. (k.1 0503 i·n.). 

,W ocenie S~:!du Okrygowego argumentacja prokuratora o uznaniu Komisji 

W eryfikacyjnej za "inny organ panstwowy" w rozumieniu' art. 115 § 13 pkt 4 k.k. -

jaldcolwiek dose obszerna, powolujl:!ca siy na orzecznictwo SC!du Najwyzszego, pogl~:!dY 

przedstawicieli doktryny nie moze bye uznana za sp6jn'! i przekonujl:!C'!, na co w swoich 

zazaleniach wskazywali r6wniez w zasadzie wszyscy skarz'!cy". SC!d podni6sl, iz ,na 

podstawie tresci pisemnego uzasadnienia zaskarzonego orzeczenia w zaden spos6b nie mozna 

wywnioskowae, na jakiej podstawie prokurator dokonal rozr6zuienia pomiydzy pojyciami 

"irmy organ panstwowy", a "irma instytucja panstwowa", co moze powodowae wrazenie, 

ze stanowisko prokuratora - zgola odmierme od prezentowanego przez urzl:!d prokuratorski 

w tej samej sprawie jeszcze w 2012 r. -jest zupelnie arbitralne". 
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Godzi si(( zauwazyc, iz wbrew oceme S'!du w prawomocnym postanowieniu 

o czysciowym umorzeniu sledztwa z dnia 21 grudnia 2012 r. Komisja Weryfikacyjna r6wniez 

zostala zakwalifikowana j ako ,inny organ panstwowy" w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. 

Dla orzekaj'!cego w niniejszej sprawie S'!du Okr((gowego nie byl jasny wyw6d 

uzasadnienia zaskarzonego postanowienia o umorzeniu, iz ,inna instytucja panstwowa" 

okreslona wart. 115 § 13 pkt 6 k.k. nie miesci si(( w pkt 4 i 5 art. 115 § 13 k.k., a osoby 

zajmuj'!ce kierownicze stanowisko w innej instytucji panstwowej stanowi'! odrybn'! grup(( 

funkcjonariuszy publicznych. Swoje stanowisko SC!d argumentowal nast((pUjCJ:CO (k.10504): 

,Skora bowiem prokurator przyjmuje, ze jednym z kryteri6w wyodrybniaj'!cych 

kolejn'! grup(( funkcjonariuszy jest kryterium pelnionej przez nich funkcji (a zatem kryterium 

podmiotowe) to przyslugujC);ca PrzewodniczCJ:cemu Komisji Weryfikacyjnej niew'!tpliwie 

funkcja osoby zajmujCJ:cej lderownicze stanowisko w instytucji panstwowej - i w tym 

przypadku powinna go doprowadzic do wniosku, ze jest on funkcjonariuszem publicznym 

w :rozumieniu art. 115 § 13 k.k., zwlaszcza gdy jedynie przykladowo wskazal uznawane 

w doktrynie i orzecznictwie podmioty jako instytucje panstwowe i nie wykazal, by istnialy 

powody prawne, dla kt6rych Komisji Weryfikacyjnej nie mozna bylo uznac za tak'l: wlasnie 

instytucjy panstwow'!. Jego wyw6d ograniczyl siy jedynie do lakonicznego stwierdzenia, 

iz w swietle orzecznictwa SCJ:dowego i poglCJ:d6w doktryny nie spos6b uplasowac Komisji 

Weryfikacyjnej jako innej instytucji panstwowej. w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k .. 

Odniesienie si(( do tej tezy, bylo dla SCJ:du o tyle trudne, ze prokurator nie powolal siy na zadne 

konlaetne orzeczenia S'!dowe, czy poglCJ:dy przedstawic~eli doktryny, co niewCJ:tpliwie 

pozwalaloby na bardziej dogl((bnCJ: analizy toku mySlenia prokuratora". 

Inne wywody S'!du zostanCJ: przedstawione wraz z prezentacjCJ: stanowiska, zawati'! 

w analizie statusu Komisji Weryfikacyjnej i jej PrzewodniczCJ:cego w kontekscie posiadania 

przez w/w atrybutu funkcjonariusza publicznego. 

Podkreslenia przy tym wymaga, iz SCJ:d odwolawczy w uzasadnieniu decyzji 

instancyjnej z dnia 2 lutego 2015 r. de facto nie wskazal proktiratorowi przeprowadzenie 

czynnosci stricte procesowych, kt6re powinien wykonac w mysl 330 § 1 k.p.k. 

Nakazal bowiem prokuratorowi dokonanie ponownej oceny prawno-karnej zachowania 

PrzewodniczCJ:cego Komisji Weryfikacyjnej w kontekscie posiadania przez t(( osoby statusu 

funkcjonariusza publicznego, przy czym odbylo si(( to z pewnego rodzaju ukierunkowaniem 

wniosk6w, jakie winny z tej analizy wynikac. SCJ:d wskazal m.in. (k.l 0508): 

' ) 

) 
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,W ponownej analizie prokurator wm1en uwzglydnic i to, ze wiykszosc 

przedstawicieli doktryny definiuj~c pojycie "innego organu panstwowego" uzyte przez 

ustawodawcy w art. 115 § 13 pkt. 4 k.k. wskazuje, ze niezbydnym elementem uznania danego 

podmiotu za organ panstwowy jest ustalenie, iz dysponuje on kompetencjami o charakterze 

wladczym (imperium, wydawanie wyrok6w, decyzji administracyjnych itp.) - szeroko 

pogl~dy te zostaly przywolane w postanowieniu tutejszego S~du z dnia 10 czerwca 2014 r. -

a takiego przymiotu Komisji Weryfikacyjnej - maj~c na uwadze jej ustawowe kompetencje

przypisac nie moma. Dokonuj~c tej analizy prokurator winien zwr6cic przy tym szczeg6ln~ 

uwagy na to, ze przyjyte przez ustawodawcy kryteria wyodrybniaj~ce az 9 grup 

funkcjonariuszy publicznych to kryteria podmiotowe odwoluj~ce siy do indywidualnych, 

specyficznych cech danej osoby w kontekscie wykonywanych przez ni~ dzialan w sferze 

publicznej. W tym, takie znaczenie ustawodawca przypisuje pelnionej przez dan~ osoby 

funkcji kierowniczej w "innej instytucji panstwowej", uznaj~c przy tym, ze niecelowe bylo, 

by za funkcjonariusza publicznego uznawac kazdego pracownika takiej instytucji. Cel ten 

odr62:nia pkt 6 od pkt 4 art. 115 § 13 k.k., w kt6rym ustawodawca wyra:lnie wskazal, ze kazdy 

pracownik (za wyj~tkiem tych pelni~cych czynnosci wyl~cznie uslugowe) administracji 

rz~dowej, innego organu panstwowego - bez wzglydu na szczebel w hierarchii, zakres jego 

uprawnien wykonawczych w sferze publicznej- jest funkcjonariuszem publicznym". 

W tym miej scu podkreslenia wymaga, iz zgodnie z zarzutami wszystkich skarz~cych · 

Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej byl funkcjonariuszem publicznym, przy czym 

wedlug pokrzywdzonych lub ich pelnomocnik6w: Justyny Muszynskiej, Zygmunta Solorza

Zaka i Telewizji Polsat Sp. z o.o., Wieslawa Kowalskiego, Mariusza Waltera oraz ITI 

Holding S.A., Jana Zaluski, Krzysztofa Surdyka, Macieja Ziyby, Marka Doroza, Aleksandra 

Makowskiego, Jacka Wojnarowskiego, Edwarda Mikolajczyka oraz Aleksandry 

Pogonowskiej i Doroty Pogonowskiej nalezal on do kategorii os6b, o kt6rych mowa w art. 

115 § 13 pkt 6 k.k. 

Pokrzywdzeni nie reprezentowani przez pelnomocnik6w oraz niekt6rzy pelnomocnicy 

swoje stanowisko w tym zakresie oparli na zapadlym juz w tej sprawie orzeczemu 

instancyjnym S~du Rejonowego dla Warszawy-Sr6dmiescia, po rozpoznaniu zazalen na 

postanowienie o czysciowym umorzeniu sledztwa z dnia 21 grudnia 2012 r. (k. 9694 in.), 

czy tez wniosek ten wywodzili z faktu pelnienia r6wnoczesnie przez Antoniego Macierewicza 

funkcji Wiceministra Obrony Narodowej lub Szefa SKW. 
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TakZe na te okolicznosci powolywali SH( pozostali pokrzywdzeni: Arkadiusz 

Grochulski, Andrzej Glonek i Krzysztof Kluzek oraz pelnomocnik pokrzywdzonego Maraka 

Dukaczewskiego, kt6rzy nie doprecyzowali wprost na jakiej podstawie art. 115 § 13 k.k. w 

ich ocenie nalezy uznac Przewodnicz~cego Komisji Weryfikacyjnej za funkcjonariusza 

publicznego. 

Z kolei zgodnie z twierdzeniami pelnomocnika pokrzywdzonego Milana Subotica 

Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej byl funkcjonariuszem publicznym na podstawie art. 

115 § 13 pkt 4 k.k. jako osoba wsp6lpracuj~ca z instytucjami panstwowymi na innych 

podstawach prawnych niz umowa o pracy, zas wedlug pokrzywdzonego Krzysztofa 

Polkowskiego status ten wynikal takze z tego punktu w/w przepisu, ale jako innej osoby 

uprawnionej do wydawania decyzji administracyjnych. 

Ponowna analiza, do kt6rej zobowi~al postanowieniem instancyjnym S~d Okrygowy 

w Warszawie, doprowadzila do identycznego wniosku jak przy podejmowaniu decyzji z dnia 

30 grudnia. 2013 r., iz Komisja Weryfikacyjna byla ,innym organem panstwowym" 

w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k., kt6rej Przewodnicz~cy - tak samo jak pozostali 

czlonkowie Komisji nie byl funkcjonariuszem publicznym, bowiem nie byl jej pracownikiem. 

Przeprowadzona analiza objyla takze ocentt mozliwosci zakwalifikowania Komisji 

Weryfikacyjnej jako ,innej instytucji panstwowej" w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k .. 

Wynik powyzszej analizy doprowadzil do identycznego wniosku jak przy podejmowaniu 

zaskarzonej decyzji, iz tego rodzaju przyporz~dkowanie nie jest mozliwe. Z tego tez wzglydu 

oceniono, iz. Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej nie posiadal ~tatusu funkcjonariusza 

/ 

publicznego .w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 lc.lc, gdyz wprawdzie byl osob~ zajmuj~c~ ) 

kierownicze stanowisko w Komisji Weryfikacyjnej, ale nie byla ona ,inn~ instytucj~ 

panstwow~", kt6rej dotyczy wskazany przepis. Argumenty, kt6re legly u podstaw uznania 

Komisji Weryfikacyjnej za ,inny organ panstwowy", a nie ,innej instytucji panstwowej", 

oparte na pogl~dach doktryny oraz orzeczen s~dowych, zostan~ zaprezentowane wraz 

z ustosunkowaniem sitt do pogl~d6w S~du odwolawczego oraz istotnych tez wniesionych 

zazalen w tej czysci na decyzjy z dnia 30 grudnia 2013 r., zwlaszcza tych, kt6re w s'wojej 

tresci powolywaly sitt na tezy judykatury lub pismiennictwa. 
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KOMISJA WERYFIKACYJANA JAKO ,INNY ORGAN PANSTWOWY" 

Analiza tresci ustawy prowadzi do wniosku, iz Komisja Weryfikacyjna byla ,innym 

organem patistwowym", powolanym do wykonania oznaczonego przez prawo zadania 

patistwowego, okreslonego w art. 63 ust. 2 ustawy, w postaci zbadania zgodnosci z prawdl:! 

tresci oswiadczeti, skladanych w ttybie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy przez zolnierzy 

i pracownik6w WSI oraz bylych zolnierzy i bylych pracownik6w WSI lub wojskowych 

jednostek organizacyjnych realizujl:!cych zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu 

wojskowego przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o TVqjskowych Sluzbach 

Itiformaryjf!)lch, ubiegajl:!cych siy o przyjycie do nowo tworzonej Sluzby Kontrwywiadu 

Wojskowego i Sluzby Wywiadu Wojskowego. 

Komisja Weryfikacyjna posiadala cechy ,innych organ6w patistwowych", 

przedstawianych w tezach przedstawicieli dokttyny oraz orzeczeti Sl:!dowych, w kt6rych 

wymienia siy przede wszystkim, iz organy te dzialajl:! w imieniu i na rachunek patistwa 

Sl:! powolywane przez przepisy prawa do wykonania oznaczonego w nim zadania 

pafistwowego 1 stosownie do swych kompetencji posiadajl:! wyodrybnionl:! struktury 

organizacyjnl:! i uprawnienia, mogl:! przy tym realizowac dzialania wladcze w r62nych 

fmmach. Jak zostanie wykazane w dalszej czysci uzasadnienia, stanowisko powyzsze 

koresponduje z pogll:!dami doktryny oraz orzeczeniami Sl:!du Najwyzszego, takze 

przywolanymi w postanowieniu Sl:!du Okr((gowego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2014 r. 

Niew(!tpliwie Komisja Weryfikacyjna byla strukturl:! pafistwowl:! - miala okreSlon'!: 

siedziby - w budynku Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, a nastl(pnie w budynku Biura 

Bezpieczefistwa Narodowego, a jej dzialalnosc byla finansowana ze srodk6w Ministerstwa 

Obrony Narodowej (art. 64 ust. 4 ustawy). Zadania Komisji i spos6b ich realizacji zostaly 

okre8lone w ustawie oraz aktach nizszego rzydu, o czym bydzie mowa ponizej. 

Komisja realizowala swoje zadanie w imieniu pafistwa przy zastosowaniu srodk6w 

wynikaj(!cych z charakteru w/w zadafi podejmujl:!c r6wniez dzialania wladcze w r6znych 

formach. 

Oczywiscie typowl:! forml:! tego rodzaju dzialafi organ6w patistwowych jest 

wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej. 

A1i. 1. Kodeks postypowania administracyjnego nmmuje postypowanie: 

1) przed organami administracji publicznej w nalezl:!cych do wlasciwosci tych organ6w 

sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych; 
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2) przed innymi organami paiistwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy S'! one powolane 

z mocy prawa lub na podstawie porozumieii do zalatwiania spraw olaeslonych w pkt 1. 

Wprawdzie art. 1 pkt 2 k.p.a. pojycie ,inny organ paiistwowy" nierozerwalnie wict-ze 

z kompetencjct- do wydawania decyzji administracyjnych, ale nie znajduje oparcia 

w przepisie art. 115 § 13 pkt 4 k.k. ograniczenie pojycia ,inny organ paiistwowy" tylko do 

organ6w, wladnych wydawa6 decy~e administracyjne. Jak zostanie zaprezentowane 

w dalszej czysci uzasadnienia, w poglct-dach doktryny oraz w orzecznictwie sct-dowym 

akcentuje sct- dzialania wladcze w r6znych formach innych organ6w paiistwa, a nie jedynie 

poprzez wydawanie decyzji administracyjnych. Zaznaczenia wymaga, iz Komisja 

Weryfikacyjna byla organem nie majct-cym precedensu, do kt6rej funkcjonowania nie mial 

zastosowania Kodeks postypowania administracyjnego. W zwi¢u z tym nie nalezy 

oczekiwa6, iz Komisja powinna jako ,inny organ paiistwowy" wydawa6 decyzje na ksztalt ) 

decyzji administracyjnych. Pelnomocnik pokrzywdzonego Krzysztofa Surdyka, w zlozonym 

zazaleniu na postanowienie o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. imputowal 

,swego rodzaju prawotw6rczy charakter" zaskarzonej decyzji podnoszct-c jednoczesnie, 

iz przy takim ustaleniu statusu Komisji Weryfikacyjnej ,bylby to bowiem bodaj pierwszy 

organ paiistwowy w Rzeczpospolitej Polskiej pozbawiony prawa do wydawania decyzji 

administracyjnych" (k.1 0086). Przy takim stwierdzeniu nasuwa siy pytanie, czy plasujct-c 

Komisjy Weryfikacyjnq.jako podmiot, o kt6rym mowa wart. 115 § 13 pkt 4 k.k. nie bylby on 

pierwszct- ,innct- instytucj'! paitstwowct-", realizujct-cct- zadania z zalaesu obronnosci?. W ttstawie 

z dnia 4 wrzefnia 1997 r. o difalach administrm:Ji rzq_dotvf!j (t:/ Dz.U.2013.743), kt6ra okreSla 

zakres dzial6w admini~tracji rzct-dowej oraz wlasciwos6 ministra kierujct-cego danym dzialem, 

art. 19 ust. 1 pkt 1 wskazuje, ze dzial obrona narodowa obejmuje, w czasie pokoju, sprawy ) 

obrony Paiistwa oraz Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej ,Silami 

Zbrojnymi". Wprawdzie SKW i SWW sct- poza strukturct- Sil Zbrojnych, jednakze w czasie 

ogloszenia powszechnej lub czysciowej mobilizacji oraz w razie wojny w/w instytucje stajct-

siy CZyscict- Sil Zbrojnych RP. Art 1 i 2 ttstawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 0 s lttzbie Kontrn:ywiadtt 

W qjskowego oraz S lttzbie Trjiwiadtt W qjskowego (Dz. U.2006.1 04.709) stanowi, iz tworzy siy 

SKW i SWW jako sluzby specjalne, wlasciwe w sprawach ochrony przed zagrozeniami 

wewnytrznymi (SKW) i zewnytrznymi (SWW) dla obronnosci Paiistwa, bezpieczeiistwa 

i zdolnosci bojowej Sil Zbrojnych RP oraz innych jednostek organizacyjnych podleglych lub 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Szefowie tych Sluzb sct- centralnymi 

organami administracji rzct-dowej, dzialajct-cymi odpowiednio przy pomocy SKW i SWW, 
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b€td<!cymi urz€tdami administracji rz<!dowej i podlegaj'! Ministrowi Obrony Narodowej, 

z zastrzezeniem okreslonych w ustawie uprawnien Prezesa Rady Ministr6w lub Ministra 

Koordynatora Sluzb Specjalnych, w przypadku jego powolania. Mozna zatem powiedziec, 

iz Sluzby te pelni'! funkcj€t infmmacyjn'! i bezpieczenstwa dla Ministra Obrony Narodowej. 

Wprawdzie Komisja Weryfikacyjna nie podlegala Ministrowi Obrony Narodowej, st<!d 

nie mozna jej uznac za organ administracji rz<!dowej, jednak przedmiot dzialania Komisji, 

polegaj<!CY na badaniu zgodnosci z prawd<! oswiadczen weryfikacyjnych os6b ubiegaj'!cych 

si€t o przyjycie do nowo tworzonej Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego i Sluzby Wywiadu 

Wojskowego, a zatem scisle zwi'!zany z dzialem administracji rz<!dowej ,obrona narodowa" 

i usytuowanie Komisji pomi€tdzy organami wykonuj'!cymi te zadania, w tym poprzez 

finansowanie dzialalnosci Komisji ze srodk6w MON, przemawiaj'! za uznaniem Komisji 

Weryfikacyjnej za ,inny organ panstwowy". Zauwazenia przy tym wymaga, iz pomimo tego, 

ze Komisja Weryfikacyjna nie byla CZ€tSCi<! skladOW<! Ministerstwa Obrony Narodowej, 

podlegli Ministrowi Obrony Narodowej, Szef SKW i Szef SWW zostali zobowi¥ani w ati. 

63 ust. 6a ustawy do zapewnienia czlonkom Komisji Weryfikacyjnej dostypu do wszelkich, 

w tym niejawnych, material6w b€td<!cych w ich posiadaniu niezbydnych do weryfikacji 

sldadanych oswiadczen, a takze do wsp6ldzialania z Przewodnicz'!cym Komisji 

Weryfikacyjnej w zakresie sporz<!dzania Rapmiu (art. 70b ustawy). 

Niew'!tpliwie Komisja Weryfikacyjna posiadala tez kompetencje o charakterze 

wladczym (imperium), chociaz nie polegaly one na praw1e wydawania decyzji 

admil)istracyjnych. 

Kolejnym argumentem wskazuj'!cym, ze Komisja Weryfikacyjna realizowala zadania 

przynalezne wladzy wykonawczej jest to, iz z jednej strony dokonywala ona jako jedyny 

podmiot weryfikacji zlozonych zgodnie z art. 67 ustawy oswiadczen, a z drugiej strony 

przedstawiala swoje stanowisko Pelnomocnikom, a nastypnie Szefom SKW i SWW (art. 63 

ust. 2 ustawy), przy czym Szefowie wskazanych sluzb mogli mianowac funkcjonariuszy 

dopiero po zapoznaniu siy z nim, jezeli zostalo sporz~:tdzone (art. 66a ustawy). 

Komisja Weryfikacyjna byla zatem organem, wykonuj~cym przymusowy tryb, 

narzucony ustaw~:t dla bylych zolnierzy w WSI i pelni~:tcych sluzb€t oraz bylych i nadal 

zatrudnionych w WSI pracownik6w lub wojskowych jednostek organizacyjnych 

realizuj~:tcych zadania w zakresie wywiadu wojskowego lub kontrwywiadu wojskowego przed 

wejsciem w zycie ttstawy z dnia 9 lipca 2003 r. o WSI, ubiegaj~:tcych siy o przyjycie do nowo 

tworzonej SKW i SWW- tym samym realizowala swoje zadania przy zastosowaniu srodk6w 
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wynikaj!:j.cych z charakteru wladzy publicznej, polegaj!:).cych na ustawowej koniecznosci 

zlozenia przez te osoby oswiadczefi i zbadania zgodnosci z prawd!:). ich tresci. 

Zgodnie z ati. 65 ust. 1 oraz 66 ustawy w tenninie do 30 dni od dnia wejscia w zycie 

ustawy osoby te mogly zlozyc Pelnomocnikom wniosek o wyznaczenie na stanowisko 

sluzbowe w SKW lub SWW, mianowanie na funkcjonariuszy SKW lub SWW albo 

zatrudnienie w SKW lub SWW. Art. 67 ust. 1 wymuszal, aby wraz z wnioskiem, o kt6rym 

mowa wart. 65 ust. 1 i art. 66, osoba go skladaj!:).ca zlozyla tez oswiadczenie weryfikacyjne. 

Z kolei art. 67 ust. 3 zobowi!:).zywal osoby skladaj!:).C!:). wniosek o wyznaczenie na 

stanowisko sluzbowe w SKW lub SWW zlozenie takze oswiadczenie, czy byla lub jest 

czlonkiem zarz!1du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, 

czlonkiem zarz!1du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6ldzielni, czlonkiem zarz!:j.du 

fundacji prowadz!1cej dzialalnosc gospodarcz!1, czy posiada lub posiadala w sp6lkach prawa ) 

handlowego akcje lub udzialy, prowadzi lub prowadzila dzialalnosc gospodarcz!1 na wlasny 

rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami, a takze czy zarz!:).dza lub zarz!1dzala tak!1 

dzialalnosci!1lub jest lub byla przedstawicielem albo pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej 

dzialalnosci. 

Oswiadczenia powyzsze mialy zatem obligatoryjn!1 form(( - ich zlozenie bylo 

niezbydne przy ubieganiu sit( o przyjycie do nowo tworzonej SKW i SWW. 

Jedynie wart. 68 ustawy stwierdza siy, ze w te1minie 30 dni od dnia wejscia w zycie 

ustawy oswiadczenia, o kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 i 3, mog!1 r6wniez zlozyc zolnierze 

oraz pracownicy WSI, a takze byli zolnierze oraz byli pracownicy WSI lub wojskowych 

jednostek organizacyjnych realizuj!:j.cych zadania w zakresie wywiadu wojskowego lub 

kontrwywiadu wojskowego przed· wejsciem w zycie ttstawy z dnia 9 lipca 2003 r. o WSL ) 

nieubiegaj!1CY siy o wyznaczenie na stanowiska sluzbowe w SKW lub SWW, mianowanie na 

funkcjonariuszy SKW lub SWW albo zatrudnienie w SKW lub SWW. Poddanie siy w tym 

wypadku weryfikacji przez osoby, kt6re nie ubiegaj!1 siy o przyjycie do nowych Sluzb mialo 

zatem wymiar honorowy, nie przymusowy. 

Przykladem kompetencji o charakterze wladczym bylo tez prawo Komisji 

Weryfikacyjnej do odbierania wyjasniefi od funkcjonariuszy, kt6rzy zlozyli oswiadczenia 

oraz od innych os6b, za ich zgod!1 (art. 63 ust. 4 i 4 a ustawy) pod gro.Zb!1 kary od 6 miesiycy 

do 8 lat pozbawienia wolnosci za zlozenie falszywych wyjasnieii (att. 79 a ustawy). Fmmy 

wezwania do zlozenia wyjasnien regulowal w § 9 ust. 1 - 6 roi!Jorzq_dzenia Prezesa Rac!J 
Ministrow z dnia 24 lipm 2006 t: w sprawie trybtt dij'alania Komzjji ff7eryfikaryjnr:/ powolanr:/ w 
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zwiqzktt z likwidat:Jq Wqjskowych Slttzb Informaryjt!)ldJ (Dz. U. z 2006 r., Nr 135, poz. 953). 

PrzewodniCZ1!CY Komisji Weryfikacyjnej informowal osoby, kt6ra zlozyla oswiadczenie, 

o powstaniu W'!tpliwosci co do zgodnosci oswiadczenia z prawd1! oraz podawal termin 

i miejsce, w kt6rym zainteresowana osoba mogla zlozye wyjasnienia. Zgodnie z § 9 ust. 4 cyt. 

rozporz1!dzenia, jezeli zainteresowana osoba wyrazila woly zlozenia wyjasnien, zesp6l 

roboczy m6gl uzgodnie z t1! osob1! inny niz podany w informacji termin lub miejsce zlozenia 

wyjasnien. Zatem termin ten m6gl bye modyfikowany w uzgodnieniu z zespolem roboczym, 

ale tylko fakultatywnie, st1!d wyznaczone przez Przewodnicz1!cego Komisji Weryfikacyjnej 

miejsce i termin na zlozenie wyjasnien nalezy traktowae jako formy dzialan wladczych. Tak 

tez nalezy traktowae zapis § 9 ust. 6 cyt. rozporz1!dzenia, narzucaj1!CY osobie, kt6ra zlozyla 

oswiadczenie formy zlozenia wyjasnien przed zespolem roboczym, a Wl((C organem 

kolegialnym. 

Podkreslenia wymaga, iz dzialania o charakterze wladczym mog1! bye realizowane 

nie tylko w stosunku do os6b fizycznych. Owo imperium organu panstwowego moze 

urzeczywistniae siy takze w stosunku do innych organow - tak tez bylo w przypadku 

Komisji Weryfikacyjnej. 

Art. 63 ust.6a ustawy poprzez regulacjy: ,Szef SKW i Szef SWW zapewni'! czlonkom 

Komisji Weryfikacyjnej w tym Przewodnicz1!cemu Komisji Weryfikacyjnej dostyp do 

wszelkich, l'!cznie z zawieraj1!cymi tajemnicy panstwow'!, material6w archiwalnych 

i operacyjnych, a takze do innych dokument6w niezbydnych do weryfikacji oswiadczen, 

o kt6rych mowa. wart. 67 ust. 1 i 3, oraz do sporz1!dzenia raportu, o ktor;:m mowa wart. 70a 

ust. 1" dawal Komisji bardzo duze uprawnienia, kt6re mialy cechy wladcze. 

Konkretyzacjy w/w kompetencji stanowil § 8 ust. 2 ro:?}orzqdzenia Prezesa Rarfy 

Ministrow z dnia 24 !ipta 2006 r. w sprawie trybtt dzjalania Komig'i Weryfikaryjnr:J powolanr:J w 

zwiqzktt z likwidag'q Wqjskowych S lttzb Itiformaryjt!)lch (Dz. U. z 2006 r., Nr 135, poz. 953), 

zgodnie z kt6rym Szef Wojskowych Sluzb Informacyjnych, Szef Sluzby Kontrwywiadu 

Wojskowego lub Szef Sluzby Wywiadu Wojskowego mial obowi~zek udost~pnienia 

dokument6w lub udzielenia informacji, niezbydnych do weryfikacji oswiadczenia, 

w terminie 7 dni od dnia doryczenia wyst1!pienia w tym zalaesie Przewodnicz1!cego Komisji 

Weryfikacyjnej. 

Analogicznie § 7 ust. 2 cyt. rozporz1!dzenia zobowi¥ywal Komisjy Likwidacyjn'! do 

udostypnienia material6w archiwalnych i operacyjnych oraz innych dokument6w w terminie 
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7 dni od dnia doryczenia wyst~pienia w tym zalaesie Przewodnicz~cego Komisji 

Weryfikacyjnej. 

S~d odwolawczy trafnie dostrzegl, ze w mi. 115 § 13 pkt 4 k.k. ustawodawca 

posluguje siy pojyciem ,inny organ panstwowy", znajduj~cym siy po przecinku, po wyrazeniu 

,osoba byd~ca pracownikiem administracji rz~dowej", co - zgodnie z wykladni~ jyzykow~ -

przemawia za przyjyciem, ze ,inny organ panstwowy" to organ inny niz ,administracja 

rz1:!dowa". Skoro wiyc pod pojyciem ,administracji rz1:!dowej" uzytym przez ustawodawcy 

w art. 115 § 13 pkt 4 k.k. rozumie siy urzydy administracji organizacyjnie i funkcjonalnie 

podporz1:!dkowane Radzie Ministr6w jako calosci, Prezesowi Rady Ministr6w, 

poszczeg6lnym ministrom albo wojewodom bezposrednio lub za posrednictwem innych 

organ6w podleglych organizacyjnie lub funkcjonalnie tym podmiotom (tak mi. in. Z. Kallatts 

HPrzestfjJJtwa przeciwko difalalnofci instytugt paftstwowydJ i samorzq_du terytorialnego, Nowa 

koqyjikaga karna. Kr6tkie komentarze z. IL Warszawa 1997", Andrzg Wrobel w Komentarzu 

aktualizowaf!)lm do Kodeksu Post~owania Adm~nistraryjnego, wyrok TK z dnia 28 kwietnia 1999 r., 

K 3/99, OTK 1999 nr 4 poz. 73)- to pod pojyciem ,inny organ panstwowy" nalezaloby 

rozumie6 inny niz administracja rz1:!dowa organ wladzy wykonawczej, organy wladzy 

ustawodawczej i s~downiczej (k.10437). Niew1:!tpliwie Komisja Weryfikacyjna to ,inny organ 

panstwowy" - inny organ niz administracja rz~dowa, powolany do wykonania oznaczonego 

przez prawo zadania panstwowego. 

Przeglqd pismiennictwa 

Jak juz wskazano powyzsza interpretacja statusu Komisji Weryfikacyjnej jako 

,innego organu panstwowego" nie kl6ci siy co do zasady z pogl~dami doktryny, 

przywolanymi przez S1:!d Olaygowy w Warszawie (k10437 in.). 

Z. Kallaus (Przest~stwa przeciwko di)alalnofci instytugi· paftstwOJrych. . . op. a·t.) 

za ,inny organ paitstwowy" w rozumieniu mi. 115 § 13 pkt 4 k.k. uznaje tylko i wyl1:!cznie 

,jednostkr; organizacyjnq administracji panstwowej, w sklad kt6rej wejdq urzr;dy, kt6rych 

kierownicy nie wchodzq w sklad Rady Ministr6w i w zwiqzku z tym nie posiadajq przymiotu 

organu administracji rzqdowej". Jako przyklady autor podaje centralny organ administracji 

panstwowej w postaci Komendanta Gl6wnego Strazy Pozarnej, kt6rego aparatem 

pomocniczym na szczeblu centralnym jest Komenda Gl6wna Strazy Pozarnej, terenowe 

jednostki organizacyjne administracji,panstwowej o charakterze branzowym np. Olaygowe 

Urzydy G6rnicze. Jednoczesnie Z Kallaus twierdzi, ze te1min ,organ panstwowy" wykazuje 

) 
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konotacje wyl!:!cznie z jednostkami organizacyjnymi usytuowanymi w strukturze 

administracyjnej (a administracja to ta dzialalnos6 patistwa, kt6ra nie jest ustawodawstwem 

ani wymiarem sprawiedliwosci). 

Potraktowaniu Komisji Weryfikacyjnej jako ,innego organu patistwowego" w mysl 

art. 115 § 13 pkt 4 k.k. nie kl6ci sit( interpretacja tego pojycia, dokonana w ,Komentarzu do 

Kodeksu Karnego" Andrwa Marka, kt6ry za ,inny organ patistwowy" uznaje , organ 

niewchodzqcy w sklad administracji rzqdowej". Komentator ten jednak nie zdefiniowal tego 

pojycia, a przyldadowo wymienil w tej grupie Sejm, Senat, Kancelariy Prezydenta, Rzecznika 

Praw Obywatelskich, S!:!dy, prokuratury. 

Uznanie Komisji Weryfikacyjnej jako ,innego organu patistwowego" nie stoi takze 

sprzecznosci z interpretacj!:! pojycia ,organ patistwowy", dokonan!:! przez Z. ]arosza 

iS. Zawad~iego (Prawo Konsryturyjne, Warszawa 1987), kt6rzy pod tym pojyciem upatruj'! 

,,zorganizowanq instytuc)? utworzonq na podstawie przepis6w prawa i powolanq do 

wykonywania okre8lonych zadan w imieniu panstwa i przy zastosowaniu srodk6w 

wynikajqcych z charakteru wladzy panstwowej". Status Komisji Weryfikacyjnej jako 

,innego organu patistwa", nie wchodz!:!cego w sklad administracji rz!:!dowej, powolanego do 

wykonania oznaczonego przez prawo zadania patistwowego miesci siy w tej definicji. Uwagi 

o tym, iz Komisja Weryfikacyjna wykonuj!:!C zadania w imieniu patistwa stosowala srodki 

wynikaj!:!ce z charakteru wladzy patistwowej zostan£! przedstawione w dalszej czysci 

uzasadnienia decyzji. 

Potraktowanie Komisji Weryfikacyjnej jako ,innego organu patistwowego" koreluje 

takze ze spojrzeniem na ,organ patistwowy" uzyty w ati. 115 § 13 pkt 4 k.k., jakie 

znajdziemy w Komentar-i}t Kodeks Kanry Czgfc Ogrflna pod redakq'q A. Zo/la do ati. 115 § 13 

k.k. Nie podjyto w nim pr6by zdefiniowania tego pojycia, wskazuj£!-C jedynie, ze termin jest 

zakresowo Wyzszy zar6wno od pojy6 ,instytucja patistwowa" oraz ,patistwowa jednostka 

organizacyjna", a status funkcjonariusza publicznego powi£!-Zany jest z zatrudnieniem 

w ramach stosunku pracy w okreslonym organie: administracji rz!:!dowej, innym organie 

patistwowym, organie kontroli patistwowej. Jak trafnie zauwazyl S£!-d odwolawczy 

w tym samym komentarzu pr6ba definiowania pojycia ,organu patistwowego" podejmowana 

jest jeszcze kilkakrotnie w kontekscie niekt6rych przestt(pstw Czysci Szczeg6lnej Kodeksu 

Karnego, w tym w odniesieniu do przestypstw opisanych w rozdziale XXIX Kodeksu 

Karnego, przy komentarzu do art. 224 § 1 k.k. wskazano, ze ,organy panstwowe to organy 

wladzy ustawodawczej, wykonawczej i sqdowniczej ", a ,inny organ patistwowy" to , osoby 
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lub grupy os6b, kt6rych okreslone prawem dzialanie uwazane jest za dzialanie panstwa np. 

Sejm, Senat, Trybunal Konstytucyjny, KRRiT, Agencja Nieruchomosci Rolnych ", zas przy 

komentarzu do art. 242 § 1 k.k. podano, ze ,inny organ panstwowy" to , kazdy organ 

paflstwowy, kt6ry ma - dzialajqc w ramach swych kompetencji - ustawowe prawo 

pozbawienia czlowieka wolnosci, zatrzymania. Brpdzie nim wirpc prokurator, organa Policji, 

ABW". Niewq.tpliwie Komisja Weryfikacyjna stanowila gmpy os6b, kt6rych okreslone 

prawem dzialanie uwazane bylo za dzialanie panstwa. Natomiast komentarz do art. 242 § 1 

k.k. nie znajduje odzwierciedlenia w realiach niniejszej sprawy bowiem akcentuje on 

kompetencje ,innego organu panstwowego" w kontekscie przestypstwa z art. 242 § 1 k.k., 

polegajq.cego na bezprawnym samouwolnieniu siy. 

Stwierdzi6 naleZ;y, iz trafnie ocenil Sq.d Okrygowy w Warszawie (k.10438), iz nie 

mozua wprost przelozy6 na gmnt Kodeksu kamego definicji wyrazenia ,inny organ ) 

paftstwowy", kt6rym posluguje siy r6wniez Kodeks postypowania administracyjnego (art. 1 

pkt. 2 k.p.a.), albowiem pojycie ,inny organ paftstwowy" w tym kodeksie nierozerwalnie 

wiq.Ze ten organ z kompetencjq. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

z zakresu administracji publicznej. Nie jest to r6wniez definicja legalna tego pojycia. Sq.d 

odwolal siy przy tym do Komentarza do Kodeksu Post((powania Administracyjnego 

A. Wr6bla, w kt6rym wskazuje on, ze ,pojycie innego organu paftstwowego oznacza 

innq - nit organ administracji publicznej - wyodrrpbnionq kompetencyjnie i organizacyjnie 

czrpsf: aparatu paflstwowego Oednostkrp organizacyjnq) powolanq do wykonywania 

oznaczonych przez prawo zadafl paflstwowych (powolujq.c siy przy tym na E. OdJendowskiego, 

Centralne orgaf!Y administraqi (w:) System prawa administratyjnego, t. 2, System prawa 

administraryjmgo, red.]. Jendrofka, Ossolineum 1977;) s. 6~· M. Stahl, Zagadnienia ogolne (w:) System ) 

prawa administraryjnego, t. 6, Podmiory administrt(jq_ce, red. R Hauser, Z. Niewiadomski, 

A. Wrobel, Warszawa 2011, s. 64-92). 

Wskaza6 przy tym nalezy, iz takq. r6wniez definicjy pojycia ,innego organu panstwo

wego" przytoczyl pelnomocnik pokrzywdzonego Marka Dukaczewskiego (k.10268 in.). 

Takze za przyjyciem pojycia ,inny organ panstwowy" zwiq.zanego z kompetencjq. do 

wydawania decyzji administracyjnych opowiedzial siy takze pelnomocnik pok:rzywdzonego 

Krzysztofa Surdyka. Skarzq.cy powolujq.c siy na ,ustalone poglq.dy doktryny" wskazal przy 

tym, iz ,organ paftstwa to organ dzialajq.cy w imieniu panstwa i najego rzecz, utozsamiajq.cy 

siy z nim w kazdym dzialaniu publicznym, a wiyc przez organ panstwa nalezy rozumie6 

osoby (organ) lub grupy os6b (kolegialny), dzialajq.cy na podstawie i w oparciu o wlasciwe 
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przepisy prawa i utworzony w oparciu o nie, zdolny do podejmowania dzialan wladczych 

oraz charakteryzuj<lCY siy swoistymi formami dzialania, wyposazony w odpowiednie cechy 

organizacyjno-personalne i kompetencyjne". Dalej pelnomocnik pokrzywdzonego Krzysztofa 

Surdyka w swoim zazaleniu imputuje, iz ,Prokurator plasuj'lc Komisjy Weryfikacyjn'l wsr6d 

organ6w panstwowych konsekwentnie, w szczeg6lnosci w innych czysciach uzasadnienia 

skarzonego postanowienia, odmawiajej jakichkolwiek uprawnieil wladczych". 

Podkreslenia w tym miejscu wymaga, iz takie stwierdzenie nie padlo w zaskarzonym 

postanowieniu i wbrew pogli:!dom skarz'lcego Komisja Weryfikacyjna dysponowala pewnymi 

uprawnieniami o charakterze wladczym, kt6re jednak nie polegaly na wydawaniu decyzji 

administracyjnych. 

Niew'ltpliwie racjy rna skarz'lcy, iz ,w zyciu publicznym pailstwa najbardziej 

widocznym przejawem dzialalnosci organ6w pailstwa S<l decyzj'l wladcze, kt6rymi zar6wno 

S'! wyrok Si:!du, decyzja administracyjna jak i ustawa uchwalona przez sejm, czy 

rozporz'ldzenie ministra", ale- jak juz wykazano nie Si:! to jedyne uprawnienia o charakterze 

wladczym, czego przykladem jest takZe Komisja Weryfikacyjna. Innymi slowy prawo do 

wydawania decyzji jest typowym, ale nie koniecznym desygnatem pojycia ,innego organu 

pailstwowego". MoZila tu uzy6 argumentu a contrario, iz przykladowo ZUS, czy KRUS 

pomimo, ze zostaly przez Si:!d Najwyzszy w przywolanej w zaskarzonym postanowieniu 

uchwale 7 Sydzi6w z dnia 20 czerwca 2001 r. sygn. I KZP 5/2001 uznane za ,inne instytucje 

pailstwowe", S<l jednak wladne wydawa6 decy~e administracyjne, a zatem kompetencja 

w tym zakresie nie stanowi decyduj'lcego kryterium dla odr6Zilienia ,innego organu 

panstwowego" od ,innej instytucji pailstwowej". 

Wskaza6 przy tym nalezy, iz przedstawiona problematyka l'lczy siy z twierdzeniami, 

zawartymi w zazaleniu pokrzywdzonego Krzysztofa Polkowskiego (k.1 0096), w kt6rych w/w 

nie zgadza siy z zawart'l w zaskarzonym postanowieniu ocen'l dotycz'lc'l art. 115 § 13 pkt 4 

k.k. w zakresie, w jakim Przewodnicz<lCY Komisji nie posiadal kompetencji do wydawania 

decyzji administracyjnych. Zaznaczenia przy tym wymaga, iz decyzja administracyjna jest 

aktem rozstrzygaj'lcym wladczo Gednostronne rozstrzygniycie) co do istoty sprawy w calosci 

lub czysci, o prawach i obowi'!Zkach konkretnej osoby w indywidualnej sprawie, kt6rej 

adresatem jest zawsze strona postypowania. Pokrzywdzony pomimo, ze wymienil niezbydne 

elementy kazdej decy~i, nie wyci'lgn'll z tego jednak wlasciwych wniosk6w. Stwierdzi6 

nalezy, iz calkowicie chybiony jest argument skarz'lcego, iz o tym, ze Przewodnicz<lCY 

Komisji Weryfikacyjnej byl uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych 

potwierdzaj'l przepisy § 9 pkt 1 - 6 roi!Jorzqdzenia Prezesa Racfy Ministr6w z dnia 24 lipca 2006 
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r. w sprawie trybtt difalania Komi!Ji. Weryjikaqjnf!jpowolanl!} w zwiqzktt z likwida~jq Wqjskowych 

Slu:{b Informaryj1?Jch (Dz. U. z 2006 r., Nr 135, poz. 953), reguluj~ce fonny wezwania do 

wyjasnienia sprawy oraz § 14 pkt 1 i 2 cyt. rozporz~dzenia dotycz~ce zawiadomienia o 

wyniku postypowania weryfikacyjnego. Jak juz wyzej zostalo przedstawione wezwanie do 

wyjasnienia sprawy jest przykladem kompetencji o charakterze wladczym (imperium), jakimi 

dysponowala Komisja Weryfikacyjna, ale niew'!tpliwie takie wezwania nie zawieraly 

niezbydnych element6w decyzji w postaci: rozstrzygniycia sprawy, uzasadnienia faktycznego 

i prawnego, czy tez pouczenia o mozliwosci odwolania, terminach i trybie. Z kolei 

zawiadomienia o wyniku postypowania weryfikacyjnego zawieraly pierwszy ze 

wspomnianych element6w, ale nie posiadaly pozostalych. 

Przeglqd orzecznictwa 

Zgodnie z tresci~ uzasadnienia decyzji instancyjnej - ,ze znanych S'!dowi z urzydu 

orzeczeii s~dowych i publikacji naukowych (kt6re S'!d szeroko przywolal w swoim 

postanowieniu z dnia 10 czerwca 2014 r. wydanym w trybie art.' 441 § 1 k.p.k.) nie wynika, 

by kt6rekolwiek z nich mozna bylo wprost, bez poglybionej analizy, odnies6 do istniej~cego 

w przedmiotowej sprawie stanu faktycznego dotycz~cego statusu prawnego Komisji 

Weryfikacyjnej ijej Przewodnicz~cego". 

We wskazanym postanowieniu z dnia 10 czerwca 2014 r. S~d Okrygowy w Warszawie 

powiedzial wprost, iz S~d Najwyzszy w zasadzie nie wypowiadal siy na temat pojycia ,inny 

organ paiistwowy". Jak podni6sl S~d odwolawczy (k.10438)- jedynie w postanowieniu z dnia 

8 grudnia 2004 r. w sprawie IV KK 126/04 S~d Najwyzszy- ·uznaj~c, ze lesniczy Las6w 

Pafistwowych nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozurriieniu art. 115 § 13 k.k - ) 

lakonicznie stwierdzil, ze ,inny organ pafistwowy" to ,wyodrybniona jednostka aparatu 

pafistwowego pelni~ca okreslone funkcje zycia publicznego". Niew~tpliwie Komisja 

Weryfikacyjna miesci siy w tak pojmowanym pojyciu ,inny organ paiistwow)r", chociaz racjy 

nalezy przyzna6 S~dowi Okrygowemu w Warszawie, iz S~d Najwyzszy w uzasadnieniu 

swojego orzeczenia bardzo szeroko i og6lnie zdefiniowal to pojycie, nie wskazuj~c zadnych 

czytelnych kryteri6w odr6zniaj~cych ten organ od ,innej instytucji pafistwowej". 

Ponadto S~d odwolawczy przywolal w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2014 r. dwa 

orzeczema S~du Najwyzszego z dnia 17 maja 2012 r. sygn. V KK 37/12 oraz z dnia 

17 lutego 2010 r. sygn. III K 333/09, w kt6rych to S'!d Najwyzszy stwierdzil, 

iz ,funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k jest pracownik 

samorz~du terytorialnego w ujyciu okreslonym w ttstawie z 2008 r. o prai·ownikach 
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samorzqdowycb, o ile nie pelni wyb:Jccznie funkcji uslugowych". Sq.d Najwyzszy w orzeczeniach 

tych zwr6cil uwagt(, ze wprawdzie Kodeks Karny nie zawiera katalogu os6b majq.cych status 

,pracownika samorzq.du terytorialnego", to jednak w systemic prawa funkcjonuje definicja 

ustawowa ,pracownika samorzq.dowego" okreslona w powolanej powyzej ustawie. 

W kontekscie w/w orzeczen Sq.d sfmmulowal pytanie, czy poszukujq.c desygnatu pojtt6 

,pracownik administracji rzq.dowej", ,pracownik innego organu panstwowego" 

w rozumieniu ati. 115 § 13 pkt 4 k.k. - nalecy sittga6 odpowiednio do ttstawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o sluzbie rywilnr:J ( odnoszq.cej sitt do pracownik6w zatrudnionych w 

administracji rzq.dowej) oraz do ttstawy z dnia 16 wrzefnia 1982 r. o prar:ownikacb ttrzgdow 

panstwowyr:h i za funkcjonariuszy publicznych uznawa6 tylko osoby wymienione w tych 

ustawach?. 

Sq.d 0 krttgowy w W arszawie dalej przedstawil nastt(puj q.cy wyw6d (k.l 04 3 8v): 

,Analiza ostatniej z w/w ustaw wskazuje, ze wprawdzie nie posluguje sitt ona 

pojttciem "organu panstwowego, czy innego organu paitstwowego", ale warto odnotowa6, 

ze pierwotna jej wersja dotyczyla os6b zatrudnionych w urzttdach naczelnych, centralnych 

i terenowych organ6w administracji panstwowej, Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Panstwa 

oraz urzttdach podleglych naczelnym organom wladzy panstwowej oraz naczelnym 

i centralnym organom administracji panstwowej, kt6re to organy w doktrynie (szczeg6lnie 

prawa administracyjnego) definiuje sitt jako organy panstwa. Dopiero nowelizacja 

wprowadzona ttstawq z dnia 2 grttdnia 1994 r. 0 zmianie ustauy 0 pracownikadJ ur-zgdow 

panstwowycb (Oz. U. Nr 136) poz. 704 zpo~p. znt.), przeksztalcila jej brzmienie na precyzyjne 

wyliczenia urzttd6w wskazujq.c, iz ustawa · okresla obowiq.zki i prawa urzttdnik6w 

panstwowych oraz innych pracownik6w zatrudnionych w Kancelarii Sejmu, w Kancelarii 

Senatu, w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w Sq.dzie Najwyzszym, w Biurze 

Trybunalu Konstytucyjnego, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze Rzecznika 

Praw Dziecka, w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Panstwa w sprawach nieuregulowanych w odrttbnych przepisach, w Krajowym Biurze 

Wyborczym, w regionalnych izbach obrachunkowych, w Biurze Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, w Instytucie Pamittci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu a nadto okresla obowiq.zki i prawa os6b zatrudnionych 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, w urzttdach ministr6w i przewodniczq.cych komitet6w 

wchodzq.cych w sklad Rady Ministr6w oraz urzttdach centralnych organ6w atlrninistracji 

rzq.dowej, w urzttdach wojew6dzkich oraz innych urzttdach stanowiq.cych aparat pomocniczy 
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terenowych organ6w administracji rz'!dowej podleglych ministrom lub centralnym organom 

administracji rz'!dowej, w Rz'!dowym Centrum Legislacji, w komendach, inspektoratach 

i innych jednostkach organizacyjnych stanowi'!cych aparat pomocniczy kierownik6w 

zespolonych sluzb, inspekcji i strazy wojew6dzkich oraz kierownik6w powiatowych sluzb, 

inspekcji i strazy, w Biurze Nasiennictwa Lesnego - wobec kt6rych nie maj'! zastosowania 

przepisy ttstawy z dnia 21 !istopada 2008 r. o sluzbie ry;vilnr!J. Czy zatem mozna przyjmowa6, 

iz "innym organem panstwowym" w rozumieniu art. 115 § 13 pkt. 4 k.k. b((d'! tylko organy 

wymienione w tej ustawie". 

Niew'!tpliwie udzielenie odpowiedzi na powyzsze pytania przez S'!d Najwyzszy 

przyczyniloby si(( do wlasciwego stosowania prawa, w szczeg6lnosci przy interpretacji 

pojycia ,pracownik innego organu panstwowego", ale jednoczesnie zwr6cenia uwagi wymaga 

bezspoma okolicznos6 w niniejszej sprawie, iz czlonkowie Komisji Weryfikacyjnej i jej ) 

Przewodnicz'!CY nie byli pracownikami. Brak statusu pracownika w zasadzie ucina dyskusj((, 

czy czlonk6w Komisji Weryfikacyjnej i jej Przewodniczego mozna uzna6 za funkcjonariuszy 

publicznychjako ,pracownika innego organu panstwowego" z art. 115 § 13 pkt. 4 k.k. 

Problem sprowadza siy do tego, czy Komisja Weryfikacyjna byla owym ,1nnym 

organem panstwowym" - tak jak zostalo stwierdzone w postanowieniu o czysciowym 

umorzeniu sledztwa z dnia 21 grudnia 2012 r. o sygn. Ap V Ds. 49/09, utrzymanym w mocy 

decyzj'! instancyjn'! oraz w koncowym umorzeniu w/w sledztwa z dnia 30 grudnia 2014 r., 

uchylonym w pkt I przez S'!d Okr((gowy w Warszawie w dniu 2 lutego 2015 r., kt6re to 

stanowisko jest aktualnie podtrzymywane, czy tez ,inn'! instytucj'! panstwow'!", wreszcie, 

o jak'! inn'! instytucjy panstwow'! chodzi w art. 115 § 13 pkt 6 k.k., czy inn'! niz podmioty 

wymienione tylko w pkt 4 art. 115 § 13 k.k., czy inn'! niz te, kt6re zostaly wymienione we ) 

wszystkich pozostalych punktach tego przepisu ? . Odpowiedz na ostatnie z w/w pytan, 

zgodnie ze stanowiskiem wyrazonym w zaskarzonej decyzji z dnia 30 grudnia 2014 r. daje 

uchwala 7 S((dzi6w z dnia 20 czerwca 2001 r. sygn. I KZP 5/2001, o czym bydzie mowa 

w dalszej czysci uzasadnienia przy omawianiu mozliwosci zakwalifikowania Komisji 

Weryfikacyjnej, jako ,innej instytucji panstwowej" w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k .. 

Podkreslenia wymaga, iz osoba wykonuj'!ca kierownicze stanowisko ,w innej 

instytucji panstwowej" (art. 115 § 13 pkt 6 k.k.) jest funkcjonariuszem publicznym 

niezale:lnie od tego, czy rna status pracownika, czy nie, ale skoro w niniejszej sprawie 

w prawomocnej decyzji o umorzeniu sledztwa w CZ((Sci z dnia 21 grudnia 2012 r. oceniono, 

iz Komisja Weryfikacyjna byla ,innym organem panstwowym" (art. 115 § 13 pkt 4 k.k.), 
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to pocu:t-ga to za sob(). odpowiednie konsekwencje. Antoni Macierewicz, wyznaczony 

postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 lipca 2006 r. sposr6d czlonk6w Komisji 

Weryfikacyjnej (,innego organu panstwowego") na jej Przewodnicz(j.cego nie moze bye 

przeciez traktowany jako osoba zajmuj(j.ca kierownicze stanowisko w ,innej instytucji 

panstwowej" skoro jest to ten sam ,tw6r" ustawowy. Do takich wniosk6w doprowadzila m.in. 

analiza wspomnianej uchwaly 7 Sydzi6w z dnia 20 czerwca 2001 r. sygn. I KZP 5/2001. 

Jak zostalo podniesione w post((powaniu odwolawczym (na str. 12 pisma z dnia 14 

lutego 2014 r. przekazuj(j.cego do rozpoznania zazalenia) - miarodajne stanowisko w kwestii 

zakwalifikowania Komisji Weryfikacyjnej jako organu zaj(j.l Trybunal Konstytucyjny 

w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 czerwca 2008 r. o sygn. akt K 51/07, badaj(j.cym zgodnos6 

z Konstytucj(j. ustawy kreuj(j.cej Komisjy Weryfikacyjn(j. poprzez stwierdzenie, zawarte 

w akapicie 2 uzasadnienia p~·awnego (k. 10213): 

, Ustawa / .. ../ zawiera szczeg6lowe regulacje zwiqzane z zakonczeniem dzialalnosci 

przez Wojskowe Sluzby Informacyjne i utworzeniem nowych sluzb. Zostaly utworzone 

specjalne organy w celu realizacji okreilonych zadan zwiqzanych z reorganizacjq sluzb 

wykonujqcych zadania z zakresu wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Organy te to:/ .. .1 

- Komisja Likwidacyjna powolana przez Ministra Obrony Narodowej oraz - Komisja 

Weryfikacyjna. / .. ..! 

Nadto w akapicie 6.4. uzasadnienia prawnego (k 10223) Trybunal Konstytucyjny 

stwierdzil: 

/ ... /,, Sporzqdzenie raportu na temat nieprawidlowosci dzialania okreilonych element6w 

aparatu pafzstwowego nalety do kompetencji organow wladzy wykonawczej. Konstytucja nie 

zabrania ustawodawcy powierzania takiej kompetencji organom tej wladzy" / .. .! 

Podkreslono w tym miejscu jednakze, ze sam Przewodnicz().cy Komisji me jest 

wymieniany w ustawie, ani w/w orzeczeniu Trybunalu Konstytucyjnego jako organ. 

Stanowisko powyzsze jest nadal podtrzymywane w calej rozci(j.glosci - pom1mo 

krytycznej oceny S().dU odwolawczego. 

Ponadto - na str. 109 uzasadnienia zaskarzonej decyzji, w celu dowodzenia analityczno

ocennego charakteru Raportu przywolany zostal zapis, znajduj(j.cy siy w pkt 3 uzasadnienia 

w/w wyroku, w kt6rym Trybunal Konstytucyjny r6wniez uzywa pojycia organ: 

,Instytucja raport6w sporzqdzanych przez okreilone osoby na zlecenie organ6w wladzy 

publicznej lub przez organy tej wladzy wyposazone w kompetencje kontrolne, raport6w 

zawierajqcych opis i ocem; funkcjonowania okreilonych instytucji publicznych mote stanowic 



98 

wa.iny instrument zapewniania praworzqdnego i skutecznego dzialania tych instytucji, 

a w szczeg6lnosci wa.iny instrument urzeczywistniania prawa do dobrej administracji / .. .!". 

S~td Okrygowy w Warszawie w uzasadnieniu decyzji instancyjnej zwr6cil uwagl( 

prokuratorowi (k.10508 i n.) na to, ze ,powolywanie siy na stanowisko Trybunalu 

Konstytucyjnego zawmie w wyroku z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie K 51/07, jako 

miarodajne w kwestii zakwalifikowania Komisji Weryfikacyjnej jako organu jest calkowicie 

nieuprawnione. Zdaniem S~tdu odwolawczego to, ze Trybunal Konstytucyjny stwierdzil 

w przywolanych fragmentach uzasadnienia wyroku wskazane okolicznosci ,w zaden spos6b 

nie maze przes~tdzac o tym, iz Komisja Weryfikacyjna byla ,innym organem panstwowym" 

w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k., bowiem Trybunal Konstytucyjny ,nie definiowal tego 

pojycia w rozumieniu przepis6w Kodeksu Kamego". 

Takie stanowisko S~tdu odwolawczego nie maze w .:laden spos6b ograniczyc I 

dokonywania ustale:it w sprawie. Godzi siy zauwa.:lyc, iz art. 7 k.p.k. stanowi, ze organy 

postypowania (w tym prokurator) ksztahujlf swe przekonanie na podstawie wszystkich 

przeprowadzonych dowod6w, ocenianych swobodnie z uwzglydnieniem zasad prawidiowego 

rozumowania oraz wskaza:it wiedzy i doswiadczenia zyciowego. 

Wystarczy wskazac, iz S~td Okrygowy w Warszawie przy poszukiwaniu odpowiedzi na 

pytania, sformulowane S~tdowi Najwyzszemu w pierwszej kolejnosci siygnlfl do przepis6w 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (k.l 0436v). S~td wskazal, iz ustawa zasadnicza 

okreslaj~tc system organ6w pa:itstwowych przyjmuje za punkt wyjscia tr6jpodzial wladzy, 

wyr62:niaj1fcy trzy istotne cechy funkcjonowania panstwa, do kt6rych nalezy stanowienie 

prawa, jego wykonywanie oraz tozstrzyganie spor6w prawnych. Dalej S~td argumentowal, 

iz w Konstytucji uzyto bowiem okreslenia ,organy wladzy publicznej" (art. 7), do kt6iych to ) 

organ6w, ustawa zasadnicza zalicza organy wladzy ustawodawczej (Sejm i Senat), wladzy 

wykonawczej (Prezydent RP i Rada Ministr6w) oraz organy wladzy s~tdowniczej (s~tdY 

i trybunaly). W tym znaczeniu S~td ustalil, iz ,organy te mo.ina okreslic jako samoistne, 

dzialaj~tce bezposrednio w imieniu panstwa i na jego rachunek, a przede wszystkim jako 

organy dysponuj~tce kompetencjami o charakterze wladczym (imperium)". 

Takze w uzasadnieniu decyzji instancyjnej (k.1 0508) S~td podni6sl, ze niezbydnym 

elementem uznania danego podmiotu za organ pa:itstwowy jest ustalenie, czy dysponuje on 

kompetencjami o chm·akterze wladczym (imperium, wydawanie wyrok6w, decyzji 

administracyjnych itp.), tak jak twierdzi wiykszosc przedstawicieli doktryny. Powyzszy tok 

rozumowania dowodzi, iz odniesienie sit( do ustawy zasadniczej, w tym do wyrok6w 

Trybunalu, badaj~tcych zgodnosc ustaw szczeg6lnych z Konstytucjlf, jest powszechnie 
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stosowanq, praktykq, przy interpretacji przepis6w, a przez to znajduje wyraz w poglq,dach 

doktryny, jak tez orzeczeniach sq,dowych - brak jest zatem powod6w, by prokurator nie 

uznawal tego rodzaju orzeczeii za miarodajne. 

Racjy rna przy tym Sq,d, iz przywolany zapis akapitu 6.4. uzasadnienia prawnego 

(ale w pisemnym stanowisku, a nie w decyzji z dnia 30 grudnia 2013 r.) odnosi siy do jednego 

z zarzut6w bydq,cych przedmiotem skargi kasacyjnej, tj. niezgodnosci z Konstytucjq, art. 70d 

ust. 2 ustawy, pozwalajq,cego na sporzq,dzanie uzupelnieii Raportu przez Szefa SKW oraz 

Szefa SWW, juz po zakoiiczeniu prac Komisji Weryfikacyjnej, a nie do Przewodniczq,cego 

Komisji Weryfikacyjnej. Nie jest to jednak podstawq, do formulowania przez Sq,d badajq,cy 

zasadnos6 podjytej decyzji o umorzeniu sledztwa zarzutu wybi6rczego przywolania przez 

prokuratora poglq,d6w Trybunalu Konstytucyjnego, bowiem wskazany zapis obrazuje og6lnq, 

kompetencjy organ6w wladzy wykonawczej do sporzq,dzania raport6w na temat 

nieprawidlowosci dzialania okreslonych element6w aparatu panstwowego, zaznaczono 

jednakowoz, ze Przewodniczq,cy Komisji nie jest wymieniany w ustawie, ani w/w orzeczeniu 

Trybunalu Konstytucyjnego jako organ. 

PodkreSlenia takze wymaga, iz kwestionowany przez Sq,d poglq,d stanowil odniesienie 

sitt do tezy pelnomocnika pokrzywdzonego Marka Dukaczewskiego (k. 10260 i n.), iz ,dla 

niniejszej sprawy zasadne jest ustalenie statusu nie Komisji Weryfikacyjnej jako organu, gdyz 

to nie Komisja Weryfikacyjna jest autorem Raportu, ale Przewodniczq,cego Komisji 

Weryfikacyjnej, kt6ry w mysl przepis6w ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. stanowi 

samodzielny organ powolany ustawq, dla realizacji ustawowych cel6w, w tym po nowelizacji 

ustawy - takze dla sporzq,dzenia Raportu". Wraz z przywolaniem jako miarodajnego 

stanowiska Trybunalu Konstytucyjnego podniesione zostalo, iz tres6 ustawy nie uprawnia do 

takiego wniosku, a zadanie, kt6re ustawodawca wyznaczyl Przewodniczifcemu Komisji nie 

kreuje go automatycznie samodzielnym organem. Wprawdzie w uzasadnieniu wyroku Sq,du 

Apelacyjnego w Warszawie sygn. VI ACa 1122/09 z dnia 22 kwietnia 2010 r. - str. 8 

(t. XXVIII, k. 6052), Sq,d uzyl okreslenia ,ustawowo do tego powolany organ jakim jest 

Przewodniczq,cy Komisji Weryfikacyjnej", jednak okolicznos6, iz Antoni Macierewicz zostal 

wyznaczony sposr6d czlonk6w Komisji Weryfikacyjnej najej Przewodniczq,cego nie pozwala 

na uznanie w/w za odrybny organ. 

Ze stanowiskiem tym zgodzil Sly takze Sq,d odwolawczy wskazujq,c, iz brak jest 

przekonujifcych argument6w za przyjyciem tezy, ze Przewodniczq,cy Komisji Weryfikacyjnej 

stanowil samodzielny organ powolany do realizacji ustawowych cel6w, w tym do 

sporzq,dzenia Raportu (k.1 0508). 
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Godzi sitt tez zaznaczyc, ze wczesniej S<!d w tym samym miejscu uzasadnienia swej 

decyzji podni6sl, iz na aprobattt nie zaslugiwala ta argumentacja skar.Z<!cych, kt6ra 

sprowadzala sitt do stwierdzenia, ze Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej nalezy uzna6 

za funkcjonariusza publicznego z racji pelnionego r6wnolegle stanowiska Wiceministra 

Obrony Narodowej i Szefa Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego. Ustawa powoluj<!C<! Komisjy 

Weryfikacyjn'! okreslaj<!c jej sklad i wyodrttbniaj'!c stanowisko jej Przewodnicz'!cego 

w zaden bowiem spos6b nie uzalezniala powolania olaeslonej osoby na czlonka Komisji 

Weryfikacyjnej od zajmowania przez ni'! innego stanowiska panstwowego. 

KOMISJA WERYFIKACYJNA JAKO ,INNAINSTYTUCJA PANSTWOWA" 

W mysl art. 115 § 13 pkt 6 k.k., funkcjonariuszem publicznym jest osoba zajmuj'!ca ) 

kierownicze stanowisko w ,innej instytucji panstwowej", przy czym Kodeks kamy nie 

zawiera definicji legalnej tego pojycia. Koniecznym zatem staje sitt przy zakwalifikowaniu 

podmiotu do ,innej instytucji panstwowej" odwolanie do dostypnych interpretacji przepisu 

art. 115 § 13 pkt 6 k.k. 

W Komentafi!t Kodeks Kar'?Y Czgsc Ogofna pod redakg'q A. Zoffa stwierdza sit(, ze termin 

,organ paitstwowy" uzyty w art. 115 § 13 pkt 4 k.k. jest zakresowo Wy.Zszy zar6wno od 

pojycia ,instytucja panstwowa" jak i od okreslenia ,panstwowa jednostka organizacyjna". 

Z kolei z cyt. uchwaly o sygn. I KZP 5/2001 mozna wywnioskowac, iz pojttcie ,inne 

instytucje panstwowe" uzyte w art. 115 § 13 pkt 6 Ide. jest z pewnosci'! wttzsze niz termin 

,panstwowe jednostki organizacyjne". Irinymi slowy pojycie ,instytucja panstwowa" 

jest najszersze zak:resowo, takze termin ,inna instytucja panstwowa" to olaeslenie szersze od 

pojycia organ panstwowy lub samorz<!dowy, a wy.Zsze od terminu ,panstwowej jednostki 

organizacyjnej", kt6rym to pojyciem poslugiwal sitt ustawodawca w kodeksie kamym z 1969 

r. (tak tez zauwazyl S<!d odwolawczy w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2014 r. - k. 1 0439). 

Analiza tresci ustawy oraz pogl<!d6w doktryny i tez orzeczen S<!dowych, nadto 

argumentacji S'!du odwolawczego oraz zlozonych zazalen na decy~(( o umorzeniu sledztwa 

z dnia 30 grudnia 2013 r. doprowadzila do podtrzymania dotychczasowego stanowiska, 

iz Komisja Weryfikacyjna nie moze bye zakwalifikowana jako ,inna instytucja panstwowa" 

w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k. Komisja Weryfikacyjna nie byla bowiem instytucj'! 

o charakterze publicznym, powolan'! do realizacji konstytucyjnych obowi£!Zk6w paitstwa 

wobec obywatela oraz innych zadan publicznych, ani tez instytucj'! powolan<! przez organy 

paitstwowe dla cel6w u.zytecznosci publicznej, tudziez podmiotem, za posrednictwem kt6rego 

I 
) 
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patistwo prowadzi dzialalnose gospodarczq.. Takie cechy sq. wymieniane najczysciej 

w stanowiskach doktryny, jak tez w orzeczeniach sq.dowych. 

Jak zostanie szczeg6lowo om6wione w czysci uzasadnienia podsumowujq.cej tezy 

doktryny i judykatury Komisja Weryfikacyjna nie moze bye uznana za ,innq. instytucjy 

patistwowq." tez z tego wzglydu, ze nie wykonywala ona zadati publicznych; tymczasem 

zgodnie z cyt. uchwalq. o sygn. I KZP 5/2001 - ,inne" instytucje patistwowe, w mysl art. 115 

§ 13 pkt 6 k.k. sq. to inne urzydy lub podobne struktury patistwowe, wykonujq.ce zadania 

publiczne (np. ZUS, KRUS, NBP, PAN)". 

Podkreslenia przy tym wymaga, iz analizie poddano m.m. tezy z pismiennictwa 

i orzecznictwa, przywolane w postanowieniu Sq.du odwolawczego z dnia 10 czerwca 2014 r., 

ale nie ograniczono siy tylko do przesledzenia poglq.d6w tam wyrazonych. 

Przeglqd pismiennictwa 

Na str. 99 uzasadnienia zaskarzonej decyzji z dnia 30 grudnia 2013 r. zostalo 

stwierdzone, iz bezspomym jest, ze Komisja Weryfikacyjna byla instytucjq. panstwowq., 

albowiem w swietle jednolitych poglq.d6w doktryny zak:res tego pojycia obejmuje ,wszystkie 

patistwowe jednostki organizacyjne powolane do realizacji k:onstytucyjnych obowiq.zk6w 

patistwa wobec obywateli oraz innych zadan publicznych". 

Jednoczesnie zostal przywolany jako zaslugujq.cy na uwzglydnienie poglq.d prof. 

A. Zolla, k:t6ry mianem ,instytucji panstwowej" okreslil organy panstwowe, czyli organy 

wladzy ustawodawczej, wyk:onawczej i sq.downiczej, organy kontroli panstwowej lq.cznie z 

urzydami powolanymi do ich obslugi, instytucje sprawujq.ce funk:cje z zakresu zarzq.du 

patistwowego oraz inne instytucje nalezq.ce do patistwa, k:t6re powolane sq. do zaspok:ajania 

potrzeb ludnosci ze strony panstwa (por. Buchala K, Cwiqkalski Z., Szewc:ryk M., Zoll A., 

Kodeks kart!)'. Komentarz. Cz~fc ogrflna, Tf7arszawa 1994). 

Sq.d odwolawczy w decyzji instancyjnej podsumowal powyzsze stwierdzenia, ze ,sk:oro 

tak - to wydawae by siy moglo - iz Przewodniczq.cy Komisji Weryfik:acyjnej jak:o osoba 

pelniq.ca w niej funk:cjy k:ierowniczq. winien bye uznany przez prokuratora za funk:cjonariusza 

publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k. (Komisja zostala powolana na podstawie 

ustawy, zostaly jej powierzone okreslone zadania publiczne z zakresu bezpieczenstwa 

patistwa, ustalono jej sklad, okreslono spos6b prowadzenia przez niq. weryfikacji okre8lonych 

os6b, Przewodniczq.cy byl niewq.tpliwie osobq. zajmujq.cq. w Komisji Weryfik:acyjnej funkcjy 

kierowniczq.)". 
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Takie podsumowanie jest nieuprawitione, bowiem, jak podkreslone zostalo na wstypie -

wskazana definicja okresla og6lne, najszersze pojycie ,instytucji panstwowej", do kt6rego 

zaliczymy r6wniez ,organy panstwowe", natomiast w realiach niniejszej sprawy problem 

sprowadza siy do wyodrybnienia z tej gmpy ,innego organu panstwowego" i ,innej instytucji 

panstwowej". W tym kontekscie jest tylko pozomy brak konsekwencji przy formulowaniu 

wniosk6w w postanowieniu o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r., stwierdzony 

przez S'!d odwolawczy w uzasadnieniu decyzji instancyjnej (k.1 0504), iz ,sam prokurator 

w uzasadnieniu zaskarzonego postanowienia o umorzeniu sledztwa uznal Komisjy 

Weryfikacyjn'! za instytucjy panstwowEJ,, by nastypnie przyznac jej przymiot "innego organu 

panstwowego"". Absolutnie nie zachodzi tu sytuacja, podnoszona tez przez pelnomocnika 

pokrzywdzonego Jana Zaluski (k.10073), aby w dalszej czysci pisemnych motyw6w decyzji 

,stanowisko, iz Komisja Weryfikacyjna byla instytucj'! panstwow'! zostalo odrzucone", ) 

bowiem, jak wyzej zostalo wskazane - pomiydzy tymi pojyciami nie wystypuje stosunek 

wykluczania, a przeciwnie - zawierania, przy czym pojycie ,instytucja panstwowa" jest 

zakresowo najszersze. Zauwazenia przy tym wymaga, iz niezale:lnie od formulowanych 

wniosk6w - takze pelnomocnik pokrzywdzonego Jana Zaluski interpretuje, ze ,pojycie 

"instytucji panstwowej" jest pojyciem szerszym niz pojycie "inny organ panstwowy" oraz, 

ze kazdy organ panstwowy wchodzi w zakres pojycia instytucji panstwowej". 

Takze ten sam SEJ,d odwolawczy w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2014 r. (k. 10439) 

wskazal, iz w literaturze podnosi siy, ze ,inna instytucja panstwowa" to okreslenie szersze 

zakresowo od pojycia organ panstwowy lub samorz'!dowy, a Wyzsze od pojycia panstwowej 

jednostki organizacyjnej, kt6rym to pojyciem poshtgiwal siy ustawodawca w kodeksie 

karnym z 1969 r. ) 

SEJ,d Okrygowy w Warszawie we wskazanym postanowieniu prezentacjy poglEJ,d6w 

w tej materii rozpocz'!l od przedstawienia definicji slownikowych instytucji panstwowej 

stwierdzajEJ:c, iz za tak'! instytucjy wedlug tychze definicji uznaje siy , zaklad o charakterze 

publicznym zajmujqcy sif} okrdlonym zakresem spraw, dzialajqcy w okrdlonej dziedzinie, 

wszelkie jednostki organizacyjne, kt6re wchodzq w sklad organizacji pm1stwowej ". 

S'!d odwolawczy powolal siy takze na tezy 0. G6rniok {,1Z problema!Jki przest~stw 

przeciwko d:<:falalnofci instytuqi panstWOU!JiCh i samorzqdu terytorialnegoJJ Prokuratura i Prawo z. 5} 

2000), kt6ra pojycie to zdefiniowala z kolei jako ,zesp6l urzqdzefz materialnych 

i organizacyjnych, kt61ych zadaniem jest zaspokojenie potrzeb jednostkowych i grupowych 

oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania zbiorowosci jako calosci a wchodzqce w sklad 
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instytucji pafzstwowej osoby uprawnione sq do wykonywania czynnosci okre§lanych 

publicznie i bezosobowo ". 

Slusznie przy tym podni6sl Sq.d odwolawczy, iz ,przedstawicie1e doktryny 

w publikowanych komentarzach najczysciej wymieniajq.jedynie tytulem przykladu podmioty, 

kt6re uznajq. za "inne instytucje panstwowe" w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k. np. Zaklad 

Ubezpieczen Spolecznych, Kastt Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, Polskq. Akademitt 

Nauk, Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych, Krajowq. Agencjy Rynku 

Ro1nego, Narodowy Bank Polski i inne fundusze celowe". 

Trafnie tez zauwazyl S~d, o czym juz byla mowa wyzej podajq.c przyklad KRUS lub 

ZUS, iz ,cztt86 przedstawicieli doktryny wskazuje r6wniez, ze brak jest podstaw do 

ograniczenia tego pojycia tylko do takich struktur panstwowych, kt6rych zadaniem jest 

podejmowanie decyzji wladczych, a po}l(ciem tym winny tez zostaf: objl(te wszystkie 

pafzstwowe jednostki organizacyjne, powolane do realizacji konstytucyjnych obowiqzk6w 

pafzstwa wobec obywatela oraz innych zadafz publicznych jak np. panstwowe szkoly wyzsze, 

publiczne zaklady opieki zdrowotnej utworzone przez organ panstwowy (tak np. 

w komentarzach do Kodeksu Karnego A. Marek, A. Zo!~. 

Rozwijajq.c ttt mysl Sq.d wskazal, iz w ,Komentaf:?!t Kodeks Kar'?Y Czgsc og6!na" pod red. 

A. Zo!!a wyrazono poglq.d, iz ,pojl(cie instytucji pafzstwowej jest zakresowo Wl(Z:sze od pojf(cia 

pafzstwowej jednostki organizacyjnej i nie obejmuje (w szczeg6lnosci) podmiot6w, za 

posrednictwem kt6rych pafzstwo (Skarb Pafzstwa) prowadzi dzialalnosf: gospodarczq np. 

przedsif(biorstvv pafzstwowych". Jednoczesnie Sq.d Okrygowy w Warszawie zaznaczyl, 

ze jedynie 0. G6miok ,pr6buje okreslic zakres pojycia instytucji panstwowej zawyzaj~co, 

ograniczajq.c je do jednostek pafzstwowych, kt6rych zadaniem jest podejmowanie decyzji 

wladczych (Z prob!ematyki przestf/jJstw przeciwko d:{jala!nofci instytug'i paftstwowych i samorzqdu 

terytoria!nego, Prok. i Pr. 2000, nr 5) ': 

Kolejna mysl S~du odwolawczego tow zasadzie odpowiedz na pytanie,.fundamentalne 

dla tej sprawy - Sq.d odwolawczy stwierdzil bowiem (k.1 0439v): 

,Przy czym wydaje siy, ze komentatorzy stoj~ na stanowisku, ze w pkt 6 art. 115 § 13 

k.k. jest mowa o instytucji panstwowej, ale innej anizeli organy wyrnienione w pkt 4 i 5 art. 

115 § 13 k.k." 

Sq.d Okrygowy w Warszawie podni6sl ponadto, iz pojyciem ,instytucja panstwowa" 

ustawodawca posluzyl sitt r6wniez w Kodeksie wykroczen. Wart. 47 § 4 k.w. ustawodawca 

stwierdza, ze ,instytucjq. panstwowq. ( ... ), jest r6wniez przedsittbiorstwo, w kt6ryrn Skarb 
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Panstwa ( ... ) jest udzialowcem", przy czym r6wniez rue definiuje tego pojycia. 

S£!d przywolal Komentarz do Kodekstt W)kroczen pod red. T. GrzegorciJka, w kt6rym wskazano, 

ze ,instytucjami panstwowymi ( ... ) S£! opr6cz przedsiybiorstw z udzialem Skarbu Panstwa 

takze m.in. S£!dy, prokuratura, Policja, urzydy panstwowe i samorz'!dowe, inspekcje (np. 

Inspekcja Handlowa, Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy czy Panstwowa 

Inspekcja Ochrony Srodowiska), straze (np. Panstwowa Straz Pozarna, straz miejska/gminna, 

straze lesne, straze park6w narodowych), instytucje kontroli (np. Najwyzsza Izba Kontroli i 

jej delegatury czy regionalne izby obrachunkowe), sluzby zdrowia (np. szpitale, ldiniki), 

ubezpieczen spolecznych (ZUS, KRUS), uzytecznosci publicznej (np. zaklady komunikacji 

miejskiej) lub kulturalnej i oswiatowej, o ile nie S'! jednostkami prywatnymi (np. muzea, 

teatry, szkoly czy uczelnie ), itd." 

W kontekscie ostatnich przywolanych przez S'!d pogl'!d6w podkreslenia wymaga -) 

okolicznos6, ze w doktrynie wskazuje siy, ze tak'! ,inn'! instytucj£! panstwow'!" nie jest 

przedsiybiorstwo panstwowe lub szpital, a w zwiqzku z tym ich dyrektorzy nie S£! 

funkcjonariuszami publicznymi, gdyz cecha bycia funkcjonariuszem publicznym wi'!ze siy 

scisle z atrybutem wladzy publicznej, a nie zatrudnieniem w sektorze gospodarki lub w 

organizacjach spolecznych (Kodeks Kanry. Czgsc szczego!na. Komentarz do k.k.J tom 2) pod 

redakrjqA. Zo!!a) Zakamycze 1999) s. 777). 

Warto r6wniez przytoczy6 tezy niekt6rych zazalen. 

Zgodnie z twierdzeniami pelnomocnika pokrzywdzonego Marka Dukaczewskiego 

(k.1 0268), w doktrynie wyrazono tezy, ze do innych instytucji· panstwowych nich , nalety 

zaliczyc / .. ./ takze podmioty prawne i jednostki organizacyjne powolane przez organy ) 

pafzstwowe dla cel6w utytecznosci publicznej" (por. T Grzegorci)lkJ Kodeks postgpowania 

karnego. Komentat:(; Krakow 1999) s. 77). 

W kontekscie powyzszego pogl'!du rue wymaga dowodzenia, ze Komisja 

Weryfikacyjna nie zostala powolana dla cel6w uzytecznosci publicznej. 

Pr6by zdefiniowania w/w pojycia podj£!l tez pelnomocnik pokrzywdzonego Macieja 

Ziyby (k. 10 125) podnosz'!c, iz zakres znaczeniowy terminu ,innych instytucji panstwowych" 

wykracza poza grupy ,organ6w panstwowych" i obejmuje te instytucje, kt6re ,organami 

panstwowymi" nie S'!· Zdaniem skarz'!cego obie te jednostki maj£! charakter panstwowy, 

podstaw'! prawn'! ich funkcjonowania S'! ustawy, dzialaj'! w imieniu ina rzecz panstwa, r6zni'! 

siy jednak kompetencjami. Organ panstwowy - w odr6znieniu od instytucji panstwowej -
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dysponuje srodkami wladczymi o charakterze wiq_zq_cym: wydaje nakazy i zakazy adresowane 

erga omnes, bq_dz rozstrzyga sprawy indywidualne - wyroki sq_dowe, decyzje administracyjne 

itp. Takich uprawnien nie majq_ ,,inne instytucje". 

Podnies6 przy tym nalezy, ze dalsze wywody pelnomocnika pokrzywdzonego Jana 

Zaluski w kontekscie zaprezentowanej definicji zdajq_ si(( jednak przeczy6 jego wnioskom, 

bowiem wskazal on zadania Komisji Weryfikacyjnej jako ,innej instytucji", kt6re de facto 

polegaly na rozstrzyganiu spraw indywidualnych (poza sporzq_dzeniem sprawozdania 

i Raportu przez jej Przewodniczq_cego ), pomijajq_c tez pewne uprawnienia o charakterze 

wladczym, o kt6rych bydzie mowa ponizej. Jak trafnie zauwazyl skarzq_cy zadaniem Komisji

co wynikalo juz z jej nazwy- byla weryfikacja funkcjonariuszy tajnych sluzb, poprzez oceny 

prawdziwosci skladanych przez nich oswiadczeti, do kt6rej sluzyla miydzy innymi 

dokumentacja sluzb specjalnych, obj((ta klauzulq_ ,scisle tajne". Komisja miala prawo 

odbierania dodatkowych wyjasnien od funkcjonariuszy, a jej czynnosci mialy form(( 

protokol6w. Praca Komisji finansowana byla z budzetu Patistwa, pozostajq_cego w dyspozycji 

Ministra Obrony Narodowej. Komisja zobowiq_zana byla do zlozenia sprawozdania ze swojej 

dzialalnosci, do przedstawienia Pelnomocnikom lub Szefom Sluzb Kontrwywiadu 

Wojskowego i Sluzb Wywiadu Wojskowego swoich ocen o prawdziwosci oswiadczen 

funkcjonariuszy, a jej Przewodniczq_cy mial obowiq_zek w wyznaczonym terminie 

,sporzq_dzi6" i przekaza6 Prezydentowi RP Raport, kt6ry zgodnie z przepisem art. 70b, 

dodanym ustaW<f z dnia 14 grudnia 2006 r. - podlegal publikacji. Dalej skarzq_cy dowodzil, 

iz zawarte w Raporcie oceny nie mialy jednak zadnej mocy decyzyjnej, bowiem zgodnie 

z przepisem art. 60 ust 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. ,mianowanie funkcjonariuszy, 

wyznaczanie na stanowiska oraz zatrudnienie os6b" nast((powalo jedynie po ,zapoznaniu siy 

ze stanowiskiem Komisji Weryfikacyjnej", a stanowisko to dla szef6w sluzb specjalnych nie 

bylo bezwzgl((dnie wilf:lq_ce. Tym samym Komisja Weryfikacyjna nie miala kompetencji 

wladczych, a jedynie opiniodawcze. Powyzsze argumenty doprowadzily skarzq_cego do 

konstatacji, iz Komisja Weryfikacyjna nie byla zatem ,organem patistwowym", a ,innq_ 

instytucjq_ patistwowq_", podobnq_ nieco do Instytutu Pamiyci Narodowej - cho6 posiadajq_cq_ 

szersze uprawnienia. 

Przytoczony fragment zazalenia pelnomocnika pokrzywdzonego Macieja Ziyby juz 

w swojej tresci zawiera niekonsekwencje, stq_d tezy w nim zawarte nie mogq_ stanowi6 

konstruktywnej krytyki stanowiska, wyrazonego w zaskarzonym postanowieniu. Jak juz 

wyzej wykazano Komisja Weryfikacyjna posiadala r6wniez uprawnienia o charakterze 

wladczym, w tym m.in. prawo odbierania dodatkowych wyjasnieti od funkcjonariuszy. 
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Takze pdnomocnik pokrzywdzonego Marka Doroza (k. 10154 i n.) zauwazyl, 

iz pojycie ,innej instytucji pafistwowej" nie doczekalo siy do tej pory wyczerpu]<!CeJ 

wykladni, a przyczynl:! tego stanu rzeczy jest zapewne fakt, iz definicja zawarta w art. 115 

§ 13 pkt 6 k.k. rna charakter otwarty, ajednoczesnie wyra:Znie subsydiamy wobec pozostalych 

elernent6w definicji ,funkcjonariusza publicznego". Jak podni6sl skar.Zl:!CY Kornisja 

Weryfikacyjna nie zostala nigdy wskazana jako przyklad takiej instytucji, tak jak Zaklad 

Ubezpieczefi Spolecznych lub Gl6wny Urzl:!d Statystyczny, co jednak wynika 

z podstawowej okolicznosci, iz Kornisja Weryfikacyjna stanowi jednostk{( sui generis, 

nie rnajl:!Cl:! precedensu w polskirn porz~dku prawnyrn, ani odpowiednika do kt6rego rno.zna 

by jl:! przyr6wna6. Pelnornocnik pokrzywdzonego Marka Doroza zgodzil siy ze stanowiskiern, 

ze Kornisja Weryfikacyjna bez Wl:!tpienia dysponowala cechami podobnyrni do organ6w 

pa:fistwowych - korzystala ze szczeg6lnych uprawniefi nadanych przez ustawy, wykonywala ) 

zadania okreslone bezposrednio w przepisach. Jednoczesnie podni6sl, iz nie rna podstaw do 

wprowadzenia scislego rozr6znienia rniydzy ,organem pafistwowyrn", a ,inn~ instytucj~ 

pa:fistwow~". W konsekwencji brak jest r6wniez podstaw do dokonywania pod tyrn k~tern 

oceny charakteru prawnego i forrny organizacyjno-prawnej Kornisji Weryfikacyjnej -

instytucji, kt6rej normatywna podstawa powstania jak i regulacja ustawowa funkcjonowania 

byly w istocie bardzo ubogie. 

Znarnienny jest kolejny wniosek skar.Zl:!cego, iz przedstawiona w zaskarzonej decyzji 

wykladnia ,prowadzilaby do skutk6w niernozliwych do zaakceptowania w dernokratycznyrn 

pafistwie prawa. Wykladnia taka oznacza bowiern przyzwolenie na sytuacje, w kt6rych 

zar6wno czlonko'wie, jak i osoba kierujl:!ca pracarni organu pafistwowego, kt6rzy nie Sl:! 

pracownikami tego organu, pozostajl:! faktycznie bezkarni z tytulu bezprawnego 

przekroczenia swoich uprawnie:fi i niedopelnienia obowil:!Zk6w. Nie maze ulega6 w~tpliwosci, 

ze intencj~ ustawodawcy przy wprowadzaniu punktu 6 do definicji funkcjonariusza 

pa:fistwowego zawartej w art. 115 § 13, bylo zapobiezenie opisanej wyzej sytuacji poprzez 

stworzenie mozliwie szerokiej ( cho6 r6wnoczesnie ograniczonej do os6b pelni~cych funkcje 

kierownicze) podstawy odpowiedzialnosci czlonk6w takich organ6w i instytucji". 

Pelnornocnik pokrzywdzonego Marka Doroza wskazal, iz ,zar6wno Przewodniczl:!CY 

Kornisji Weryfikacyjnej,' jak i czlonkowie Kornisji Weryfikacyjnej, dzialali w sferze 

najbardziej zywotnych interes6w pafistwa, obdarzeni byli w praktyce ogrornnl:! wladzl:! 

i kornpetencjami, przekraczaj~cyrni dalece uprawnienia jakiegokolwiek szeregowego 

pracownika adrninistracji panstwowej, to w istocie zadna z w/w os6b nie ponosi 
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odpowiedzialnosci za swoje dzialania - bez w~tpienia m1eszcz~ce SH( w zakresie 

wykonywania szeroko pojytej wladzy publicznej."' · 

Koncowo w tym w~tku skarz~cy podni6sl, iz ,w tym kontekscie wyldadnia 

omawianych przepis6w, przyjyta w pbstanowieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. o czysciowym 

umorzeniu Sledztwa, dotycz~ca uznania Przewodnicz~cego Komisji Weryfikacyjnej za 

funkcjonariusza publicznego stosownie do tresci art. 115 § 13 pkt 6 k.k. powinna zostac 

uznana zajedyn~ zasadn~ i dopuszczaln~ w niniejszej sprawie". 

Przeglqd orzecznictwa 

Slusznie podni6sl S~d odwolawczy w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2014 r. 

(k 10439), iz pojyciem ,inna instytucja panstwowa" - w odniesieniu do art. 115 § 13 pkt 6 

k.k.- w zasadzie nie zajmowal siy S~d Najwyzszy. 

S~d Okrygowy w Warszawie zaznaczyl przy tym, iz jedynie w uchwale 7 sydzi6w 

z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie I KZP 5/01 S~d Najwyzszy stwierdzil, ,ze kodeks karny 

z 1997 r. nie definiuje pojycia "instytucja panstwowa", a w doktrynie do instytucji 

panstwowych zaliczono organy kontroli panstwowej, s~dy, kolegia do spraw wykroczen, 

urzydy. Wyrazono tez pogl~d, ze nalezy zaliczyc do nich takze podmioty prawne i jednostki 

organizacyjne powolane przez organy panstwowe dla cel6w uzytecznosci publicznej. Nie 

budzilo przy tym w~tpliwosci S~du Najwyzszego, ze pojycie instytucja panstwowa jest 

w por6wnaniu z pojyciami administracja rz~dowa, organ panstwowy lub samorz~dowy 

pojemniejsze. S~d Najwyzszy doszedl r6wniez do przekonania, ze zestawienie wart. 115 § 13 

pkt 6 z pkt 4 prowadzi do wniosku, ze pojycie "inna instytucja panstwowa" obejmuje swoim 

zakresem wlasnie "inne'', tj. poza jednostkami organizacyjnymi administracji panstwowej, 

instytucje panstwowe, czyli urzydy albo podobne struktury panstwowe wykonuj~ce zadania 

publiczne (np. ZUS, KRUS, NBP, PAN). Dlatego tez publiczny zaklad opieki zdrowotnej, 

kt6rego celem dzialania jest udzielanie swiadczen zdrowotnych, nie zostal przez S~d 

Najwyzszy uznany za inn~ instytucjy panstwow~ w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k., nawet 

w przypadku, gdy jego organem zalozycielskim byl organ administracji rz~dowej, 

a lekarz zajmuj~cy stanowisko ordynatora oddzialu w publicznym zakladzie opieki 

zdrowotnej nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k., 

pomimo, ze zajmuje w nim kierownicze stanowisko". 

Jak zostalo wyzej podniesione, a wczesniej w zaskarzonym postanowieniu z dnia 

30 grudnia 2013 r. - stanowisko wyrazone we wskazanej uchwale rna kluczowe znaczenie 

dla niniejszej sprawy. 
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SC).d odwolawczy w uzasadnieniu decyzji instancyjnej w zakresie problematyki 

zwiC).Zanej z tresciC). w/w uchwaly podni6sl (k.10506 i n.), iz ,prokurator w dalszej czysci 

swojego uzasadnienia wskazal dodatkowo, iz okreslenie "inne instytucje panstwowe" uZyte 

w art. 115 § 13 pkt .6 k.k. to z pewnosciC). pojycie wyzsze niz panstwowe jednostki 

organizacyjne, powolujC).c siy w tym zakresie na stanowisko SC).du Najwyzszego zawarte w 

uchwale 7 sydzi6w z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie I KZP 5/2001. PoglC).d ten sklonil 

prokuratora do konkluzji, iz Komisja Weryfikacyjna byla organem panstwowym 

w rozumieniu art. 115 § 13 pkt. 4 k.k., kt6remu powierzono wykonywanie okreslonego przez 

panstwo zadania tj. dokonania weryfikacji oswiadczeii zolnierzy i pracownik6w b. WSI 

(uzasadnienie str. 101 - 1 02). Stwierdzi6 jednak nalezy, ze ustawodawca w art. 115 § 13 k.k. 

nie powoluje siy na pojycie ,panstwowychjednostek organizacyjnych". 

Po zacytowaniu tresci w/w uchwaly SC).d odwolawczy powtarzajC).C wprost tezy ) 

zazalenia pelnomocnika pokrzywdzonego Marka Dukaczewskiego (k. 1 0268) zaznaczyl, 

ze ,uchwala SC).du Najwyzszego zostala podjyta na tie zupelnie innego stanu faktycznego 

w wyniku udzielenia odpow'iedzi na pytanie, czy podmiotem odpowiedzialnosci lapownictwa 

biemego moze bye ordynator oddzialu przyjmujC).cy korzys6 majC).tkowC). w zwiC).Zku 

z decyzjami dotyczC).cymi przebiegu leczenia, czy tez tylko i wylC).cznie w zwiC).Zku z wykony-

waniem czynnosci administracyjnych w zakladzie publicznej sluzby zdrowia (szpitala)?". 

Wskazal ponadto, ze gdyby odnies6 tres6 tej uchwaly do reali6w przedmiotowej 

sprawy ,nalezaloby dojs6 do wniosku, iz prokurator uznal, ze Komisja Weryfikacyjna jest 

jednostkC). organizacyjnC). administracji paiistwowej (tym zbiorczym pojyciem SC).d Najwyzszy 

okreslil bowiem administracjy rzC).dOWC)., organy panstwowe lub samorZ:C).dowe 

przeciwstawiajC).c je pojycili innej instytucji panstwowej) - swojego stanowisko prokurator ) 

jednak w zaden spos6b nie uzasadnil" (k.1 0507). 

Dalej w tym samym miejscu swej decyzji SC).d odwolawczy podni6sl, iz 

,w uzasadnieniu zaskarzonego postanowienia (str. 1 05) prokurator wyjasniajC).c motywy 

zmiany dotychczasowego stanowiska Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie odnosnie 

interpretacji pojycia funkcjonariusza publicznego w odniesieniu do PrzewodniczC).cego 

Komisji Weryfikacyjnej wskazal, ze utrzymanie dotychczasowego poglC).du byloby wyrazem 

instrumentalnego tral<:towania statusu Komisji Weryfikacyjnej oraz, ze w dotychczasowym 

postypowaniu zar6wno prokurator jak i SC).d odwolawczy nie dokonali wystarczajC).cej 

interpretacji tego pojycia i nie zauwazyli, ze przy przyjyciu, iz Komisja Weryfikacyjna byla 

"innC). instytucjC). paiistwowC)." to jedynie jej PrzewodnicZC).CY bylby funkcjonariuszem 

publicznym, zas jej czlonkowie nie ponosiliby- w ZWiC).ZkU z udzialem w pracach Komisji -
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odpowiedzialnosci kamej. Stanowisko to jako jeden z argument6w maj'!cych przemawia6 za 

uznaniem Komisji Weryfikacyjnej za "inny organ panstwa" w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 

k.k. - zdaniem S'!du - jest calkowicie chybione i nieprzydatne dla przedmiotowego 

rozstrzygniycia. Tezie prokuratora mo:Zna byloby bowiem przeciwstawi6 poglq.d, iz przyjycie, 

ze Komisja Weryfikacyjna byla innym organem panstwowym, a :laden z jej czlonk6w nie byl 

pracownikiem Komisji - zar6wno jej Przewodnicz'!CY jak i jej czlonkowie nie ponosiliby 

odpowiedzialnosci kamej, albowiem nie sq. funkcjonariuszami publicznymi - co zdaniem 

wyglaszaj'!cego taki pogl'!d, byloby nie do przyjycia i nie do zaakceptowania''. 

Nie spos6b nie zauwazy6, iz skupiajq.c siy na cytowanym wyzej dodatkowym 

argumencie Sq.d jednoczesnie pomin'!l ustosunkowanie siy do najistotniejszej tezy, 

powodujq.cej wewnytrzn'! sprzecznos6 postanowienia, jakie zostalo orzeczone w niniejszej 

sprawie przez S'!d Rejonowy dla Warszawy Sr6dmiescia. Argumentacja ta zostala dobitnie 

wyeksponowana w uzasadnieniu zaskarzonej decyzji na str. 105 wyjasniajq.c motywy zmiany 

dotychczasowego stanowiska Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie odnosnie interpretacji 

pojycia funkcjonariusza publicznego w odniesieniu do Przewodnkzq.cego Komisji 

Weryfikacyjnej wraz z podkresleniem, iz utrzymanie dotychczasowego poglq.du byloby 

wyrazem instrumentalnego traktowania statusu Komisji Weryfikacyjnej, bowiem w decyzji 

0 CZysciowym umorzeniu sledztwa przyjyto, ze Komisja Weryfikacyjna byla ,organem 

panstwowym, organem wladzy wykonawczej", a nastypnie, w odniesieniu do jej 

Przewodniczq.cego, ,inn'! instytucjq. panstwowq.". Do tej kwestii S'!d odwolawczy juz nie 

odni6sl siy w uzasadnieniu swej decyzji, a tymczasem to stanowi istoty problemu. Wyrazajq.c 

swoj'! krytycznq. oceny S'!d Okrygowy, identycznie jak wczesniej Sq.d Rejonowy dla 

) W arszawy · Sr6dmiescia pomin'!l kwesti((, na kt6r'! zwr6cil uwagy w przywolanej wyzej 

uchwale Sq.d Najwyzszy, iz przepis art. 115 § 13 pkt 6 k.k. dotyczy innej instytucji 

panstwowej niz przewidzianych przez ustawodawcy w art. 115 § 13 pkt 4 k.k., m.in. organ ow 

panstwowych, kt6re niew'!tpliwe tez wchodz'! w sklad instytucji panstwowych. 

Zgodnie z uzasadnieniem przedmiotowej uchwaly S'!d N ajwyzszy stwierdzil, iz: 

, nie budzi wqtpliwosci, ze po}rfcie instytucja panstwowa jest w por6wnaniu z po}f!ciami 

administracja rzqdowa, organ panstwowy lub samorzqdowy pojemniejsze (0. Gorniok: op. cit., 

s. 7-21). Jednakze uwzglf!dniajqc wnioski wynikajqce z zestawienia w art. 115 § 13 pkt 6 z pkt 

4 k.k. nale:Zy stwierdzic, ze po}f!cie inna instytucja panstwowa obejmuje swoim zakresem 

wlasnie "inne", tj. poza jednostkami organizacyjnymi administracji panstwowej, instytucje 

panstwowe, czyli urz£!dy alba podobne struktury panstwowe wykomgqce zadania publiczne 

(np. ZUS, KR US, NBP, PAN)". 
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Zaznaczenia wymaga, iz powolanie si(( na uchwal(( 7 sydzi6w S~du Najwyzszego 

z dnia 20 czerwca 2001 r. o sygn. I KZP 5/2001, kt6rej przedmiotem byla wprawdzie 

wykladnia pojycia ,osoby sprawuj~cej funkcjy publiczn~" na przyldadzie ordynatora szpitala, 

zmierzalo przede wszystkim do wyartykulowania, iz osoby zajmuj~ce kierownicze 

stanowisko w ,innej instytucji panstwowej" stanowi~ odrybn~ grup(( funkcjonariuszy 

publicznych i dotycz~ innych instytucji niz wskazane w art. 115 § 13 pkt 4 i 5 k.k. dlatego tez 

Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej jako kieruj~cy innym organem panstwowym nie 

moze bye uznany za funkcj onariusza publicznego w mysl art. 115 § 13 pkt 6 Ide. 

Taki byl wlasnie eel przywolania w/w uchwaly i do tej argumentacji S~d Okr((gowy 

w Warszawie siy nie odni6sl, chociaz niew~tpliwie dostrzegl ten problem i to nie tylko 

dlatego, ze zostal on wyartykulowany w uzasadnieniu zaskarzonej decyzji, bowiem- jak juz 

wczesniej zostalo zaznaczone- S~d odwolawczy w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2014 r. 

przekazuj~c S~dowi Najwyzszemu do rozstrzygniycia zagadnienia prawne w uzasadnianiu 

postanowienia w tym zakresie wpl6tl szereg bardziej szczeg6lowych pytan, w tym: 

- o jak~ inn~ instytucjy pailstwow~ chodzi w art. 115 § 13 pkt. 6 k.k., czy inn~ niz 

podmioty wymienione tylko w pkt. 4 art. 115 § 13 k.k., czy inn~ niz te, kt6re zostaly 

wymienione we wszystkich pozostalych punktach tego przepisu ?. 

Oczywiscie lektura tresci cyt. uchwaly nie pozostawia w tym zakresie w~tpliwosci 

1 jak juz wczesniej zostalo wskazane - S~d odwolawczy sam przedstawil rozwi~anie 

podnoszonego problemu stwierdzaj~c w dalszej czysci uzasadnienia (k.10439v), iz ,wydaje 

si((, ze komentatorzy stoj<! na stanowisku, ze w pkt 6 art. 115 § 13 k.k. jest mowa o instytucji 

pailstwowej, ale innej anizeli organy wjmienione w pkt 4 i 5 mi. 115 § 13 k.k.". 

Nie rna tu zatem zadnego znaczenia, ze uchwala zostala podj((ta na tie zupelnie innego ) 

stanu faktycznego. W orzeczeniu tym S~d Najwyzszy faktycznie rozwazal, czy czynnosci 

stanowi<tce udzielanie swiadczen zdrowotnych, wykonywane w ramach swiadczen 

zdrowotnych, finansowanych ze srodk6w publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym 

osobom uprawnionym do nich na podstawie odrybnych przepis6w, mieszcz~ siy w zakresie 

pelnienia funkcji publicznej. S~d uznal, ze lekarz nie wykonuje wladztwa publicznego, zatem 

nie mo:lna go uzna6 za funkcjonariusza publicznego, ale obowi~ki wykonywane w ramach 

powszechnych ubezpieczen zdrowotnych, kt6rych koszty pokrywane s~ ze srodk6w 

publicznych, kwalifikuj~ go jako osob(( pelni~c~ funkcj(( publiczn~. 

Istotne jest jednak, ze uchwala zostala wydana na bazie obowi~uj~cej aktualnie 

konstrukcji art.115 § 13 k.k. oraz w niezmienionym do dnia dzisiejszego ksztalcie punkt6w 4, 

5 i 6 tego przepisu i dotyczy wzajemnej korelacji tych przepis6w. 
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Wlasciwie tez SC).d wydedukowal argumentujC).c, iz ,nalezaloby dojs6 do wniosku, 

ze prokurator uznal, ze Komisja Weryfikacyjna jest jednostkC). organizacyjnCj. administracji 

panstwowej" (k.l0504). NiewC).tpliwie Komisja Weryfikacyjna jest ,innym organem 

panstwowym", innym organem niz administracja rzC).dowa, powolanym do wykonania 

oznaczonego przez prawo zadania panstwowego. Interpretacja takiego wlasnie statusu 

Komisji Weryfikacyjnej nie kloci siy z tez'! przywolanej uchwaly o sygn. I KZP 5/2001. 

Zaakcentowania wymaga ponadto, wyrazone w przywolanej uchwale z dnia 20 czerwca 

2001 r. sygn. I KZP 5/2001 stanowisko, iz ,inne" instytucj e panstwowe, w mysl art. 115 § 13 

pkt 6 k.k. SC). to inne urzydy lub podobne struktury panstwowe, wykonuj~ce zadania 

publiczne (np. ZUS, KRUS, NBP, PAN)", kt6re to stanowisko zostalo r6wniez 

zaakceptowane w pismiennictwie. Poza wymienionymi wyzej w uchwale jako przyklady 

innych instytucji panstwowych podaje siy: Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b 

Niepelnosprawnych i inne panstwowe fundusze celowe (por. ]aroslaw Mqjewski- Komentarz do 

art. 115 If:odeksu kamego), a takze panstwowe szkoly wyzsze, czy tez publiczne zaldady opieki 

zdrowotnej (por. ]atek Giezek, Komentarz do art. 115 Kodekstt kamego). 

Komentatorzy prawa administracyjnego, w tym Ewa Bonczak-Kucharczyk wskazuj~, 

iz zadania publiczne obejmuj'! zadania panstwa i zadania wlasne jednostek samorzCj.du 

terytorialnego oraz zadania niekt6rych innych podmiot6w (w tym r62:nych panstwowych 

i samorzC).dowych jednostek organizacyjnych), o ile zadania takie zostaly tym podmiotom 

powierzone do wykonania ustawami. Trudno jest jednak przedstawi6 jednC). kompletn~ 

definicjy, obejmujCj.CC). swoim zakresem wszystkie tego typu zadania. Jako przyklad szeregu 
. . 

zadan publicznych mo.zna wskaza6 listy zadan wlasnych gminy, w tym miydzy innymi: 

ochrony zdrowia, edukacji publicznej, porzC).dku publicznego i bezpieczenstwa obywateli. 

PodkreSlenia wymaga, iz chociaz brak jest ustawowej definicji zadan publicznych, to jest 

o nich mowa w wielu ustawach, w tym w ustawach okreSlajC).cych kompetencje i zakres 

dzialania r62:nych wladz publicznych. Wsr6d zadan publicznych mo.zna wyr62:ni6 mniejsze 

zbiory- uslug publicznych oraz zadan o charakterze uzytecznosci publicznej, ale oczywiscie 

wyliczenie to nie rna charakteru kompletnego. Chociaz wszystkie trzy terminy s~ 

powszechnie uzywane i wystypujct- w wielu aktach prawnych, ustawowych definicji doczekal 

siy jedynie termin ,zadania o charakterze uzytecznosci publicznej". Zadania takie zostaly 

zdefiniowane w art. 9 ust. 4 ttstauy z dnia 8 marca 1990 r. o samor-zcz.d:<fe gmimrym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zp6zn. zm.) oraz art. 1 ust. 2 ustauy z dnia 20 grttdnia 1996 r. 

o gospodarce komttnaln~j (Dz. U. z 1997 t: Nr 9, poz. 43, zpozn. zm.), a ich wsp6lnym celem 
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jest ,biezq.ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze swiadczenia 

uslug powszechnie dostypnych". 

Jesli zatem zadania publiczne maJq_ zaspokaja6 potrzeby ludnosci o charakterze 

powszechnym to zdecydowanie zadania Komisji Weryfikacyjnej takiej cechy nie posiadaly. 

Zgodnie z zapisem art. 63 ust. 2 ustawy, zadaniem Komisji Weryfikacyjnej bylo badanie 

zgodnosci z prawdq. tre8ci oswiadczen, skladanych w trybie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy przez 

zolnierzy i pracownik6w WSI oraz bylych zolnierzy i bylych pracownik6w WSI lub 

wojskowych jednostek organizacyjnych realizujq.cych zadania w zakresie wywiadu 

i kontrwywiadu wojskowego przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. 

o Wojskowych Sluzbach Informacyjnych, ubiegajq.cych siy o przyjycie do nowo tworzonej 

SKWiSWW. 

Po zakonczeniu prac Komisja Weryfikacyjna, zgodnie z dyspozycjq. art. 70 ust. 1 

ustawy, miala zlozy6 Marszalkowi Sejmu, za posrednictwem Sejmowej Komisji do Spraw 

Sluzb Specjalnych, sprawozdanie z dzialalnosci. Ponadto Komisja miala poda6 do publicznej 

wiadomosci komunikat o wynikach prowadzonych prac, przy czym zakres tych informacji, 

ze wzglydu na koniecznos6 zapewnienia bezpieczenstwa panstwa i ochrony informacji 

niejawnych, miala okresli6 w drodze rozporzq.dzenia Rada Ministr6w. 

Ustawq z dnia 14 grudnia 2006 r. 0 zmianie ustawy - Przepi.ry wprowadzqjqce ustaW€ 0 

s luzbie Kontrwywiadu LT7 qjskowego oraz s luzbie Wjwiadtt w qfrkowego oraz ustaW€ 0 sluzbie 

fimkq'onaritiSiJI s lttzqy Kontru:ywiadu w qjskowego oraz s lttzqy Wjwiadu w !?JSkowego (Dz. u. z 

2007 r. Nr 7J poz. 49), do jej pierwotnego tekstu dodano m.in. artykuly 70a- 70d, kt6re na 

nowo regulowaly kwestiy sposobu zakonczenia prac Komisji Wetyfikacyjnej. Art. 70a ust. 1 

zobowiq.zywal Przewodniczq.cego Komisji Weryfikacyjnej, w terminie wyznaczonym przez ) 

Prezesa Rady Ministr6w, do sporzq.dzenia Raportu. Podkreslenia wymaga, iz obowiq.zek 

sporzq.dzenia Raportu spoczywal wylq.cznie na Przewodniczq.cym Komisji, stq.d nie mozna 

tego obowiq.zku postrzega6 jako zadanie organu, czy instytucji. 

Warto w tym miejscu przytoczyc istotne tezy zazaleii, zlozonych na decyzjy z dnia 30 

grudnia 2013 r. w zakresie zawartej tam argumentacji w kontekscie uchwaly I KZP 5/2001. 

Pelnomocnik pokrzywdzonych Mariusza Waltera oraz ITI Holding S.A. podnoszq.c, 

iz wyw6d Prokuratury dotyczq.cy odmowy zakwalifikowania Przewodniczq.cego Komisji 

Weryfikacyjnej jako funkcjonariusza publicznego jest wprawdzie wyczerpujq.cy, ale tylko na 

pierwszy rzut oka wydaje siy on sp6jny zakwestionowal m.in., aby stanowisko w tym 

przedmiocie popierala przywolana w decyzji uchwala Sq.du Najwyzszego z dnia 
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20 czerwca 2001 r. sygn. I KZP 5/2001 (k.10069). Podni6sl bowiern, iz interpretuj<t-c 

wyrazone w tejze uchwale stanowisko S<t-du Najwyzszego, przyj<t-6 nalezy a contrario, ze 

organern panstwowyrn, o kt6ryrn mowa wart. 115 § 13 pkt 4 ldc bttdzie wlasnie jednostka 

organizacyjna adrninistracji rz<t-dowej, natorniast za takow<! nie spos6b uznac Kornisji 

Weryfikacyjnej, kt6ra to nie rniala ani okreslonej siedziby, ani budzetu, czy tez jak wskazuje 

sama Prokuratura, nie l<t-czyljej stosunek pracy z zadnyrn zjej czlonk6w. 

Jak juz zostalo podniesione interpretacja statusu Komisji Weryfikacyjnej jako ,innego 

organu panstwowego", innego niz adrninistracja rz<t-dowa, powolanego do wykonania 

oznaczonego przez prawo zadania panstwowego, nie kloci sitt z tez<t- przywolanej uchwaly o 

sygn. I KZP 5/2001. Takze S<t-d odwolawczy zauwazyl, iz zbiorczyrn pojttciern ,jednostka 

organizacyjna adrninistracji panstwowej" S<t-d Najwyzszy w cyt. orzeczeniu okreslil 

adrninistracj(( rz<t-dOW<t-, organy panstwowe lub sarnorz<t-dowe przeciwstawiaj<!c je pojyciu 

,inna instytucja panstwowa". W kwestii posiadania przez Kornisjy Weryfikacyjn<t- siedziby, 

finasowania z budzetu MON byla tez juz rnowa wczesniej, natomiast brak zatrudnienia 

czlonk6w Kornisji w ramach stosunku pracy nie sprawia, ze Kornisj(( ty nie rno.zna traktowac 

jako ,innego organu panstwowego"- takie kryteriurn nie wyr6zuia sitt zar6wno w doktrynie, 

jak i judykaturze- dopiero zatrudnienie w ,innyrn organie panstwowyrn" jest warunkiern 

uznania takiego pracownika za funkcjonariusza publicznego, ale sarno zatrudnianie 

pracownik6w nie kreuj e dane go podrniotu organem panstwowyrn. 

R6wniez pelnornocnik pokrzywdzonego Marka Dukaczewskiego odni6sl sw do 

przywolanej w decyzji uchwaly z dnia 20 czerwca 2001 r. podnosz<t-c, iz - po pierwsze -

zostala ona wydana ,na tle zupeb1ie odrniennego stanu faktycznego oraz odrniennego stanu 

prawnego (przed ustawowyrn wl~czeniern osoby pelni<t-cej funkcje publiczne do kategorii 

funkcjonariuszy publicznych), a po drugie - ze nie wyjasnia ona w spos6b przes<t-dzaj<t-CY 

r6zuicy porniydzy organern panstwowyrn, a instytucj<! panstwow<t-, ani nie definiuje tej 

ostatniej w spos6b kornplernentamy" (k.1 0268). 

Odnosz<t-c sitt do przedstawionych tez wskazac nalezy, iz takze w tyrn przypadku 

zostalo juz wyjasnione, ze wydanie uchwaly na tle zupelnie odmiennego stanu faktycznego 

nie rna znaczenia, bowiern celem przywolania tej uchwaly bylo pokazanie wzajernnej 

korelacji przepis6w art. 115 § 13 ldc pkt 4 i 6. W tym sensie nie rna znaczenia wydanie tej 

uchwaly przed ustawowyrn wl<t-czeniern osoby pelni<t-cej funkcje publiczne do kategorii 

funkcjonariuszy publicznych (art. 115 § 19 k.k. zostal dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ttstawy 

z dnia 13 czerwca 2003 r. - Dz. U. nr 111/2003, po~1061, zmieniqjqcr:j nin. ttstawg z dniem 

1 lipca 2003 r.), bowiern uchwaltt S<t-d Najwyzszy powzi<t-l w niezrnienionyrn do dnia 
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dzisiejszego ksztalcie punkt6w 4, 5 i 6 tego przepisu, st~d tez twierdzenie, iz orzeczenie 

dotyczy odmiennego stanu prawnego nie jest zasadne. 

Takze zdaniem pelnomocnika pok:rzywdzonego Krzysztofa Surdyka nietrafne bylo 

powolywanie siy przez prokuratora na pogl~dy orzecznictwa s~dowego i doktryny 

w przedmiocie wyldadni pojycia ,inna instytucja panstwowa" (k.1 0085), gdyz stanowilo ono 

niedopuszczalne uproszczenie ,cytuj~c wyimek z uchwaly SN, wydanej kilka lat przed 

uchwaleniem ustawy kreuj~cej Komisjy Weryfikacyjn~". Jednoczesnie skarz~cy podni6sl, 

ze w decyzji nie dokonano wystarczaj~cej interpretacji art. 115 § 13 pkt 6 k.k., 

a przywolana uchwala przyldadowo tylko wymienia kilka ,instytucji" w rozumieniu tego 

przepisu, nie wskazuj~c nawet desygnat6w tego pojycia. 

Ze wzglydu na szerok~ argumentacjy, przedstawion~ wyzej, nie rna potrzeby 

dodatkowego odniesienia sitt do tezy w/w zazalenia. 

Natomiast zwr6cenia uwagi wymaga inny fragment zazalenia pelnomocnika 

pok:rzywdzonego Krzysztofa Surdyka (k.1 0085), w kt6rym w/w wskazuje, ze zacytowane 

w uzasadnieniu postanowienia wywody S~du Najwyzszego, zawarte w wyroku z dnia 

16 czerwca 2011 r. o sygn. II KK 337/10 o koniecznosci stosowania scislej wyldadni przy 

interpretacji pojyc i definicji z zalaesu praw karnego ,nie s~ niczym odkrywczym". 

W tym miejscu wskaza6 na1ezy, iz w uzasadnieniu postanowienia z dnia 10 czerwca 

2014 r. S~d Ok:rygowy w Warszawie podlaeslil, iz ze wzglydu na definicjy pojycia 

,funkcjonariusza publicznego", zawart~ w art. 115 § 13 k.k. ustawodawca narzucil s~dom 

konk:retny i wi~z~cy spos6b interpretacji ok:reslenia ,funkcjonariusz publiczny" w ramach 

calego imdeksu karnego i brak mozliwosci odst~pstwa od wykladni j~zykowej na rzecz 

wykladni funkcjonalnej b~dz systemowej (k.10435v). Powoluj~c sitt nato samo orzeczenie 

S~du Najwyzszego cow zaskarzonej decyzji o sygn. II KK 337110 wskazuj~ce, ze definicja 

legalna funkcjonariusza publicznego zawatia w art. 115 § 13 k.k. jest zalaesowo pelna, 

albowiem wymienia wszystkie elementy definiowanego pojycia S~d odwolawczy podni6sl, 

iz jednoznacznie w taki spos6b wypowiedzial sitt tez S~d Najwyzszy w postanowieniu z dnia 

8 grudnia 2004 r. w sprawie IV KK 126/2004. W orzeczeniu tym S~d Najwyzszy wskazal 

wyraznie, ,iz przepis ten podlega scislej wykladni i nalezy go interpretowac zawy:Z:aj~co. 

Uznanie bowiem danej osoby za funkcjonariusza publicznego rodzi dla niej doniosle 

konsekwencje prawne w razie uznania, ze moze bye podmiotem przestypstwa indywidualnego 

okreslonego w mi. 231 § 1 k.k.". 

) 
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Sq.d instancyjny zwr6cil uwagy, iz faktycznie w orzecznictwie Sq.du Najwyzszego 

pojawily siy i takie orzeczenia, kt6re podwazyly zasady scislej wykladni art. 115 § 13 k.k., 

tj. traktowania definicji funkcjonariusza publicznego jako zakresowo pelnej. Przyklademjest 

tu uchwala z dnia 30 kwietnia 2003 r., podjyta w sprawie I KZP 12/03. Sq.d Najwyzszy 

przyjq.l w niej, iz ,asesor komorniczy (nie wymieniony wart. 115 § 13 k.k.) wykonujq.cy we 

wskazanych przypadkach klasyczne czynnosci komomicze rna status funkcjonariusza 

publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k. argumentujq.c, iz odmienne stanowisko co 

do tej kwestii skutkowaloby z jednej strony brakiem kwalifikowanej, karnoprawnej ochrony 

asesora komomiczego wypelniajq.cego czynnosci komomika w okreslonych przypadkach, 

z drugiej strony zas niemoznosciq. pociq.gniycia go do odpowiedzialnosci karnej za 

przestypstwa, kt6rych podmiotem moze bye tylko funkcjonariusz publiczny". 

Do w/w stanowiska Sq.du mo.zna odniese siy jedynie poprzez odwolanie siy do tresci 

mi. 441 k.p.k., kt6ry stanowi w: 

§ 1. Jezeli przy rozpoznawaniu srodka odwolawczego wyloni siy zagadnienie prawne 

wymagajq.ce zasadniczej wykladni ustawy,' sq.d odwolawczy moze odroczye rozpozname 

sprawy i przekaza6 zagadnienie do rozstrzygniycia Sq.dowi Najwyzszemu oraz w 

§ 3. Uchwala Sq.du Najwyzszego jest w danej sprawie whtz~ca. 

Skoro Sq.d Najwyzszy odm6wil podjycia uchwaly w ponizszej sprawie, stq.d wym6g 

stosowania scislej wykladni literalnej nie doznaje jakichkolwiek ograniczen. 

Odrybnego ustosunkowania wymagajq. poglq.dy pelnomocnik6w pokrzywdzonego 

Milana Subotica (k.10062 in.), kt6rych zdaniem przyj((ta w decyzji o umorzeniu sledztwa 

definicja funkcjonariusza publicznego jest niewlasciwa, a dokonana zawy.Zajq.ca wykladnia 

literalna prowadzi do wniosk6w w spos6b oczywisty sprzecznych z intencjq. racjonalnego 

ustawodawcy. Wedlug skarzq.cych ,definicja pracownika zawarta w art. 115 § 13 k.k. 

(pkt 4- dop. wl.) nie powinna bye jedynie interpretowanajako dotyczq.ca os6b zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracy, ale tez winna obejmowae osoby, wsp6lpracujq.ce z instytucjami 

panstwowymi na innych podstawach prawnych". Ponadto wyldadnia logiczna normy 

wynikajq.cej z art. 115 § 13 pkt 6 k.k. wskazuje, iz intencjq. ustawodawcy bylo objycie 

penalizacjq. sprzecznych z prawem dzialan wszystkich os6b zajmujq.cych kierownicze 

stanowiska w kazdej instytucji panstwowej, a wiyc takZe w administracji rzq.dowej, organach 

panstwowych i samorzq.du terytorialnego oraz organach kontroli. Wymieniajq.c w pkt 4-5 

najwa.zniejsze instytucje panstwowe ustawodawca dal wyraz dq.Zeniu do objycia penalizacjq. 

takze niezgodnych z prawem dzialan pracownik6w tych instytucji, natomiast nie widzial 
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potrzeby rozszerzania zakresu penalizacji na dzialania pracownik6w wszelkich instytucji 

paiistwowych. Wniosek tald skarZ'!CY uznaj'! za ,niew'!tpliwie uzasadniony maj'!c na uwadze 

przebieg procesu legislacyjnego i tresc dyskusji prowadzonych w toku tego procesu przez 

jego uczestnik6w". W konsekwencji, ich zdaniem wnioski zawarte w zaskarzonym 

postanowieniu nie mog'! siy ostac, a powolywanie siy w tym zakresie na sluszny pogl'!d o 

celowosci stosowania zawyzaj'!cej wyldadni przepis6w kodeksu kamego jest nietrafny 

wlasnie z tego powodu, ze dokonanie prawidlowej wykladni przepis6w nie wymaga w tym 

wypadku stosowania wykladni rozszerzaj'!cej. 

Odnosz'!c siy do tezy w/w zazalenia wskazac nalezy, iz art. 115 § 13 pkt 4 k.k. wsr6d 

funkcjonariuszy publicznych wymienia m.in. ,pracownik6w organu paiistwowego". 

Faktycznie wedlug definicji ustawowej zamieszczonej w art. 2 k.p. przymiot pracownika 

w rozumieniu kodeksu pracy rna wyl'!cznie osoba, kt6ra jest zatrudniona na podstawie 

wymienionych w tym przepisie czynnosci prawnych, maj'!cych za przedmiot wykonywanie 

pracy w rozumieniu kodeksowym. Pracownikiem jest osoba, z kt6r'! nawi'!ZanY zostal 

stosunek pracy nie tylko poprzez zawarcie z ni'! umowy o pracy (art. 25 k.p.), ale tez przez 

powolanie jej na okreslone stanowisko (art. 68 k.p.), mianowanie (art. 76 k.p.), wyb6r (art. 73 

k.p.) lub zawarcie sp6ldzielczej umowy o pracy (art. 77 k.p.). Nalezy jednak pamiytac 

o istotnym zapisie ustawowym - art. 22 § 1 k.p. stanowi, iz przez nawi'!Zanie stosunku pracy 

pracownik zobowi'!Zuje si(( do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy 

i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcy, 

a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatem wynagrodzenie 

stanowi jeden z podstawowych element6w stosunku pracy i ten warunek nie zostal spelniony. 

Warto dodac, ze okolicznosc powyzsza nie zostala zakwestionowana w decyzji instancyjnej. ) 

Nie wytrzymuje tal(ze krytyki stanowisko pelnomocnika pokrzywdzonego Jana 

Zaluski, zaprezentowane w uzasadnieniu zazalenia (k.l 0076), zgodnie z kt6rym, w sytuacji 

braku jasnych kryteri6w, pozwalaj'!cych zal(walifikowac dany ,tw6r" ustawodawcy, jakim 

jest Komisja Weryfikacyjna do innego organu paiistwowego, administracji rz'!dowej, 

samorz'!du terytorialnego, to w6wczas z uwagi na swoje cechy, wynikaj'!ce z ustawy, 

powinna zostac uznana jako inna instytucja paiistwowa, a nie jako organ paiistwowy. 

Zdaniem skarz'!cego dokonuj'!c wykladni art. 115 § 13 pkt 6 k.k. nalezy miec na uwadze 

przede wszystkim wyldadnift celowosciow~ tego przepisu, a przy jej zastosowaniu jawi siy 

wniosek, iz ,ustawodawca wprowadzaj'!c odrybny pkt 6 mial na celu wprowadzenie zapisu, 

kt6ry pozwala podmiotom - nie byd'!cym pracownikami - przypisac status funkcjonariusza 

publicznego, w sytuacji gdy S'! kierownikami, nie tylko instytucji wskazanych w pkt 4 i 5, ale 
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takZe- szerzej - wszystkich innych instytucji panstwowych, nie mieszcz'!cych sit( w pkt 4 i 5". 

Skarz'!CY wywodzi, ze pkt 4 i 5 - wprowadza ograniczenia co do pracownika i co do 

konkretnych instytucji, natomiast w pkt 6 jest mowa wyl'!cznie o funkcji kierowniczej, kt6ra 

nie zawsze wynika ze stosunku pracy. Z racji funkcji kierowniczych- w zakresie szerokich 

uprawnien i obowi'!Zk6w zwi'!Zanych z tak'! funkcj'!- celem ustawodawcy bylo zapewnienie 

nie tylko ochrony prawnej wynikaJ'!cej z ustawy, ale takze nalozenie obowi'!Zk6w, w sytuacji, 

gdy kieruj(f instytucj!f panstwow!f nie wymienion!f w pkt 4 i 5. Z tego tez wzglydu 

ustawodawca celowo wprowadzil odrybnlf kategorit( os6b, kt6re pelni(f funkcje kierownicze 

w instytucjach panstwowych. 

W kontekscie w/w tez, do kt6rych Slfd odwolawczy sit( nie odni6sl wprost rodzi sit( 

pytanie, dlaczego niekt6rzy ze skarZ:!fcych przy interpretacji normy wynilmj(fcej z art. 115 

§ 13 pkt 6 k.k. uciekaj!f Sit( do wyldadni celowosciowej - jak pelnomocnik pokrzywdzonego 

Jana Zaluski, czy logicznej jak pelnomocnicy pokrzywdzonego Milana Subotica podnosZ!fC, 

iz wykladnia literalna prowadzi do wniosk6w w spos6b oczywisty sprzecznych z intencj(f 

racjonalnego ustawodawcy?. Wskazac przy tym. nalezy, iz niew(ftpliwie intencjlf 

ustawodawcy bylo objycie penalizacj!f sprzecznych z prawem dzialati. wszystkich os6b 

zajmuj(fcych kierownicze stanowiska w kazdej instytucji pati.stwowej, ale w przypadku 

administracji rz'!dowej, organ6w pati.stwowych i samorz'!du terytorialnego oraz organ6w 

kontroli przy spelnieniu warunku, ze osoby te S'! pracownikami tych instytucji. Wywody 

skarz(fcych tak naprawdy zmierzaj!f do rozszerzenia definicji legalnej funkcjonariusza 

publicznego, kt6rajest zakresowo pelna. 

Przed prezentacj!f pozostalych orzeczen zaznaczenia wymaga okolicznosc, iz definicja 

funkcjonariusza publicznego, zawarta w obowi'!Zuj'!cym Kodeksie Kamym (Ustawa z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny -. Dz.U. nr 88/97r., poi: 553 zpozn. Zfn) nie pokrywa sit( 

z definicj!f zawati!f w mi. 120 § 11 Kodeksu kamego z 1969 r. Z tego wzglydu korzystanie 

z dorobku doktryny i orzecznictwa S!fdu Najwyzszego wypracowanego pod l'Z!fdami k.k. 

z 1969 r. nie jest mozliwe, co wynika tez z przytoczonych ponizej orzeczen. Orzeczenia te nie 

maj!f jednak praktycznego znaczenia przy dokonaniu subsumpcji normy prawa materialnego 

do ustalonego stanu faktycznego w niniejszej sprawie. 

S'!d odwolawczy w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2014 r. wskazal ponadto, 

iz ,do pojycia "instytucji pati.stwowej" Slfd Najwyzszy odni6sl sit( r6wniez w uchwale z dnia 

z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie SNO 42/07 w kontekscie interpretacji art. 304 § 2 k.p.k. 

nakladaj(fcego obowi(fzek niezwlocznego zawiadomienia prokuratora lub policji 
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o popelnieniu przestypstwa sciganego z urzydu na instytucje panstwowe i samorzCj.dowe, kt6re 

w zwiCj.Zku ze SWC). dzialalnosci'!- dowiedzialy siy o popelnieniu przestypstwa wskazujCj.c, ze 

przy interpretacji tego pojycia punktem odniesienia musz'!- bye przepisy Konstytucji, w kt6rej 

uzyto okreslenia "organy wladzy publicznej", zaliczajCj.c do nich organy wladzy 

ustawodawczej, wykonawczej (organy administracji rzCj.dowej), SC).downiczej oraz organy 

samorzCj.du terytorialnego. StC).d dla SCj.du Najwyzszego stalo siy oczywistym, ze np. SC).d jest 

instytucjCj. panstwow'!- w rozumieniu art. 304 § 2 k.p.k., z tym, ze w rozumieniu 

organizacyjnym a nie instytucjonalnym, czy procesowym. Podkreslono r6wniez, ze pojycie 

"instytucja panstwowa" zawarte wart. 304 § 2 k.p.k. niewC).tpliwie nawiCj.zuje do panstwowej 

jednostki organizacyjnej, kt6ra sklada siy z funkcjonariuszy r6znego szczebla i charaktem, 

dysponuje okreslonymi srodkami rzeczowymi, jest organizacyjnie wyodrybniona i rna swojCj. 

administracjy, a w jej imieniu dziala organ tej jednostki organizacyjnej, czyli osoba ) 

uprawniona do jej reprezentowania na zewnCj.trz". 

SC).d Okrygowy w Warszawie przedstawil takZe tezy wyroku SC).du Apelacyjnego 

w Lodzi z dnia 14 Iutego 2001 r., sygn. II Aka 252/00 (publ. LEX) podnoSZC).C, ii ,i w tym 

orzeczeniu nie zostaly wskazane kryteria, kt6re winny decydowac za uznaniem danego 

podmiotu za inn'!- instytucjy panstwow'!- w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k. SCj.d Apelacyjny 

w Lodzi stwierdzil bowiem, ze wprawdzie art. 115 § 13 pkt 6 k.k. nadal status 

funkcjonariuszy publicznych takZe osobom zajmujCj.cym kierownicze stanowisko w innej 

instytucji panstwowej, to jednak po odrzuceniu przez obecnie obowiCj.ZujCj.cy Kodeks karny 

definicji pojycia "instytucji panstwowej" zawartej dotychczas w art. 120 § 12 d.k.k. za 

instytucjy takC).. nalezy obecnie uznac jednostky organizacyjnCj., kt6rej funkcje spoleczne mozna 

przyr6wna6 do funkcji organ6w administracji rzCj.dowej, organu panstwowego lub ) 

samorzCj.dowego, jak np. ZUS. A zatem w orzeczeniu tym polozono nacisk na "funkcjy 

spolecznCj." danej instytucji panstwowej". 

SCj.d odwolawczy w postanowieniu z dnia 10 czerwca 2014 r. powolal siy ponadto na 

orzeczenie SCj.du Apelacyjnego we Wroclawiu z dnia 29 lutego 2012 r. II AKa 31/12 (publ. 

LEX), w kt6rym zostala zawmia argumentacja, ,ze wobec tego, iz pojycie "instytucja 

panstwowa" jest wy.Zsze od pojycia "inna panstwowa jednostka organizacyjna" uzywanego 

przez Kodeks karny z 1969 r. to w gronie os6b bydC).cych funkcjonariuszami publicznymi 

znajdCj. siy tylko ci, kt6rzy zajmuj'!- kierownicze stanowisko w wyodrybnionych stmkturach 

panstwowych, kt6rych zadaniem jest podejmowanie decyzji wladczych z jednoczesnym 

wyeliminowaniem tych, kt6re zaJIDUJC). wprawdzie kierownicze stanowisko w 

wyodrybnionych strukturach panstwowych, ale kt6rych zadaniem jest pelnienie funkcji 
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innego rodzaju w tym o charakterze gospodarczym, uslugowym itp. Dlatego tez, zdaniem 

tego S'!du, w pojyciu "instytucja patistwowa" uzytym w art. 115 § 13 pkt 6 k.k. nie miesci si(( 

publiczny zaklad opieki zdrowotnej, albowiem jego pracownicy nie wykonuj'! funkcji 

wladczych w ramach scisle pojmowanego imperium panstwowego. A zatem S'!d Apelacyjny 

we Wroclawiu- interpretuj'!c pojycie "instytucji panstwowej" jako gl6wne kryterium przyj'!l 

publiczny (a nie spoleczny jak S'!d Apelacyjny w Lodzi) charakter zadan danej instytucji. 

PRZEWODNICZJ\CY KOMISJI WERYFIKACYJNEJ 
JAKO OSOBA PELNIJ\CA FUNKCJE; PUBLICZNJ\ 

Podsumowuj'!c dotychczasowe rozwazania wskaza6 nalezy, iz w decyzji o umorzeniu 

sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. zostala zawarta ocena, aktualnie r6wniez podtrzymywana, 

iz z tego wzglydu, ze Przewodnicz'!CY Komisji Weryfikacyjnej nie posiadal statusu 

funkcjonariusza publicznego, gdyz nie byl pracownikiem ,innego organu patistwowego", 

w/w mo:Zna jedynie traktowa6 jako osoby pelni'!C'! funkcjy publiczn'! w rozumieniu art. 115 

§ 19 k.k., kt6rego uprawnienia i obowi'!Zki w zakresie dzialalnosci publicznej zostaly 

olaeSlone przez ustaw((. Powyzsze ustalenia prowadz'! do konstatacji, iz zachowania 

Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej jako osoby pelni'!cej funkcjy publiczn'! nie mo:Zna 

rozwaza6 na gruncie przepisu art. 231 k.k. Przest((pstwo z art. 231 § 1 k.k. nalezy bowiem do 

kategorii przest((pstw indywidualnych wlasciwych, kt6re moze popelni6 jedynie osoba 

nalez'!ca do laygu funkcjonariuszy publicznych, zdefiniowanych przez art.115 § 13 ldc 

Definicja legalna ,osoby pelni'!cej funkcj(( publiczn'!" zostala zawarta w art. 115 § 19 

k.k., kt6ry stanowi, ze ,OSOb'! pelni'!C'! funkcjy publiCZll'! jest funkcjonariusz publiczny, 

czlonek organu samorz'!dowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj'!cej 

srodkami publicznymi, chyba ze wykonuje wyl'!cznie czynnosci uslugowe, a tak:Ze inna 

osoba, kt6rej uprawnienia i obowi'!zki w zakresie dzialalnosci publicznej S'! olaeslone lub 

uznane przez ustawy lubwi'!:l'!C'! Rzeczpospolit'! Polsk'! umowy miydzynarodow'!"· 

W minimalnym zakresie pojyciem ,osoba pelni'!ca funkcjy publiczn'!" posluguje si(( 

ustrojodawca wart. 61 ust. 1 Konstytucji RP w powi'!Zaniu z wykonywaniem zadan wladzy 

publicznej i gospodarowaniem mieniem komunalnym lub maj'!tkiem Skarbu Panstwa. 

W ustawodawstwie zwyldym mozna natomiast znalez6 jego rozszerzenie b'!dz przez przyjycie 

definicji og6lnej, b'!dz przez enumeratywne wskazanie katalogu stanowisk odpowiadaj'!cych 

pelnieniu funkcji publicznej. Podstawowe regulacje w tym zakresie zawarte S'! zar6wno w 

Kodeksie kamym, jak i w ustawach: z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczenitt prowadzenia 
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difalalnofd gospodarcz~jprzez osoly pelniqce fimkr:Je pttb!i&'zne- Dz. U. z 2006 r.J nr 216J poz. 1584 

ze zm. (zwana dalej UstaWC). antykorupcyjnC).) oraz Z dnia 18 pazd:(jernika 2006 r. 0 tgawnianiu 

itiformadi 0 dokttmentach organow be::pieczensttva panstwa z !at 1944-1990 oraz trefd tych 

dokttment6w- Dz u z 2007 r.J nr 63J poz. 425J ze zm. (zwana dalej ustaWC). lustracyjnC).). 

Wsp6lnym mianownikiem orzeczen SC).du Najwyzszego, zapadlych w sprawach, 

kt6rych przedmiotem bylo ustalenie statusu osoby pelniC).cej funkcjy publicznC). bylo 

twierdzenie, ze funkcjy ty nalezy wiC).za6 z dzialalnosci'! zinstytucjonalizowanC)., urzydOWC)., 

dotyczC).CC). og6ru, a nie z dzialalnosciC). prywatnC). (por. wyrok SN z 22.11.1999 r., sygn. akt 

II KKN 346/97; uchwala SN z dnia 17.05.2000 r. sygn. I KZP 10/2000; uchwala SN 

z 18.10.2001 r. sygn. akt I KZP 9/01; uchwala 7 sydzi6w z 20.06.2001 r. sygn. akt I KZP 

5/01, postanowienie SN z dnia 15.11.2002 r., sygn. akt IV KKN 570/99). 

Opieraj'!c siy na poglC).dach doktryny i judykatach przyjC).6 nalezy, ze dla okreslenia 

publicznego charakteru danej funkcji konieczne jest spelnienie dw6ch warunk6w. 

Po pierwsze, ir6dlem istnienia i dzialania okreslonej instytucji (panstwowej lub 

samorzC).dowej) jest przepis prawa publicznego. Innymi slowy, zakres dzialania tych instytucji 

wynika albo wprost z przepisu ustawy, alba z indywidualnych akt6w wladz 

administracyjnych wydanych na podstawie ustawy. W nauce administracji u.:Zywa siy pojycia 

tak zwanego pozostawania w zarzC).dzie publicznoprawnym. 

Po drugie, pelnienie funkcji w sferze publicznoprawnej wymaga, aby do realizacji tej · 

funkcji w ramach danej instytucji wykorzystywane byly srodki publiczne. NiewC).tpliwie oba 

te warunld spelnia PrzewodnicZC).CY Komisji Weryfikacyjnej. 

Podkreslenia wymaga, ze istotC). definicji legalnej pojycia ,osoby pelniC).cej funkcjy. 

publicznC)." zawartego w art. 115 § 19 k.k. jest cho6by niewielki, ale powiC).Zany ze 

sprawowanC). funkcjC). zakres imperium. Komisja Weryfikacyjna oraz jej PrzewodniczC).CY 

posiadali tego typu uprawnienia, chociaz nie wiC).Zaly siy one z wydawaniem decylji 

administracyjnych. 

ReasumujC).C- ustalenie, iz PrzewodniczC).cy Komisji Weryfikacyjnej byl osobC). pelniC).CC). 

funkcjy publicznC)., a nie funkcjonariuszem publicznym oznacza tyle, iz nie moze on 

odpowiada6 z art. 231 § 1ldc, bowiem przestypstwo to moze popelni6 jedynie funkcjonariusz 

publiczny, a wiyc osoba nale:ZC).ca do krygu os6b, zdefiniowanych przez art.115 § 13 Ide 

Z tresci definicji z art. 115' § 19 k.k. wynika natomiast, ze wprawdzie kazdy funkcjonariusz 

publiczny pelni funkcjy publicznC)., ale nie kazda osoba pelniC).ca takC). funkcjy jest 

funkcj onariuszem publicznym. 

) 
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POSWIADCZENIE NIEPRA WDY W RAPORCIE 

Uzasadnienie decyzji w tej czysci stanowi jej zasadniczy element, bowiern wskazuje 

powody, dlaczego stanowisko S~du Okrygowego w Warszawie, zawarte w tresci 

uzasadnienia orzeczenia instancyjnego o sygn. XII K 124/14z dnia 2 lutego 2015 r., 

w kt6ryrn zostal uchylony caly pkt I postanowienia o urnorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 

2013 r. nie zostalo uznane za przekonywuj~ce na tyle, aby prokurator podj~l kroki procesowe 

zrnierzaj~ce do poci~gnittcia Antoniego Macierewicza do odpowiedzialnosci karnej za 

naruszenie przepisu z art. 271 § 1 k.k. 

Z uwagi na polerniczny charakter uzasadnienia niniejszej decyzji ze stanowiskiern S~du 

w dalszej czysci uzasadnienia zostan~ zaprezentowane istotne tezy orzeczenia instancyjnego 

wraz z przedstawieniern argumentacji, kt6ra legla u podstaw podjycia ponownej decyzji o 

umorzeniu sledztwa. 

Zdaniem S~du Okrttgowego wywiedzione przez pokrzywdzonych i ich pelnomocnik6w 

zazalenia zarzucaj~ce rozstrzygnittciu prokuratora o urnorzeniu sledztwa w zakresie czynu 

z pkt. I zaskarzonego postanowienia naruszenie prawa materialnego w postaci obrazy art. 

271 § 1 k.k. nalezy uzna6 (przede wszystkim co do samej zasady) za zasadne, zasluguj~ce na 

uwzglydnienie, co w konsekwencji rnusialo skutkowa6 uchyleniem zaskarzonego 

postanowienia w czysci odnosz~cej siy do calosci czynu opisanego w pkt. I sentencji tego 

postanowienia. 

Przed prezentacj~ tez orzeczema instancyjnego w tym zakresie, dla lepszego 

zrozumienia objytej nimi problernatyki, ponizej przedstawione zostan~ uwagi natury og6lnej, 

nie bttd~ce przedmiotem odmiennej oceny w niniejszej sprawie S~du odwolawczego. 

Za dokurnent poswiadczaj~cy nieprawdy uznaje siy dokument autentyczny, tj. wydany 

przez osob(( uprawnion~ do jego wystawienia w przewidzianyrn przez prawo trybie oraz 

formie, lecz zawieraj~cy informacje nieprawdziwe. Poswiadczenie nieprawdy rnoze polega6 

na potwierdzeniu okolicznosci, kt6re nie mialy miejsca, lub tez na ich przeinaczeniu albo 

zatajeniu (postanowienie S~du Najwyzszego z dnia 8 listopada 2002 r., II KKN 139/01, LEX 

nr 74399). Wykorzystuj~c dorobek judykatury i doktryny dotycz~cy wyldadni pojycia 

dokument poswiadczaj~cy nieprawdtt w rozurnieniu art. 271 § 1 k.k. przyjmuje siy, 

iz dokumentem poswiadczaj~cyrn nieprawdy, co do okolicznosci maj~cej znaczenie prawne 

jest dokument, kt6ry wykazuje nastypuj~ce cechy: 

-jest wystawiony przez funkcjonariusza publicznego lub inn~ uprawnion~ osoby, 
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- przysluguje mu cecha zaufania publicznego, 

- zawiera poswiadczenie okolicznosci o znaczeniu prawnym w interesie osoby trzeciej. 

Jak juz zostalo wyzej wskazane definicja legalna funkcjonariusza zostala zawarta 

w art. 115 § 13 k.k., natomiast tresc pojycia ,osoby uprawnionej" definiowana jest przez 

poghjdy nauki i judykatury. I tak W. Wrobel podnosi, iz pojycie ,inna osoba uprawniona do 

wystawienia dokumentu" nalezy interpretowac w~sko, obejmuj~c nim wyl~cznie te osoby, 

kt6re na mocy szczeg6lnej regulacji otrzymuj~ prawo do sporz~dzenia dokumentu, kt6remu, 

podobnie jak w przypadku dokument6w sporz~dzanych przez funkcjonariuszy, przysluguje 

cecha zaufania publicznego (Tf7. Wrobel, Komentarz do art. 270 kodekstt karnego (w.) A. Bartzak

Oplustil i in., Kodeks kartry, Cz~fc sztzegolowa, Kantor W)dawnit:ry Zakamytze, Krakow 2006.). 

Zr6dlem upowaznienia do wystawienia dokument6w przez osoby niebctd~ce 

funkcjonariuszami publicznymi jest przede wszystkim ustawa lub akty normatywne nizszego 

rzctdu. Przyj~6 takze nalezy, ze upowaznienie do wystawiania dokument6w moze niekiedy 

wynikac albo z istoty zajmowanego stanowiska lub wykonywania okreslonego zawodu czy 

tez okreslonej dzialalnosci, albo ' wreszcie z polecenia przelozonego, kt6ry takim 

upowa.znieniem dysponuje (uchwala S~du Najwyzszego z dnia 12 marca 1996 r., I KZP 

39/95, OSNKW 1996, nr 3-4, poz. 17). 

Zr6dlem uprawnienia moze bye r6wniez wyrok s~dowy lub inna decyzja organu 

wladzy panstwowej. Nie stanowi natomiast ,uprawnienia" w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. 

og6lna kompetencja do uczestnictwa w obrocie prawnym, kt6rej sldadnikiem jest swoboda 

um6w, a takze jednostronne przyjmowanie na siebie zobowi~zan okreslonej tresci 

(Tv. U7robel, op. ?it.). W zwi~ku z tym w judykaturze przyjmuje sict, iz podpisanie umowy, 

kt6rej tresc odbiega od rzeczywistej tresci stosunku prawnego l~cz~cego strony, nie stanowi 

przestypstwa z art. 271 § 1 k.k. (wyrok S~du Najwyzszego z dnia 5 pazdziernika 2005 r., 

II KK 126/05, LEX nr 164270). Nie stanowi takze realizacji znamion przestypstwa z art. 

271 k.k. sporz~dzenie niezgodnego z prawd~ pisemnego zaswiadczenia o zawarciu umowy 

cywilnoprawnej, chyba ze zaswiadczenie takie wydawane jest na podstawie upowa.znienia 

publicznoprawnego (Tv. Wrobel, op. cit.). 

Istotn~ cech~ dokument6w poswiadczaj~cych nieprawdct jest to, ze zawieraj~ 

poswiadczenie okolicznosci o znaczeniu prawnym w interesie osoby trzeciej. S~d Najwyzszy 

w uchwale z dnia 12 marca 1996 r. o sygn. I KZP 39/1995 (OSNKW 1996, nr 3-4, poz. 17), 

dokonuj~c wyldadni art. 266 § 1 d. k.k., wskazal, ze ,jedynie poswiadczenie nieprawdy co do 

okolicznosci maj~cej znaczenie prawne w dokumencie przez osobct wymienion~ w tym 

) 
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przepisie prbwadzi do wyczerparna Jego znamion. Nie jest zas objyte penalizacjq. na 

podstawie tego przepisu skladanie oswiadczen, we wlasnym imieniu i we wlasnej sprawie". 

Z tezq. tq. koresponduje r6wniez wyrok Sq.du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 

1998 r. o sygn. II AKa 31/98 (OSP 1998, nr 12, poz. 225), z kt6rego wynika, 

iz ,upowaznienie do wystawienia dokumentu, o kt6rym mowa w art. 266 § 1 k.k., musi 

odnosic siy do ,poswiadczenia" jakichS okolicznosci, majq.cych znaczenie prawne, a nie do 

,oswiadczenia" ich we wlasnym interesie. Skladanie oswiadczen we wlasnym imieniu i we 

wlasnej sprawie nie jest objyte penalizacjq. na podstawie przepisu art. 271 § 1 k.k.". 

Przechodzq.c do przedstawienia tez orzeczenia instancyjnego wskazac nalezy, iz dla 

rozstrzygniycia sprawy w pierwszej kolejnosci Sq.d odwolawczy dokonal wykladni uzytego 

przez ustawodawcy w dyspozycji art. 271 § 1 k.k. pojycia ,dokument". 

Sq.d podni6sl, iz bezspornym jest, ze definicja ,dokumentu" jest definicjq. legalnq., 

a w zwiq.zku z tym ilekroc w Kodeksie Karnym ustawodawca posluguje siy pojyciem 

,dokumentu" nalezy je rozumiec zgodnie z brzmieniem art. 115 § 14 k.k., w kt6rym pojycie 

to zostalo opisane w slowniczku wyrazen ustawowych. Zgodnie z jego tresciq. dokumentem 

jest kazdy przedmiot lub inny zapisany nosnik informacji, z kt6rym zwiq.zane jest okreslone 

prawo, albo kt6ry ze wzglydu na zawartq. w nim tresc stanowi dow6d prawa, stosunku 

prawnego lub okolicznosci majq.cej znaczenie prawne. 

Jednoczesnie Sq.d dostrzegl, ze w odniesieniu do tej definicji na gruncie wykladni 

przestypstwa z art. 271 § 1 k.k. zarysowaly siy trzy r6zne stanowiska. Jak podni6sl Sq.d 

rozr6znienie to wynika przede w~zystkim z przedstawionej w uzasadnieniu zaskarzonego 

postanowienia argumentacji i szeroko przywolanego orzecznictwa Sq.du Najwyzszego, sq.d6w 

apelacyjnych i poglq.d6w doktryny. 

Pierwsze z nich, zaprezentowane przez Sq.d Najwyzszy w wyroku z dnia 

9 pazdziernika 1996 r. w sprawie V KKN 63/96 (OSP 1998, z.7-8) wskazuje, ze pojycie 

dokumentu w kontekscie przestypstwa z art. 271 § 1 Ide tzw. falszu intelektualnego jest 

pojyciem Wyzszym niz zdefiniowane w art. 115 § 14 k.k., albowiem dokument, o kt6rym 

mowa w tym przepisie musi nie tylko odpowiadac cechom wymienionym wart. 115 § 14 k.k., 

lecz musi bye wystawiony przez funk:cjonariusza publicznego lub innq. osoby upowa:lnionq. do 

tego, ponadto w swej tresci zawierac poswiadczenie, kt6remu przysluguje cecha zaufania 

publicznego, a w zwiq.zku z tym domniemanie prawdziwosci. 

Sad odwolawczy dalej wskazal, iz , w literaturze zaprezentowano tez odmienne 

stanowisko (R Zaw!ot:kt~ Kodeks Kar'!Y Cz~sc szczegolna t. 2 pod red. A. Wqsek) zgodnie, 
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z kt6rym przepis art. 271 § 1 k.k. odnosi siy do wszelkich dokument6w, bez wzglydu na ich 

charakter, a wykladnia gramatyczna nie uprawnia do ograniczania jego przedmiotu ochrony 

tylko do dokument6w publicznych lub urzydowych, przy czym argumentowano dodatkowo, 

ze przepis art. 271 § 1 k.k. zostal zamieszczony w rozdziale dotyczq,cym przest€(pstw 

przeciwko wiarygodnosci dokument6w, a nie przeciwko porzq,dkowi publicznemu". 

Sq,d Olaygowy w Warszawie podni6sl ponadto, ze doszuka6 siy moZ:na r6wniez trzeciej 

grupy poglq,d6w (np. ]. Mqjewski, Kodeks Kar;ry Cz~fc Ogdlna t. 1 pod red A. Zolla, Krakow 

2007). ,Zgodnie z tym stanowiskiem nie spos6b przyjq,6, by na gruncie art. 271 § 1 k.k. 

funkcjonowala odmienna definicja dokumentu niz ta okreslona w art. 115 § 14 k.k. Nie 

oznacza to jednak, ze czyn zabroniony skierowany przeciwko kazdemu dokumentowi bydzie 

stanowil przestypstwo penalizowane na podstawie art. 271 § 1 k.k., albowiem krq,g 

dokument6w bydq,cych przedmiotem tego przestypstwa zawyza siy w zwiq,zku ze ) 

szczeg6lnym sposobem opisania wystawcy tego dokumentu". 

Sq,d odwolawczy zdaje siy opowiada6 za pierwszym z przedstawionych poglq,d6w 

(k.10494), bowiem ,stoi na stanowisku, iz zawarte w tre8ci mi. 271 § 1 k.k. pojycie 

dokumentu nalezy rozumie6 w spos6b przewidziany jego definicjq, legalnq, zawartq, w art. 115 

§ 14 k.k., z tym, ze krq,g dokument6w bydq,cych przedmiotem tego przestypstwa zostaje 

ograniczony do dokument6w wystawionych przez funkcjonariusza publicznego lub innq, 

osoby uprawnionq, do jego wystawienia". Jak podni6sl Sq,d w uzasadnieniu decyzji 

instancyjnej - ,przedmiotem penalizacji w art. 271 § 1 k.k. jest zatem tylko takie 

poswiadczenie nieprawdy co do okolicznosci majq,cej znaczenie prawne, kt6re zostalo 

dokoriane przez funkcjonariusza publicznego lub innq, osoby. uprawnionq, do wystawienia 

dokumentu". Sq,d wywodzi, iz ,zawyzenie penalizacji art. 271 § 1 k.k. tylko do dokument6w J 
wystawionych przez ustawowo okreslony laq,g podmiot6w ( o indywidualnie okreslonych 

cechach) powoduje, ze tym wlasnie dokumentom przysluguje dodatkowo cecha swoistego 

zaufania publicznego, a w zwiq,zku z tym takze swoistego rodzaju domniemanie 

prawdziwosci oraz, ze poswiadczenie to musi rodzi6 skutek o charakterze publicznym. I .. .I 

Z punktu widzenia ochrony prawnokamej - w ramach przestypstwa z art. 271 § 1 k.k. -

istotne jest zaufanie do dokumentu oparte na domniemaniu, ze okreslona osoba z uwagi na 

swoje uprawnienia, daje szczeg6lnq, gwarancjy rzetelnosci dokumentu". 

Przyjycie przez Sq,d Okrygowy w Warszawie pojycia dokumentu w rozumieniu art. 

271 § 1 k.k. zgodnie ze stanowiskiem Sq,du Najwyzszego, wyrazonym w wyroku z dnia 

9 pazdziemika 1996 r. w sprawie V KKN 63/96 nie rozciq,ga siy jednak na te glosy 

aprobujq,cych taki poglq,d (m.in. L. Gardocki - Prawo Karne, Warszawa 2004), kt6rzy 
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,wskazywali dodatkowo, ze do takich wlasnie dokument6w nalez~ przede wszystkim 

dokumenty urzydowe w znaczeniu nadanym im przez art. 244 k.p.c., art. 79 k.p.a., a takze 

inne dokumenty, kt6rym moe dowodow~ nadaj'! inne przepisy prawa". Zdaniem S~du 

,pojycie dokumentu uzyte w Kodeksie Kamym jest jednoczesnie niezalezne od takich pojy6 

oraz norm uzywanych w prawie i postypowaniu cywilnym oraz administracyjnym, albowiem 

prawo kame chroni wiarygodnos6 wszelkich przedmiot6w lub innych zapisanych nosnik6w, 

jesli tylko odpowiadaj'! definicji zawartej wart. 115 § 14 k.k. Dlatego tez, to czy konkretny 

dokument zostanie zakwalifikowany jako dokument w swietle prawa cywilnego b~dz 

administracyjnego nie rna znaczenia z punktu widzenia prawa kamego materialnego". 

Podkreslenia wymaga, iz aprobowane przez S~d Okrygowy w Warszawie pojycie 

dokumentu z art. 271 § 1 k.k. w rozumieniu w/cyt. orzeczenia S~du Najwyzszego sygn. 

V KKN 63/96 - bylo identycznie rozumiane w postanowieniu z dnia 30 grudnia 2013 r. 

o umorzeniu sledztwa. W decyzji tej przedstawione jednak zostalo stanowisko opowiadaj'!ce 

sit( za dalszym ograniczeniem tego pojycia do dokumentow, ktorym moe dowodow~ 

nadaj~ inne przepisy prawa. Ta interpretacjajest aktualnie podtrzymywana. 

Nie jest przy tym przekonywaj'!ce stwierdzenie S~du, iz nie rna znaczenia z punktu 

widzenia prawa kamego materialnego, czy konkretny dokument zostanie zakwalifikowany 

jako dokument w swietle prawa cywilnego b~dz administracyjnego. Rzeczywiscie 

kwalifikacja na gruncie prawa karnego rnaterialnego danego przedmiotu jako dokumentu 

nastypuje niezaleznie od takowej w innej galyzi prawa 1 w tym znaczeniu jest autonorniczna 

(P. Ochman - Sp6r o pqj~cie dokttmenttt w prawie kanrymJ Prok. i Pr. 1J 2009 s. 22)J ale nie 

oznacza to calkowitej dowolnosci. Nie odmawiaj~c prawa autonomii w prawie kamym przy 

kwalifikacji danego przedmiotu lub innego zapisanego nosnika informacji jako dokurnentu 

zwr6cenia uwagi wyrnaga, iz ,ustalaj'!c tresc i zakres pojy6 prawnych, lderowa6 siy rnozna 

b'!dz znaczeniem danej nazwy w jyzyku potocznyrn, b~dz funkcj~, jalc~ dana nazwa spelnia 

lub rna spelnia6 w stosowaniu prawa" (I. Andrr:Jew - Ustawowe znamiona przestr;pstwaJ 

Wjldmvnictwo Prawnicze 1959J s. 18). 

Skupiaj~c sit( nad funkcj~, jak'! nazwa dokument rna spelnia6 ·w stosowaniu prawa 

wskaza6 nalezy, iz wystypuj~ca w Kodeksie kamym definicja dokumentu sfmmulowana 

zostala niew~tpliwie na potrzeby prawa kamego rnaterialnego, a w szczeg6lnosci rozdzialu 

XXXIV k.k., a takZe wart. 297 § 1, art. 303 § 1, art. 310 § 1 i § 2, art. 311, art. 312 oraz wart. 

316 § 1 k.k. dotycz~cyrn przepadku przedmiot6w w przypadku skazania za przestypstwa 

z rozdzialu XXXVII k.k. ,Dokument" jako znamiy czynu zabronionego rna r6wniez 
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zastosowanie w innych ustawach, reguluj~cych odpowiedzialnos6 karn~ - przykladowo w art. 

138c k.w., a tak:Ze mi. 59 § 3, 62 § 2 i 4 oraz 83 § 1 k.k.s. Godzi sitt przy tym zauwazy6, 

iz aktualnie obowi~uj~ca definicja dokumentu w Kodeksie karnym jest juz tozsama 

z definicjami zawmiymi w ttstawie z dnia 20 mqja 1971 r.- Kodeks wykroczen (Dz. U. Nr 12, 

poz. 114 zp6zn. zm.), jak r6wniez w ttstawie z dnia 10 wrzefnia 1999 r. - Kodeks kar;ry skarbowy 

(Dz. U. Nr83,poz. 930). 

Analizuj~c roltt, jak~ spelnia ustawowe pojycie dokumentu w stosowaniu prawa karnego 

trzeba mie6 na wzglttdzie istotne rozr6znienie, kt6re uzewntttrznia sitt przede wszystkim przy 

czynach karalnych z rozdzialu XXXIV Ide pt. ,Przestttpstwa przeciwko wiarygodnosci 

dokument6w" w postaci falszu materialnego, w tym podrobienie lub przerobienie dokumentu 

(art. 270 k.k.) i intelektualnego, czyli poswiadczeniu nieprawdy w dokumencie (mi. 271 

k.k.). W tym kontekscie ustalenie tresci pojycia ,dokument" na gruncie prawa karnego ) 

materialnego winno bye dokonywane przede wszystkim przez pryzmat ochrony publicznego 

zaufania do wszystkich dokument6w (w rozumieniu art. 115 § 14 k.k.), do ich autentycznosci, 

a takze wiarygodnosci (A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2001, s. 684. ). Problematyka 

wiarygodnosci dokumentu to jest ten nieuchronny styk pomittdzy prawem kmnym, a innymi 

dziedzinami prawa. Trudno dowodzi6, iz w kazdej z dziedzin prawa pojttcie dokumentu rna 

do spelnienia odrttbne funkcje, gdyz funkcje te sitt zazttbiaj~. W obszarze procedury cywilnej 

czy administracyjnej wyr6znienie pojttcia dokumentu nastttpuje ze wzglttdu na koniecznos6 

przydania mu okreslonej mocy dowodowej (P. Q~,fJman- Sp6ro pq;~cie dokttmenttt ... op.cit. s. 21). 

Przykladowo art. 244 i 245 k.p.c. z pojyciem dokumentu urzttdowego l~cz~ domniemanie 

autentycznosci oraz zgodnosci z prawd~ tego, co zostalo w nim urzttdowo zaswiadczone, 

natomiast z pojyciem dokumentu prywatnego l~cz~ tylko domniemanie autentycznosci, 

a takze domniemanie, ze osoba, kt6rej podpis widnieje na dokumencie, zawm·la oswiadczenie 

w nim zawarte (zob. T. Erecinski, (w.~ T. Erecinski, Komentarz do kodekstt postpowania rywifnego. 

Cz~fc pietWsza. Post~owanie roi!Joznaw~,·ze, t. 1, Warszawa 2004, s. 517; odmiennie H. Mqdrzak, 

(w.) H. Mqdrzak (red.), Post~owanie rywilne, Warszawa 2003, s. 174). Gdyby przestypstwa 

przeciwko wiarygodnosci dokument6w w Kodeksie karnym ograniczaly sitt jedynie do tzw. 

falszu materialnego dokument w procesie karnym bylby traktowany jedynie jako dow6d 

rzeczowy. Nie mozua jednak zapomina6, iz istotnos6 karnomaterialnego wyr6zuienia 

dokumentu zwi~ana jest z faktem, iz zawiera on okreslon~ mysl zwi~an~ z prawem. 

W tym zakresie bardziej przemawiaj~ argumenty, wynikaj~ce z bogatego orzecznictwa 

S~du Najwyzszego i s~d6w powszechnych, prezentuj~cego jednolit~ liniy, w kt6rej na gruncie 

) 
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przest((pstwa poswiadczenia nieprawdy - wbrew stanowisku S'!du odwolawczego, takze 

z punktu widzenia prawa kamego materialnego rna znaczenie, czy dany dokument zostanie 

zakwalifikowany tez jako dokument w swietle prawa cywilnego b'!dz administracyjnego. 

To na tej plaszczyznie S'!dY jednoznacznie wskazuj'!, ze nie wszystkie dokumenty 

w rozumieniu art. 115 § 14 ldc. S'! r6wnoznaczne z dokumentami, o kt6rych mowa w art. 

271 § 1 k.k. i to nie tylko z powodu zaw((.Zenia kr((gu os6b je wystawiaj'!cych, ale takze 

z powodu znaczenia dokumentu w obrocie prawnym. 

S'!d Najwyzszy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2005 r. o sygn. III KK 206/04 (Lex nr 

151674) stan'!l na stanowisku, iz pojycie dokumentu w art. 271 k.k. bliskie jest definicji 

dokumentu urzydowego w rozumieniu kodeksu post((powania cywilnego. Zdaniem S'!du 

Najwyzszego dokument, o kt6rym mowa w art. 271 § 1 k.k., musi nie tylko odpowiadac 

cechom wymienionym w art.115 § 14, lecz musi bye wystawiony przez funkcjonariusza 

publicznego lub inn'! osob(( do tego uprawnion'! i zawierac w swojej tresci poswiadczenie, 

kt6remu przysluguje cecha zaufania publicznego, a w zwi'!Zku z tym domniemanie 

· prawdziwosci. Do takich dokument6w nalez'! przede wszystkim dokumenty urzydowe 

w znaczeniu nadanym temu pojyciu przez art. 244 k.p.c. (tj. dokumenty urz((dowe, 

sporz'!dzone w przepisanej formie przez powolane do tego organy wladzy publicznej i inne 

organy paii.stwowe w zakresie ich dzialania, stanowi'! dow6d tego, co zostalo w nich 

Ul'ZydOWO zaswiadczone) i art. 76 k.p.a. (tj. dokumenty urzydowe SpOl'Z'!dzone W przepisanej 

formie przez powolane do tego organy paii.stwowe w ich zakresie dzialania stanowi'! dow6d 

tego, co zostalo w nich urzydowo stwierdzone), a ponadto inne dokumenty, kt6rym moe 

· dowodow'! nadaj'! inne przepisy. 

Niezaleznie od zaprezentowanego wyzej stanowiska orzekaj'!CY w niniejszej sprawie 

S'!d Okr((gowy nie kwestionowal, iz przedmiotem wykonawczym przest((pstwa art. 271 § 1 

ldc. nie jest kazdy dokument (w rozumieniu olaeslonym wart. 115 § 14 k.k.), lecz jedynie 

dokument wystawiony przez funkcjonariusza publicznego lub inn'! upowa.znion'! osob((, 

w kt6rym poswiadcza sitt - niezgodnie z prawd'!- okolicznosc maj'!C'! znaczenie prawne. 

S'!d odwolawczy zwr6cil ponadto uwag(( (k.1 0495), iz ,tmdnosci interpretacyjnych 

nie budzi poj((cie dokumentu jako zapisu prawa lub stosunku prawnego, natomiast nastr((cza 

ich pojycie 11 okolicznosci maj'!cych znaczenie prawne 11
, uzyte takze w art. 271 § 1 k.k. 

bowiem analizuj'!c dost((pne w tym zalaesie orzecznictwo S'!du Najwyzszego czy pogl'!dY 

komentator6w Kodeksu Kamego tmdno doszukac si(( jakies pogl((bionej analizy tego 

pojycia". Zdaniem S'!du Okrygowego w Warszawie ,pojycie to dotyczy szeroko rozumianych 
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intelektualnych tresci o znaczeniu prawnym co do istnienia pewnych fakt6w, informacji, 

zlozonych oswiadczen". 

Faktycznie orzecznictwo i pogl~dy doktryny odnosnie ,okolicznosci maj~cych 

znaczenie prawne" jest ubogie, ale przedstawiony przez S~d zakres tychze okolicznosci zdaje 

si~:t by6 zbyt szeroki zwazywszy na koniecznos6 precyzyjnego okreSlania znamion 

przest~:tpstwa. Koniecznos6 ta wynika m.in. z wyrazonej w Konstytucji w art. 42 ust. 1 

fundamentalnej zasady nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori, z kt6rej 

wyprowadzone s~ m.in. takie zasady szczeg6lowe jak nullum crimen, nulla poena sine lege 

certa stricte, zgodnie z kt6r~ w prawie kamym zabronione jest stosowanie analogii (legis lub 

iuris), maj~cej na celu poszerzenie zakresu kryminalizacji lub penalizacji, jak r6wniez 

dokonywanie wyldadni rozszerzaj~cej przepisu kamego na niekorzys6 sprawcy oraz nullum 

crimen, nulla poena sine lege certa, zgodnie z kt6r~ okreslenia przest((pstwa i kary powinno 

charakteryzowa6 si~:t dostateczn~ precyzyjnosci~. 

Zauwazenia wymaga juz sam spos6b opisu tychze okolicznosci, zaprezentowany 

przez S~d, kt6ry nie zawiera jednak ich blizszej definicji. Przestawiaj~c szyk zdania mozua 

powiedzie6, ze S~d odwolawczy pojycie ,okolicznosci maj~cej znaczenie prawne" 

przedstawil poprzez zdefiniowanie slowa ,okolicznosci" w postaci ,szeroko rozumianych 

intelektualnych tresci I .. .I co do istnienia pewnych fakt6w, informacji, zlozonych 

oswiadczen" wplataj~c w ten opis definiowane olaeslenie ,o znaczeniu prawnym". 

S~d odwolawczy pomin~l r6wniez istotny aspekt opisu czynu z art. 271 § 1 k.k., na 

kt6ry zwr6cona zostala uwaga w zaskarzonej decyzji (str.107 in. uzasadnienia), iz wyrazenie 

,okolicznosci maj~ce znaczenie prawne", kwalifikuj~ce znamiona czynu zabronionego 

w aspekcie przepisu z art: 271 § 1 k.k. wystypuje dwukrotnie, stanowi~c przy tym wprost ) 

znami~:t tego czynu zabronionego. Pierwszy raz wystypuje poprzez odniesienie si~:t do definicji 

ustawowej dokumentu, zawartej w art. 115 § 14 Ide, kt6ry generalnie moze jedynie by6 

przedmiotem przestypstwa ,falszu intelektualnego". Zatem dokonuj~c kwalifikacji 

dokumentu w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. pierwsza ocena b~:tdzie dotyczyla znamienia 

wartosciuj~cego mozliwos6 uznania konkretnego nosnika za dokument przez pryzmat tresci 

stanowi~cej dow6d prawa, stosunku prawnego lub okolicznosci maj~cej znaczenie prawne. 

Nastypnie, w przypadku pozytywnej oceny w tym przedmiocie, konieczne b~:tdzie dokonanie 

oceny zawartych w nim juz konkretnych tresci przez pryzmat ich znaczenia prawnego, 

bowiem ta okolicznos6 stanowi juz wprost znami~:t tego czynu zabronionego. 

Takze w kontekscie tej problematyki, kt6rej S~d odwolawczy nie dostrzegl, wskazane 

zostalo w zaskarzonej decyzji (str. 108 uzasadnienia), iz dostypne pismiennictwo nie zawiera 
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szczeg6lowych i wyczerpuj~cych komentarzy w przedmiocie znamienia przestypstwa z art. 

271 k.k. w postaci ,okolicznosci maj~cej znaczenie prawne". Opracowan nie cechujl:}. w tym 

zakresie glybsze analizy, a interpretacje majl:}. czysto intuicyjny charakter, z pomijaniem 

w aspekcie przestypstwa z art. 271 § 1 k.k. wskazanego faktu dwukrotnego wystypowania 

tego znamienia. 

SkarZl:}.CY decyzjy 0 umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. przywolywali w tym 

zakresie r6zne zdania przedstawicieli doktryny, w tym pelnomocnik pokrzywdzonego Jana 

Zaluski podni6sl (k.10 073 in.): 

,Za okolicznos6 maj~cll znaczenie prawne uzna6 nalezy takl:}., z kt6rej mogl:}. wynika6 

jakies konsekwencje w sferze czyichs praw lub obowil:}.Zk6w. 0 prawnej wadze okolicznosci 

zawartych w dokumencie me decyduje bowiem wyl~cznie ich miejsce i funkcja 

w dokumencie, lecz takze ich znaczeme faktyczne, kt6re zalezy od indywidualnych 

okolicznosci zewnytrznych (Kodeks Kari!J. Czgsc szczeg6lna. Komentarz do art. 271, 

A. TVqsek, R Zawlockz~ opub!. Legalis). 

Takze w ocenie pelnomocnika pokrzywdzonych Mariusza Waltera oraz ITI Holding 

S.A. w niniejszej sprawie mamy do czynienia z sytuacj~, opisan~ przez J PirJrkowskq-Flieger 

w publikacji ,,Falsz)) (s. 330-331), zdaniem kt6rej ,znaczenie prawne okolicznosci byd~cej 

przedmiotem poswiadczenia uwarunkowane jest mozliwoscil:}. spowodowania skutk6w z mocy 

obowil:}.Zuj~cych w tym czasie przepis6w jakiejkolwiek dziedziny prawa". 

W kontekscie przywolanej tezy pelnomocnika pokrzywdzonych Mariusza W altera oraz 

ITI Holding S.A. wskaza6 nalezy, iz analogiczne stanowisko chociaz nie majl:}.ce podobnych 
. . 

przyklad6w zaj~l S~d Najwyzszy w wyroku z dnia 4 pazdziernika 2004 r. sygn. IV KK 

213/04 (LEX nr 137464). Zgodnie z tym orzeczeniem - ,z punktu widzenia 

odpowiedzialnosci karnej za poswiadczenie nieprawdy z art. 271 k.k. nie rna wiykszego 

znaczenia, czy dokument, w kt6rym poswiadczono nieprawdy co do okolicznosci majl:}.cej 

faktycznl:}. donioslos6 prawn~, rna znaczenie prawne na "zewnl:}.trz", czy tez jedynie dla 

funkcjonowania danego urzydu (czyli "wewn~trz"). Punkt ciyzkosci lezy bowiem zawsze w 

dokladnym ustaleniu, czy w dokumencie funkcjonariusz publiczny lub osoba uprawniona do 

wystawiania dokumentu poswiadczyla nieprawdy co do okolicznosci maj~cej znaczenie 

prawne, czyli odnosnie okolicznosci, kt6ra wywoluje lub maze wywola6 skutki z punktu 

widzenia obowil:}.Zuj~cych w czasie poswiadczenia przepis6w jakiejkolwiek dziedziny prawa". 

Sl:}.d Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 21 lutego 2003 r. o sygn .. II AKa 

266/02 ( Prole. i Pr. - wld. 2003/10/15) wyrazil odmienny pogl~d, bowiem orzeld, 
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iz ,dokumenty sporz~dzane do wewnytrznego uzytku przedsictbiorstwa nie podlegaj~ ochronie 

z art. 271 § 1-3 k.k./ .. ./". 

Dokonuj£!C pr6by zdefiniowania tego ustawowego znamienia przestypstwa z art. 271 

§ 1 k.k. konieczne jest siygniecie do orzeczenia charakteryzuj~cego sict wiykszym stopniem 

szczeg6lowosci tej definicji. Cech~ t~ oznacza sict wyrok S~du Najwyzszego z dnia 7 lipca 

2009 r. sygn. V KK 82/09 (Lex nr 512075), z kt6rego wynika, iz konkretne okolicznosci 

maj~ znaczenie prawne, jesli ustawa im takie znaczenie nadaje. 

S~d Najwyzszy w cyt. orzeczeniu podni6sl, iz / .. ./ ,w opisie czynu zakwalifikowanego 

z art. 271 § 1 k.k., decyduj~ce dla trafnosci przyjycia, ze poswiadczona w dokumencie 

,nieprawda" rna znaczenie prawne, jest nie to, czy takie stwierdzenie zostalo w nim 

zamieszczone, lecz to czy dotyczy ona okolicznosci, kt6rym aktualnie obowi£!ZUj£!CY przepis 

prawa takie znaczenie nadaje. W omawianym wypadku oczywiste jest zwi£!Zanie ) 

okolicznosci, co do zapytaii o ceny do, co najmniej czterech, dostawc6w samochod6w 

z wymogiem okreslonym wart. 67 ustawy o zam6wieniach publicznych". 

S~d odwolawczy zdaje sict dostrzegac koniecznosc konkretyzacji tego pojycia, gdyz 

dalej podni6sl, iz ,okreslony przedmiot staje sict dokumentem w rozumieniu przepis6w 

Kodeksu Kamego dlatego, ze w jego formie i tresci zawarte s~ takie cechy, jakich prawo 

wymaga, by udowodnic istnienie stosunku prawnego b~dz okolicznosci maj~cej znaczenie 

prawne". Jezeli dla udowodnienia tego rodzaju okolicznosci dokument powinien posiadac 

cechy, przewidziane w przepisach prawa, to tym bardziej ustawodawca musi okreslic owe 

okolicznosci, kt6rych takie rygory dotycz~, innymi slowy nadawac znaczenie prawne tym 

okolicznosciom. 

Oczywiscie nalezy Sly zgodzic z kolejnym stwierdzeniem S~du odwolawczego, 

wypowiedzianym na etapie uwag natury og6lnej, iz ,nie jest istotne, czy okolicznosc, kt6r~ 

ten przedmiot stwierdza mozua ustalic za pomoc~ innych dowod6w, istotne jest, ze sam ten 

przedmiot stwierdza okolicznosci maj~ce znaczenie prawne, jest swiadectwem okreslonego 

faktu lub okolicznosci relewantnie prawnej. Jest to - w ocenie S~du - swoistego rodzaju 

srodek dowodowy" (k.10496). 

Odnosz~c powyzsze wywody do reali6w przedmiotowej sprawy S~d odwolawczy 

stan~l na stanowisku (k.10496), iz ,Raport Przewodnicz~cego Komisji Weryfikacyjnej jest 

dokumentem w rozumieniu mi. 115 § 14 k.k., albowiem tresci w nim zawarte stanowi~ 

dowod okolicznosci maj~cych znaczenie prawne, a zatem moze stanowic przedmiot 

przestypstwa z mi. 271 § 1 k.k." 

) 
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Konstatacja S!:!du na tie uzasadnienia decyzji instancyjnej nie jest przekonywujllca. S!:!d 

odwolawczy jedynie przyjlll tezy niekt6rych zazalen, kt6re zostanll nizej przedstawione, nie 

dokonujllc w tym zakresie kompleksowej analizy, w szczeg6lnosci nie ustosunkowal sitt do 

szeregu argument6w, kt6re zostaly przedstawione w zaskarzonej decyzji oraz pisemnym 

i ustnym stanowisku w zakresie zlozonych zazalen, powoluj llcym sitt na liczne orzeczenia 

oraz pogl!:!dY doktryny. Tymczasem S!l to argumenty tego rodzaju, ze nie mo2:na ich 

przemilcze6. 

S!:!d Okrttgowy uzasadniajllc swoje stanowisko podni6sl (k.l 0496), iz ,zakres 

ustawowych kompetencji Komisji Weryfikacyjnej sformulowanych w cyt. na wstypie ustawie 

wskazuje, ze Komisja ta prowadzila swoistego rodzaju post((powanie dowodowe, kt6rego 

celem bylo zbadanie prawdziwosci oswiadczen skladanych przez zolnierzy i pracownik6w" 

bylych W.S.I. ubiegajllcych sitt o przyjycie do nowo tworzonej S.K.W. i S.W.W. bttd!:!c 

wyposazona w uprawnienia wynikajllce z art. 63 ust. 4 i 4a ustawy, podobne do tych, kt6re 

przyslugujll organom sledczym i S!:!dowym, a co najmniej organom kontrolnym panstwa. S!:!d 

nadto zaznaczyl, iz ustawa wart. 79 a wprowadzila surowll odpowiedzialnos6 kamll dla os6b, 

kt6re w wyjasnieniach skladanych przed Komisjll Weryfikacyjnll oswiadczyly nieprawdtt. 

W dalszej kolejnosci S!:!d odwolawczy podni6sl (k.1 0497), ze ,ustawodawca nie tylko 

nalozyl na Przewodniczllcego Komisji Weryfikacyjnej obowii:!Zek sporzlldzenia Raportu, ale 

r6wniez ustawowo · uregulowal jego zakres, wskazujllc w art. 70a ust. 1-3 ustawy 

enumeratywnie informacje, ktore powinny znalezc si(( w jego tresci i co istotne 

ustawodawca uzyl tam zwrot6w kategorycznych "raport obejmuje", "w raporcie ujawnia sitt" 

okreslone ustawll informacje. I tak w Raporcie Przewodniczllcy Komisji Weryfikacyjnej 

zostal zobowii:!Zany do umieszczenia informacji o dzialaniach podejmowanych przez 

zolnierzy i pracownik6w wsr lub wojskowych jednostek organizacyjnych realizujllcych 

zadania w zalaesie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejsciem w zycie Ustawy 

z dnia 9 lipca 2003 r. 0 wsr, kt6rzy sami lub wsp6lnie i w porozumieniu z inn!:! osobll 

dopuscili sitt czyn6w okreslonych wart. 67 ust. 1 pkt. 1-10/ .. ./" 

Zdaniem orzekajllcego w niniejszej sprawie (k.l 0498) S!:!du Okrygowego ,tresc 

przywolanych przepis6w jednoznacznie wskazuje, iz przedmiotem Raportu 

Przewodniczllcego Komisji Weryfikacyjnej mialo bye nie tyle stwierdzenie nieprawidlowosci 

w funkcjonowaniu Wojskowych Sluzb Informacyjnych oraz innych wojskowych jednostek 

wykonujllcych zadania z zakresu wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Gako instytucji), ale 

wskazanie (ito w spos6b jednoznaczny, precyzyjny, kategoryczny) z imienia i nazwiska os6b, 
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kt6re dopuscily sit( czyn6w odpowiadaj '!cych znamionom przestypstw opisanych w Kodeksie 

Karnym, wskazanie tych czyn6w, jak tez wskazanie innych dzialan niezgodnych z prawem 

wychodz'!cych poza zakres dzialania WSI, a okreslonych przez ustawodawcy jako "inne 

dzialania wykraczaj'!ce poza sprawy obronnosci i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej ". Raport obejmowa6 mial r6wniez takie okolicznosci, kt6re same 

nie wyczerpuj'! znamion przestt(pstwa, ale kt6re mog'! miec znacznie dla kwestii 

odpowiedzialnosci karnej jak np. fakt osi'!gniycia korzysci maj'!tkowej". Z tego tez wzglydu 

w ocenie S'!du infmmacje bt(d'!ce przedmiotem Raportu - z uwagi na swoj'! tres6 - SC! 

okolicznosciami maj'!cymi znaczenie prawne. 

W konkluzji SC!d Okrt(gowy podsumowal (k.1 0499), iz ,to merytoryczna tres6, jaka 

zostala zamieszczona w Raporcie Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej (co istotne 

ustalenia mialy . bye oparte na uzyskanym w drodze de facto postt(powania dowodowego ··) 

materiale dowodowym), brak mozliwosci weryfikacji tej tresci przez organy, kt6re powolaly 

ustaw'! do zycia Komisjy Weryfikacyjn'! nadaj'!c jej szczeg6lowe kompetencje i okreslaj£!-C eel 

jej dzialania, spos6b podania tresci Raportu do wiadomosci publicznej przes'!dzaj£! o tym, ze 

Raport Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej nalezy uzna6 za dokument w rozumieniu 

art. 271 § 1 k.k., albowiem dokument ten niew'!tpliwie rna cechy rozstrzygni~cia 

publicznoprawnego, kt6remu sam ustawodawca nadal domniemanie prawdziwosci tresci w 

nim zawartych stanowi'!ce okolicznosci maj'!ce znaczenie prawne - w Raporcie mialy sit( 

znalez6 ustalenia wyl'!cznie prawdziwe, oparte na odpowiednio przekonuj'!cych dowodach". 

SC!d odwolawczy podni6sl ponadto, iz ,Raport ten stal sit( podstaw~ zainicjowania 

innych post~powan przewidzianych przepisami prawa. To Przewodnicz'!CY Komisji 

Weryfikacyjnej na mocy upowamienia ustawowego (co przemawia za uznaniem go za osobt( ) 

publicznego zaufania) stwierdzil powyzsze okolicznosci". Nie zgadzaj'!c sit( jednoczesnie 

z argumentacj'! zaskarzonego postanowienia S'!d wskazal (k.10500), iz ,z tresci tego Raportu 

w zaden spos6b nie wynika, by Raport ten byl jedynie materialem ocenno-informacyjnym, 

by zawieral przypuszczenia, subiektywne spostrzezenia, czy wrazenia Przewodnicz'!cego 

Komisji Weryfikacyjnej odnosnie podawanych okolicznosci (np. brak sformulowan o braku 

pewnosci w sytuacji jedynie podejrzenia popelnienia czynu zabronionego )". 

Stanowisko zaprezentowane przez S'!d odwolawczy koresponduje z tezami czysci 

z pokrzywdzonych, zawartymi w zazaleniach na decyzjt( o umorzeniu sledztwa z dnia 30 

gmdnia 2013 r., w tym wyrazonymi osobiscie (Krzysztof Polkowski) oraz przez ich 

pelnomocnik6w (Mariusza Waltera oraz ITI Holding S.A., Jana Zaluski, Marka 
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Dukaczewskiego oraz os6b najblizszych dla zmarlego Wojciecha Pogonowskiego ), kt6re 

l!lCZ!l znaczenie prawne okolicznosci bctd!lcej przedmiotem poswiadczenia w Raporcie 

z mozliwosci'!- spowodowania skutk6w, podejmowania odpowiednich krok6w prawnych, 

powoluj!lc sict przy tym na tezy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego sygn. K 51/07, w kt6rym 

uznal Raport za akt wladczy, konkretyzuj!lCY sytuacjy prawn!l wymienionych w nim os6b. 

S!ld fmmuluj!lc ocenct o uznaniu Raportu za dokument w rozumieniu art. 271 k.k. 

przyj!ll m.in. tezy pelnomocnika pokrzywdzonych Mariusza Waltera oraz ITI Holding S.A., 

(k.1 0069v ), iz za takim wnioskiem przemawia okolicznose, ze zostal on sporz!ldzony 

w ustawowo okreslonym celu, przez ustawowo powolany do tego podmiot, a informacje 

w nim zawarte, sluzye mialy nie tylko pozyskaniu okreslonej wiedzy przez wskazane w w/w 

ustawie podmioty, ale tak.ze byly podstaw!l do podejmowania odpowiednich krok6w 

'\ prawnych, w przypadku stwierdzonych w Raporcie nieprawidlowosci, w szczeg6lnosci do 

zlozenia odpowiednich zawiadomien o podejrzeniu popelnienia przestctpstwa, o kt6rych 

informacje, podczas sporz!ldzania Raportu podjctla Komisja Weryfikacyjna. 

Przed przedstawieniem szczeg6lowej oceny, zawieraj!lcej odniesienie do tez S!ldu 

odwolawczego zwr6cenia uwagi wymaga podstawowa okolicznose, iz dopiero wyczerpanie 

wszystldch znamion czynu z art. 271 § 1 k.k. uprawnia do uznania, iz doszlo do popelnienia 

przestctpstwa poswiadczenia nieprawdy w dokumencie. Przepis ten brzmi nastctpuj!lco: 

,Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, kt6ra 

poswiadcza w nim nieprawdf} co do okolicznosci majqcej znaczenie prawne, 

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesif}cy do !at 5 ". 

Dokument w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. musi by6 zatem wystawiony, a nie tylko 

sporz!ldzony, posiadae cech~ poswiadczenia okolicznosci o znaczeniu prawnym, tj. bye 

przeznaczony do dowodzenia okolicznosci w nich poswiadczonych bez potrzeby 

potwierdzania ich innymi dowodami, korzystae z domniemania prawdziwosci, bye obdarzony 

zaufaniem publicznym. Jesli jego wystawc!l nie jest funkcjonariusz publiczny to musi bye 

nim osoba do tego uprawniona, a zatem dzialaj!lca w granicach upowa:inienia ustawowego. 

Jak zostanie wykazane w przypadku Raportu zadne z tych znamion nie zostalo 

spelnione. S!ld odwolawczy nie zaj!ll sict kwesti!l sporz!ldzenia, a nie wystawienia Raportu 

oraz dzialania Przewodnicz(j.cego Komisji Weryfikacyjnej w kontekscie art. 271 k.k. poza 

przyznane uprawnienia (pomimo spelnienia znamion strony przedmiotowej z art. 231 § 1 

k.k. ), natomiast znamieniu ,poswiadczenia" poswi~cil najmniej uwagi w kontekscie calosci 

rozwazan dotycz!lcych tego przestctpstwa, wyci!lgaj!lc zarazem blctdne wnioski koncowe. 
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RAPORT JAKO DOKUMENT 
W ROZUMIENIEU ART. 271 K.K. 

Podejmuj'!c aktualnie decyzjy w niniejszej sprawie ponowme przeanalizowano, 

czy dzialanie Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej wyczerpalo ustawowe znamiona 

przestypstwa z mi. 271 k.k. uwzgl~tdniaj'!c takze argumenty S<!du odwolawczego oraz 

skarz'!cych. S<!d przedstawil w postanowieniu uchylaj'!cym zaskarzone postanowienie swoje 

wnioski i oceny, dlatego tez zasluguj'! one na odniesienie si~t do nich w wydanej ponownie 

decyzji o umorzenia Sledztwa. Z tego tez wzglydu dalsza czys6 uzasadnienia b~tdzie 

obejmowac bloki tematyczne wynikaj'!ce r6wniez z konstrukcji decyzji instancyjnej 

z ustosunkowaniem si~t do stanowiska S'!du odwolawczego oraz niekt6rych tez skarz'!cych. 

Natomiast r6wnie istotnymi powodami ponownego umorzema sledztwa, poza ) 

zakwestionowaniem trafnosci stanowiska S<!du, wyrazaj'!cym si~t w przedstawieniu szeregu 

kontrargument6w, jest brak wyczerpania w stosunku do Raportu znamienia strony 

przedmiotowej w postaci ,dokumentu wystawionego" oraz posiadaj'!cego cechy 

,poswiadczenia", nadto wobec Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej znamienia strony 

podmiotowej w postaci ,osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu" wobec 

przekroczenia przez w/w upowarnienia ustawowego (szczeg6lnego uprawnienia) 

do zamieszczenia w Raporcie informacji o konkretnej tresci, czyli okolicznosci, kt6rych 

S<!d nie podnosil w decyzji instancyjnej. 

RAPORT JAKO DOKUMENT URZF;DOWY 

Zar6wno w postanowieniu z dnia 30 grudnia 2013 r. o umorzeniu sledztwa jak 

1 aktualnie nie zostal zakwestionowany urzydowy charakter Raportu, w tym poprzez 

okreslenie go jako dokument prywatny. W uzasadnieniu tej decyzji nie kwestionowano 

r6wniez publicznego charakteru Raportu jako dokumentu w rozumieniu art. 115 § 14 Ide., 

natomiast odm6wiono mu ustawowego znamienia, okreSlonego w art. 271 k.k. w postaci 

poswiadczenia okolicznosci maj'!cych znaczenie prawne, bior'!c pod uwagy miydzy innymi 

jego walor dowodowy. Stanowisko to jest r6wniez aktualnie podtrzymywane. 

Na str. 108 uzasadnienia zaskarzonej decy~i podniesione zostalo, iz podejmuj'!c 

pr6b~t oceny Raportu w aspekcie zakwalifikowania go do dokumentu w rozumieniu art. 115 

§ 14 k.k. stwierdzic nalezy, iz posiada on atrybuty takiego dokumentu, bowiem zostal 

sporz'!dzony przez upowaznion'! osoby, chociaz nie posiadaj'!C'! statusu funkcjonariusza 

) 
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publicznego, w wykonaniu ustawowego zapisu, zawiera przewidziane prawem informacje, 

uzyskane w nastctpstwie uregulowanej aktarni wykonawczyrni procedury weryfikacyjnej. 

Wreszcie o tym, ze Raport jest dokurnentern urzctdowym swiadczy tryb jego opublikowania. 

Zwracaj'!c uwagy na ten aspekt rnozna przyj'!-6, iz z uwagi na okolicznosci formalne, 

wynikaj'!ce z umocowania ustawowego, trybu jego sporz'!dzenia oraz publicznoprawnego 

charakteru wspornniany Raport rna znaczenie prawne. 

W tyrn sarnymjednak rniejscu wskazane zostalo, iz Raport ten w swej istocie nie jest 

dowodem prawa, ani tez stosunku prawnego. Wyraz raport oznacza: ,ustne lub pisemne 

sprawozdanie, doniesienie o czyrns, zwylde zwierzchnikowi, instytucji nadrzydnej itp." (por. 

Uniwersalf!Y slownik J~iJka polskiego pod red. prif. Stanislawa Dubisza, PWN, Warszawa 2003, 

tom IT/, str. 27). W opracowaniu tym opisane zostaly zachowania okreslonych w nim os6b w 

kontekscie wypelnienia nonn zawartych wart. 70a ustawy. 

Na uwagy w tym zakresie zasluguje rn.m. stanowisko pelnomocnika 

pokrzywdzonego Marka Doroza (k.10155 i n.), bowiem wlasnie skarz'!CY w zlozonym 

zazaleniu powolal sict na orzeczenie SC!du Najwyzszego, w kt6rym jest rnowa o mozliwosci 

potraktowania Raportujako dokumentu prywatnego- w zaskarzonej decyzji tak ten dokument 

nie byl okreslany, w tyrn nie bylo powolywane w/w. orzeczenie lub jego tezy. Pelnomocnik 

pokrzywdzonego wywodzi, iz skoro dokumenty urzctdowe z rnocy mi. 244 § 1 k.p.c. stanowi'! 

dow6d tego, co zostalo w nich zaswiadczone, nie moze ulega6 W'!tpliwosci, ze stanowi'! 

r6wnoczesnie dow6d prawa, stosunku prawnego lub okolicznosci rnaj'!cej znaczenie prawne. 

W tym kontekscie za szczeg6lnie wa:Zny skarz'!CY uznal wyrok S'!du Najwyzszego z dnia 

8 listopada 2012 r. sygn. I CSK 177/12, w kt6ryrn S'!d Najwyzszy wprost potwierdzil, 

iz Raport w chwili, gdy zostal stworzony i opublikowany mial charakter dokurnentu 

urzydowego. Wyrok wprawdzie dotyczyl jedynie pewnych elernent6w Raportu, jednak 

zdaniem pelnomocnika pokrzywdzonego Marka Doroza ocena prawna Raportu jako 

dokumentu, kt6ra zostala zawarta w uzasadnieniu w/w wyroku rna charakter generalny 

i kluczowy na gruncie niniejszej sprawy. Co wictcej, w uzasadnieniu wskazanego wyroku S'!d 

Najwyzszy, oceniaj'!c charakter prawny Raportu uznal, iz w zakresie objcttym art. 70a ust. 2 

ustawy I .. ./, Rapmi dopiero w chwili orzekania w sprawie przestal bye dokumentern 

urzydowym, wobec wejscia w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego K 51/07 i w tyrn 

zakresie stal sict dokumentem prywatnyrn, poniewaz odpadla podstawa prawna umieszczenia 

tych okolicznosci w Raporcie. Dalej skarz'!CY podni6sl, iz S'!d Najwyzszy nie wypowiedzial 

siy co do charakteru prawnego pozostalej czctsci Raportu (kwestia ta wykraczala bowiem poza 
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granice opisywanej sprawy), nie ulega jednak WC!tpliwosci, ze zastosowanie wskazanego 

wyzej toku rozumowania prowadzi jednoznacznie do przyjycia, ze w zakresie w jakim tres6 

Raportu miala oparcie normatywne w Przepisach wprowadzaj'!cych (nawet jesli tresci te - tak 

jak w niniejszej sprawie - zostaly ustalone w spos6b nieprawidlowy i byly nieprawdziwe), 

Raport stanowi dokument urzydowy w rozumieniu art. 244 § 1 k.p.c .. 

Pelnomocnik pokrzywdzonego Marka Doroza podkreSlil jednoczesnie, ze stanowisko 

powyzsze moze znalez6 oparcie w jednolitej linii orzeczniczej SC!du Najwyzszego i SC!du 

Apelacyjnego w Warszawie, rozpoznaj'!cego sprawy cywilne zwi'!zane ze sporz'!dzeniem 

i opublikowaniem Rapmiu. Raport zostal uznany (przy zastrzezeniu, ze nie dotyczy to 

wszystkich jego czysci) za dokument urzydowy m.in. w wyroku SC!du Najwyzszego z dnia 

12 Iutego 2010 r. sygn. akt I CSK 340/09 (na to orzeczenie powoluje siy r6wniez 

pelnomocnik A1eksandra Makowskiego - k.10234) oraz w uzasadnieniach wyrok6w SC!du ) 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia: 18 wrzesnia 2012 r. sygn. akt I ACa 185/12; 5 grudnia 

2012 r. sygn. akt VI ACa 710/12 oraz 4 czerwca 2013 r. sygn. akt I ACa 1525/12. 

Zauwazenia wymaga, iz w zaskarzonej decyzji na str. 107 wprost zostalo powiedziane, 

iz bior'!c pod uwagy stanowiska przedstawicieli doktryny, jak i SC!du Najwyzszego, zajyte 

w indywidualnych orzeczeniach, mo:Zna wywodzi6, iz ochrona wynikaj'!ca z przepisu z art. 

271 § 1 k.k. dotyczy bardzo szeroldego spektrum dokument6w (prywatnych i urzydowych

tak m.in. w postanowieniu S'!du Najwyzszego z dnia 8 kwietnia 2002 roku sygn. IV KKN 

421/98, Lex nr 53338), kt6re stanowi'! dow~d prawa, stosunku prawnego oraz okolicznosci 

maj'!cej znaczenie prawne. Najistotniejszym elementem determinuj'!cym okreslony charakter 

dokumentu byl ·fakt przyslugiwania mu szczeg6lnej ochrony wynikaj'!cej po czysci 

z przymiotu ,zaufania publicznego" oraz prawdziwosci zawartych w nim tresci. ) 

S~d odwolawczy podkreslil, iz Raport poprzez podanie go do wiadomosci publicznej 

zostal ,wystawiony na uzytek publiczny" (k.10500), na co wskazuje takze intencja 

ustawodawcy, wyra:Zona w projekcie nowelizacji do ustawy, zgodnie z kt6r'!, obywatele RP 

mieli bowiem poznac sprzeczne z prawem dzialania wyczerpujqce znamiona przestr;pstw 

likwidowanych sluzb w tym dane os6b wsp6ldzialajqcych z tymi sluzbami w dokonaniu tych 

przestr;pstw ". 

Wbrew argumentacji S~du wskaza6 nalezy, iz w kontekscie cyt. fragmentu projektu 

nowelizacji do ustawy wylania siy nie tyle znaczenie dowodowe, a infmmacyjne Raportu. 

Znaczenie to wynika tez po czysci z uzasadnienia projektu cyt. ustawy z dnia 14 

grudnia 2006 r., obliguj~cej Przewodnicz'!cego Komisji do sporz'!dzenia Raportu. Wskazano 
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w mm m.m.: ,1 .. ./Celem podania do publicznej wiadomosci przypadk6w dzialan 

wyla·aczajqcych poza zakres ustawowych uprawnien WSI nie jest wylqcznie rozliczenie 

przesz/osci, takim ce[em jest rowniez USWiadomienie opinii publicznej niebezpieczenSfv.iG 

wynikajqcego z alienacji sluzb specjalnych i realizowania przez nie wlasnych (pozaprawnych) 

zamierzen / .. ./" (Nr drttku: 1044 S rjmtt RP V kadeng'i, ~6dlo LEX). 

Zdecydowanie nalezy podkreslic, iz fakt publikacji Raportu nie nadawal mu znaczenia 

dowodowego, urzydowego zaswiadczenia fakt6w, bowiem 0 tej wlasciwosci dokumentu 

decyduje tresc i spos6b dochodzenia do okreslonych ustale:6, wreszcie skutki przewidziane w 

ustawie (bez koniecznosci przeprowadzania w tym zakresie odrybnego postypowania 

dowodowego ). W tym miejscu mozna powolac siy na tresc orzeczenia, cytowanego takze 

przez pelnomocnika pokrzywdzonego Aleksandra Makowskiego (k.10234 i n.) dotyczE!cego 

komentowanego w nim przepisu art. 115 § 14 k.k., tj. postanowienia SE!du Najwyzszego z 

dnia 29 listopada 2006 r. sygn. I KZP 27/06 (OSNKW 2006, Nr. 12, poz. 110), iz ,status 

dokumentu nie jest uzalezniony od formy nosnika informacji i jej zapisu, ale od jej tresci, a 

zwlaszcza funkcji jakE! ta tre86 spelnia w konkretnych okolicznosciach". 

Rowniez wbrew stanowisku SE!du odwolawczego to ocena konkretnych zapis6w 

Raportu, iz stanowiE! one tresc zaswiadczajE!CE!, a nie brak mozliwosci jej weryfikacji przez 

organy, kt6re powolaly do zycia Komisjy WeryfikacyjnE! jest istotna do uznania, iz dany 

fragment Raportu, b<tdE!cego dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 k.k., narusza 

dyspozycjy art. 271 § 1 k.k. Skoro Trybunal Konstytucyjny w wyroku sygn. K 51/07 

·zakwestionowal zgodnosc att. 70a ustawy z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP m.in. w zakresie, w 

jakim nie gwarantuje on stronom srodk6w prawnych umozliwiajE!cych uruchomienie SE!dowej 

kontroli decyzji o podaniu do publicznej wiadomosci danych osobowych objytych Raportem, 

to nie spos6b tego braku podnosic jako argumentu za uznaniem Raportu za dokument w 

rozumieniu art. 271 § 1 k.k. 

WYSTAWIENIE DOKUMENTU 

SporzE!dzenie Raportu me mozua utozsamiac z fotmE! czasownikowE! uzytE! w art. 

271 § 1 k.k., a mianowicie z ,wystawieniem", b<tdE!cym ustawowym znamieniem 

przestypstwa poswiadczenia nieprawdy, kt6re to okreslenie zawsze zwi~atle jest z wydaniem 

swiadectwa okreslonej okolicznosci, majE!cej znaczenie prawne. 
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Mi<tdzy innyrni w postanowieniu z dnia 15 rnarca 2013 r. sygn. V KK 433/12 (LEX 

nr 1281120) S~d Najwyzszy okreslil przeslanki zakwalifikowania zachowania jako 

wystawienia dokurnentu w rozurnieniu art. 271 k.k.: 

,Przepis ten sankcjonuje / .... / czynnos6 polegaj~c~ na "wystawieniu" dokurnentu. 

N atorniast dokurnent, kt6rego wytworzenie zarzucono oskarzonyrn - zostal przez nich 

"sporz~dzony". Z wystawieniern dokurnentu rnarny do czynienia w6wczas, gdy osoby go 

sporz~dzaj~ce, nawet jdli nie s~ funkcjonariuszarni publicznymi, to realizuj~ w ten spos6b 

wynikaj ~ce z przepis6w uprawnienie do sporz~dzenia dokurnent6w, kt6re odnosz~ skutki 

takze w sferze publicznej ". 

W tyrn zakresie uksztaltowala siy zgodna linia orzeczmcza. M.in. S~d Najwyzszy 

w wyroku z dnia 9 rnaja 2002 r. sygn. V KKN 323/99 (OSNKW 2002/9-10/71, Prok.i Pr.-

wld. 2002/10/1) wskazal, iz ,przedrniotern penalizacji wart. 271 § 1 k.k. jest poswiadczenie ) 

nieprawdy jedynie w dokurnencie, i to tylko takirn, kt6ry ,wystawiono", gdy wystawc~ byl 

funkcjonariusz publiczny alba inna osoba uprawniona do wystawienia takiego dokumentu. 

Podobnie kwestie te normowal art. 266 § 1 k.k. z 1969 r. Wprawdzie w w}rroku S~du 

Najwyzszego z dnia 18 pazdziernika 1995 r. (II KRN 95/95, OSN Prok. i Pr. 1996, z. 2-3, 

poz. 5, s. 8) przyjyto, iz w razie poswiadczenia nieprawdy w umowie kupna-sprzedazy 

sarnochodu, kt6ra jest nastypnie przedldadana w Urzydzie Skarbowyrn w celu obliczenia 

podatku, dochodzi do popelnienia czynu okreslonego w art. 266 § 1 k.k. z 1969 r., ale 

stanowiska tego nie rno:lna podzieli6 (zob. kry!Jt:znie o nim A. Marek: Komentarz do kodeksu 

karnego. Czf.sc szt:zegolna. Warszawa 2000, s. 284). Jak trafnie zauwazono juz w wyroku S~du 

Najwyzszego z dnia 9 pazdziernika 1996 r. (V KKN 63/96, Wok. 1997, z. 5, s. 15) nie jest 

dokurnentem w rozurnieniu art. 266 d.k.k. dokurnent, kt6ry nie jest "wystawiany", a jedynie - ) 

jak urnowy cywilnoprawne - "zawierany". W wyroku z dnia 3 grudnia 1997 r. (V KKN 

296/96, Gaz. S~d. 1998, z. 6, s. 29; OSN Prok. i Pr. 1998, z. 4, poz. 6, s. 8) S~d Najwyzszy 

wyrainie zas wskazal, ze czynnos6 opisana w art. 266 § 1 d.k.k. polega6 rna na 

"poswiadczeniu" nieprawdy przez uprawnionego do wystawienia dokurnentu, a wiyc nie 

maze odnosi6 siy do sarnego zawierania urn6w, gdyz zawieranie takie nie polega na 

"wystawianiu" dokurnentu, lecz na podpisywania kontraktu. Pogl~dy te pozostaj~ w pelni 

aktualne na gruncie obecnego mi. 271 § 1 k.k." 

W wyroku z dnia 26 kwietnia 2007 r. sygn. II AKa 444/06 (Lex 327619) S~d 

Apelacyjny w Katowicach orzeld, iz ,sporz~dzenie sprawozdania, czyli jego wykonania, nie 

mozna utozsamiac z form~ czasownikow~ uZyt~ w art. 271 § 1 k.k., a mianowicie 

z wystawieniem, kt6re to okreslenie zawsze zwi~ane jest z wydaniem swiadectwa, 
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wypisaniem przyldadowo rachunku, czeku, weksla lub podobnych dokument6w, zas nigdy ze 

sporzct.dzeniem lub zlozeniem sprawozdania". 

Nie ulega Wct.tpliwosci; ze raport, tak jak sprawozdanie Sly sporz~dza, a nie 

wystawia. Podnie86 przy tym nalezy, iz Przewodniczct.cy Komisji Weryfikacyjnej 

legitymowal siy uprawnieniem do sporzct.dzenia Raportu o okreslonej przepisami tresci, ale 

nie byl to dokument, kt6ry mial odnosi6 skutki takze w sferze publicznej. 

Sporzct.dzony przez Antoniego Macierewicza Raport nie mial takiego charakteru 

oddzialywania w sferze publicznej i dlatego dokument ten nie korzystal z ochrony prawnej, 

jaka wynika z art. 271 § 1 k.k. 

Juz ta okolicznos6 sprawia, ze Przewodniczct.cy Komisji Weryfikacyjnej nie moze bye 

podmiotem przestypstwa z art. 271 § 1 k.k. 

POSWIADCZENIE NIEPRA WDY 

Na podstawie charakteru publikacji i cel6w Raportu Sct.d argumentuje (k.l0500), 

iz ,dokument ten byl przeznaczony do wykazania okolicznosci w nim zawartych bez potrzeby 

potwierdzenia go innymi dowodami, korzystajct.c z domniemania prawdziwosci, byl 

obdarzony zaufaniem publicznym jako pochodzct.CY od podmiotu powolanego ustawct. do 

dokonania weryfikacji likwidowanych Wojskowych Sluzb Informacyjnych, podmiotu 

majct.cego dostyp do wszelkich niezbydnych material6w w tym niejawnych, majct.cego prawo 

wysluchania - pod grozbct. odpowiedzialnosci karnej - zolnierzy i pracownik6w WSI." 

Stwierdzenie powyzsze zwi¥ane jest ze znamieniem czasownikowym przestypstwa 

z art. 271 § 1 k.k. jakim jest ,poswiadczenie nieprawdy", kt6remu Sct.d poswiycil w sumie 

najmniej miejsca zar6wno w rozwazaniach og6lnych, jak i szczeg6lnych odnoszct.cych siy 

konlaetnie do Raportu. 

W tym zakresie uksztahowala siy przez wiele lat zgodna linia orzecznicza. Cechy 

poswiadczenia z art. 271 § 1 k.k. posiadajct. tylko dokumenty ,wystawiane" na uzytek 

publiczny, przeznaczone do dowodzenia okolicznosci w nich poswiadczonych bez 

potrzeby potwierdzania ich innymi dowodami, korzystajct.ce z domniemania prawdziwosci, 

obdarzane zaufaniem publicznym (tak m.in. identycznie orzekly Sct.dy Apelacyjne w 

Krakowie w wyroku sygn. II AKa 173/99 i w Warszawie w wyroku sygn. II AKa 14/13). 

Wprawdzie nie jest wa:Z:ne, czy okolicznos6, kt6rct. dokument w rozumieniu art. 271 

§ 1 k.k. stwierdza mo:Z:na ustali6 za pomocct. innych dowod6w, ale istotne jest, ze nie rna 



140 

takiej koniecznosci dowodowej, bowiem sensem ,poswiadczenia" jest, ze dokumenty je 

zawieraj'!ce przeznaczone S'f. do dowodzenia okolicznosci w nich poswiadczonych bez 

potrzeby potwierdzania ich innymi dowodami. Niemniej jednak w przypadku podejrzenia 

poswiadczenia nieprawdy musi ono dotyczy6 fakt6w, kt6re poddaj'! siy weryfikacji. 

W postanowieniu o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. zawarta zostala 

ocena odmawiaj'!ca wypelnienia przez autora Raportu ustawowego znamienia, okreslonego 

w art. 271 k.k. w postaci poswiadczenia okolicznosci maj'f.cych znaczenie prawne, biol''f.C pod 

uwagy miydzy innymi jego walor dowodowy. 

Zachodzi pytanie, czy Raport jako dokument w rozumieniu art. 244 k.p.c. 

( tj. dokument urzydowy, sporz'f.dzony w przepisanej formie przez powolane do tego organy 

wladzy publicznej i inne organy paiistwowe w zakresie ich dzialania, stanowi dow6d tego, co 

zostalo w nich urzydowo zaswiadczone) kazdorazowo bydzie zawieral w swojej tresci cechy 

poswiadczenia w rozumieniu art. 271 § 1 k.k.? 

Na szczeg6ln'f. uwag(( w tym zalaesie zasluguj'! wywody zawarte w wyroku z dnia 

12 lutego 2010 r. S'f.dU Najwyzszego sygn. I CSK 340/09 (Biul. SN 2010/4/13). Orzeczenie 

to daje odpowiedz na powyzsze pytanie i rozwiewa wszelkie W'!tpliwosci. Zostalo ono tez 

wymienione przez pelnomocnika polazywdzonego Marka Doroza w zlozonym zazaleniu 

(k.10155 in.) na postanowienie o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. 

S'f.d Najwyzszy w przywolanym orzeczeniu r6wniez uznal, iz Raport jest dokumentem 

urzydowym w rozumieniu art. 244 § 1 k.p.c., poniewaz zostal sporz'!dzony przez powolany 

do tego organ wladzy publicznej w zakresie jego dzialania, ale jednoczesnie podni6sl istotri'! 

okolicznos6, ze w celu stwierdzenia zalaesu mocy dowodowej dokumentu konieczne jest w ) 

kazdym przypadku odroznienie wlasciwej tresci zaswiadczaj~cej od pozostalej tresci 

dokumentu oraz wlasciwy zalrres zaswiadczenia. Rozr6znienie to jest istotne, domniemanie 

bowiem zgodnosci z prawd'f. dotyczy tylko tego co zostalo w nim urzydowo zaswiadczone, 

gdyz tylko ta tresc dokumentu urzydowego jest objyta domniemaniem. S'f.d Najwyzszy 

stwierdzil, ze 6w Raport - dokument urzydowy, kt6rego celem jest przedstawienie ustaleii 

Komisji Weryfikacyjnej dokonanych w zakresie powierzonychjej zadaii oraz wynik6w oceny 

zebranego materialu, wykazuje pewne podobieiistwo do szczeg6lnego rodzaju dokumentu 

urzydowego, jakim S'f. uzasadnienia orzecze.ii S'f.dowych, kt6rych celem jest wskazanie 

podstawy faktycznej i wyjasnienie podstawy prawnej rozstrzygniycia. Z faktu takiej · 

kwalifikacji nie moZ:na jednak wyprowadza6 wniosku, ze do uzasadnieii orzecze.ii odnosz'! siy 

wszystkie skutki, jakie kodeks postypowania cywilnego wi'!Ze z dokumentami urzydowymi. 
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U stalenia zwarte w uzasadnieniach orzeczen me s~ bowiem stwierdzeniem fakt6w 

bezposrednio znanych s~dowi czy tez przez niego sprawdzonych, ale wnioskowaniem o 

prawdziwosci fakt6w na tle caloksztahu okolicznosci sprawy. Zdaniem S~du Najwyzszego 

uzasadnienia orzeczen s~dowych, choe stanowi~ dokument urzydowy, nie zawieraj~ ani 

oswiadczen, ani zaswiadczen, o kt6rych mowa wart. 244 § 1 i art. 252 k.p.c. Stwierdzaj~ one 

jedynie, do jakiego wniosku przy ocenie zebranych i przeprowadzonych dowod6w doszedl 

s~d w oparciu o wlasne przekonanie. 

Warto w tym miej scu zaprezentowae takze rozwazania wyrazone w wyroku S~du 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. XXC 1250/08 (k. 8570 

i n.) z pow6dztwa Marka Dukaczewskiego, kt6ry r6wniez wymienil pelnomocnik 

pokrzywdzonego Marka Doroza. We wskazanym orzeczeniu instancyjnym uznano za trafny 

wniosek S~du Okrygowego w Warszawie, iz przywolane przez niego orzeczenie Trybunalu 

Konstytucyjnego (w/cyt. o sygn. K 51/07- dop. wl.) nie moglo bye pozbawione znaczenia 

przy ocenie wiarygodnosci i formalnej mocy dowodowej Raportu. ,Przy zalozeniu bowiem, 

ze Raport powstal w przewidzianej prawem formie i w zakresie kompetencji powolanego 

ustaw~ szczeg6lnego organu, kt6remu ustawodawca przyznal uprawnienie do wladczej 

ingerencji w sytuacjy prawn~ okreslonych os6b, jej autorytatywnego ustalenia i oceny, nalezy 

zakwalifikowae Raport jako swego rodzaju dokument urzydowy. Konsekwencj~ powyzszego 

powinno bye z kolei- stosowanie do art. 244 k.p.c - uznanie dokumentu za dow6d tego, co 

zostalo w nim urzydowo poswiadczone. Przyj«tcie przez ustawodawc«t domniemania 

zgodnosci Z prawd~ OSWiadczeJi Uj«ttyCh W dokumentach UfZ«tdowych opiera Si«t jednak 

na koncepcji legalnosci ich powstania, talci;e z punktu widzenia podstawy normatywnej. 

Fakt stwierdzonej niezgodnosci tej podstawy ze standardami konstytucyjnymi nie moze bye 

zatem pomini((ty, szczeg6lnie w sytuacji, gdy sprzecznose ta nie moze skutkowae wszczyciem 

odrybnego post((powania prowadz~cego ostatecznie do weryfikacji oswiadczen obj((tych 

dokumentem". 

S~d Apelacyjny podkreslil, ze trzeba tez pami((tae, iz przyzname dokumentom 

urzydowym specyficznej mocy prawnej wi~ae nalezy m.in. z ustalon~ procedur~ 

dochodzenia do zawartych w nim tresci, daj~c~ z jednej strony gwarancjy pewnosci ustalen, 

a drugiej - zabezpieczenia interes6w os6b zainteresowanych. W przypadku rozpatrywanego 

Raportu szczeg6lowe i staranne ustalenia faktyczne byly niezbydne dla stwierdzenia zar6wno 

samego faktu, jak i okolicznosci dokonania okreslonych czyn6w przez osoby objyte 

Raportem. Tymczasem - jak zauwazyl Trybunal Konstytucyjny, przepisy ustawy nie 
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zawieraly rozwiClZan, kt6re eliminowalyby popelnianie bl<rd6w przy ustalaniu fakt6w, co w 

konsekwencji od razu rodzilo niebezpieczenstwo naruszenia przepis6w przez zamieszczenie 

w Raporcie informacji niezgodnych z prawd£! opartych na blydnych ustaleniach faktycznych. 

W szczeg6lnosci Trybunal Konstytucyjny zwr6cil uwagy, iz zasady sprawiedliwej procedury 

wymagaly ,zapewnienia wszystkim zainteresowanym prawa do wysluchania przed 

sporz£!-dzeniem Raportu piytnuj£!-cego ich dzialania, prawa dostypu do akt sprawy oraz 

prawa do kwestionowania w postypowaniu S£!-dowym ustalen zawartych w raporcie", co nie 

mialo miej sea. 

Zdaniem S£!-du Apelacyjnego tresc Raportu zaswiadcza jedynie to do jakiego 

wniosku przy ocenie zebranych i przeprowadzonych dowodow doszli czlonkowie 

Komisji Weryfikacyjnej, lecz nie jest to r6wnoznaczne z tym, iz te wnioski S£! zgodne 

z rzeczywistym stanem rzeczy. Odwoluj£!-C siy do stanowiska S£!-du Najwyzszego wyrazonego ) 

w cyt. wyroku z dnia 12 lutego 2010 r., sygn. I CSK 340/09 S£!-d Apelacyjny dodatkowo 

stwierdzil, iz nie S£! objyte domniemaniem z art. 244 § 1 k.p.c. zeznania zlozone w sprawie 

karnej, ani nie korzysta z domniemania prawdziwosci tres6 notatek sluzbowych, kt6re 

tworzyly akta wsp6lpracownik6w WSI. 

Wyraznie w sprawie nalezy zaakcentowac okolicznos6, na kt6r£! zwracano uwagy 

w zaskarzonej decyzji, iz cech£! dokumentu w rozumieniu art. 271 k.k. jest poswiadczenie 

okolicznosci maj£!-cej znaczenie, a znamienia powyzszego nie wyczerpuj'! opinie, analizy, 

interpretacje, czy te:i opisy relacji, przedstawionych w innych dowodach (np. wysluchan, 

notatek). Zwr6cenia uwagi w tym miejscu wymaga tez tres6 wyroku S£!-du Najwyzszego sygn. 

IV KKN 563/97, zgodnie z kt6tym ,odpowiedzialnosc kama bieglego za przestypstwo tzw. 

falszu intelektualnego dotyczy poswiadczenia fakt6w, kt6re poddah si<r weryfikacji z punktu 

widzenia ich prawdziwosci lub falszu, natomiast nie obejmuje samych ocen". 

Podniesc nalezy, iz w cyt. juz wyroku z dnia 26 kwietnia 2007 r. sygn. II AKa 444/06 

S£!-d Apelacyjny w Katowicach (Lex 327619) orzeld, iz ,sprawozdanie likwidatora 

przedsiybiorstwa panstwowego nie stanowi dokumentu w rozumieniu ati. 271 § 1 k.k. 

i nie moze stanowi6 przedmiotu tego czynu zabronionego. Dokument, o kt6rym mowa w art. 

271 § 1 k.k. musi nie tylko odpowiadac cechom wymienionym w art. 115 § 14 k.k., lecz 

ponadto musi zawiera6 w swej tresci poswiadczenie, kt6remu przysluguje cecha zaufania 

publicznego, a w zwi£!Zlm z tym domniemanie prawdziwosci. Tymczasem, jak wynika 

z jyzykowego znaczenia, sprawozdanie to przedstawienie przebiegu jakiejs dzialalnosci, 

szczeg6lowe zdanie sprawy z czegos, opis jakichs zdarzen lub wypadk6w, relacja, raport. 

) 
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Sprawozdawcq. zas jest ten, kto ustnie bq.dz pisemnie sklada sprawozdanie, kto opisuje lub 

omawia jakies wypadki, wydarzenia. Zatem sprawozdanie jest sporzq.dzone wedlug wiedzy 

i spostrzezeil sprawozdawcy. Przy takim zas rozumieniu powyzszych pojy6 trudno przypisa6 

sprawozdaniu cechy zaufania publicznego i domniemania prawdziwosci. / .. ./". 

W przywolanym orzeczeniu tamt. Sq.d Apelacyjny zawarl istotne stwierdzenie: 

,! .. .I Skora zatem sprawozdanie jest jedynie oswiadczeniem przedstawiajq.cym stan 

wiedzy osoby zobowiq.zanej do jego sporzq.dzenia oraz zlozenia i skoro w przypadku 

sprawozdania skladanego organowi zalozycielskiemu przez likwidatora przedsiybiorstwa 

pailstwowego nie wywieralo ono i nie moglo samoistnie wywrze6 zadnych skutk6w 

prawnych, to racjy nalezy przyzna6 Sq.dowi Okrygowemu, ze nie stanowi ono dokumentu w 

rozumieniu art. 271 § 1 k.k. i nie moze stanowi6 przedmiotu tego czynu zabronionego, tym 

bardziej ze sprawozdanie to nie bylo sporzq.dzone jedynie w celu poswiadczenia nieprawdy 

i wylq.cznie w celu wprowadzenia w blq.d innej osoby". 

Na marginesie wskaza6 nalezy, ze Sq.d Najwyzszy w uchwale z dnia 17 maja 2000 r. 

sygn. I KZP 10/2000 (OSNKW 2000, z. 5-6, poz. 40; z krytycznq. glosq. do tego orzeczenia 

M. Surkonta) analizowal kazus likwidatora przedsiybiorstwa pailstwowego i stwierdzil, 

iz likwidator przedsiybiorstwa nie jest funkcjonariuszem publicznym - pelni zas funkcjy 

publicznq.. 

Przechodzq.c do kwestii wlasciwego zakresu zaswiadczenia w Raporcie ?:wr6cenia 

uwagi wymaga, iz jak sam stwierdzil Sq.d odwolawczy -I .. .I ,Przewodniczq.cego Komisji 

Weryfikacyjnej ograniczala zasada prawdy materialnej oraz przepisy ustawy karnej przy 

ustalaniu w spos6b jednoznaczny faktu dokonania czyn6w okreslonych w ustawie (k.10502). 

Autor Rapotiu nie mial upowa.znienia ustawowego do stwierdzenia, ze dana osoba popelnila 

przestypstwo, bowiem orzekanie w tym zakresie mozliwe jest jedynie w drodze postypowania 

karnego. Zobowiq.zanie Przewodniczq.cego Komisji Weryfikacyjnej nalezy interpretowa6 

zgodnie z obowiq.zujq.cym porzq.dkiem prawnym. Autor Raportu wprawdzie mial obowiq.zek 

wskazania w sporzq.dzanym, w wyniku delegacji ustawowej dokumencie, ze konkretne osoby 

dopuscily siy przewidzianych w ustawie czyn6w niedozwolonych, ale tego rodzaju wskazanie 

nie stanowilo urzydowego poswiadczenia popelnienia · przez te osoby przestypstw. 

Zobowiq.zanie to moze bye tak mylnie interpretowane, bowiem tres6 mi. 70a ust. 1 - 3 ustawy, 

okreslajq.cego zakres informacji, do kt6rych umieszczenia byl upowa:lniony autor Rapmiu, 
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zostala zredagowana w ten spos6b, ze wynika z niego, iz Raport powinien zawiera6 przede 

wszystkim dane o dzialaniach podejmowanych przez zolnierzy i pracownik6w WSI lub 

wojskowych jednostek organizacyjnych realizuj'!-cych zadania w zalaesie wywiadu 

i kontrwywiadu wojskowego przed wejsciem w zycie ttstawy z dnia 9 lipca 2003 r. o WSI, 

kt6rzy sami lub wsp6lnie i w porozumieniu z inn'!- osob'!- dopuscili si~t czyn6w okreslonych w 

art. 67 ust. 1 pkt. 1-10 / .. ./. Raport powinien zawierae takze informacje o osobach 

zajmuj'!-cych kierownicze stanowiska panstwowe, kt6re powzi~tlY wiadomose o dzialaniach, 

o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 i 2 i nie podj~tlY czynnosci zmierzaj'!-cych do zaprzestania 

takich dzialan. Realizacja tego zobowi'!-Zania powinna jednak sprowadza6 si~t do 

zamieszczenia informacji o czynach, odpowiadaj'!-cych znamionom przest~tpstw opisanych 

w Kodeksie Kamym, ale stwierdzonych prawomocnymi wyrokami. Wym6g taki wynika 

wprost z zasady domniemania niewinnosci, uregulowanej w art. 45 ust. 3 Konstytucji RP, 'l 

zgodnie z kt6rym ,kazdego uwaza si~t za niewinnego, dop6ki jego wina nie zostanie 

stwierdzona prawomocnym wyrokiem S'!-du", usankcjonowanej takze wart. 5 § 1 k.p.k. 

Jak zostalo wyzej przedstawione S'!-d Apelacyjny w Warszawie w orzeczeniu sygn. 

XX C 1250/08 zaj'!-l odmienne stanowisko twierdz'!-c, iz orzeczenie Trybunalu 

Konstytucyjnego o sygn. K 51/07 nie moglo bye pozbawione znaczenia przy ocenie 

wiarygodnosci i formalnej mocy dowodowej Raportu, kt6re z uwagi na swoje poszerzone 

argumenty jest przekonywuj'!-ce. 

Zdecydowanie nalezy r6wniez podlaeslie, ze w realiach niniejszej sprawy nie spos6b 

uzna6, ze Raport jest dokumentem ze wzgl~tdu na jego cech~t ,poswiadczenia" (walor 

dowodowy) bior'!-c pod uwagy przewidziany ustaw'!- spos6b dochodzenia do ustaleii. 

Niew'!-tpliwie nalezy ze szczeg6ln'!- uwag'!- przesledzi6 rozwazania, zawarte w uzasadnieniu ) 

wyroku o sygn. K 51107, w kt6rym Trybunal Konstytucyjny uznal za sprzeczne z Konstytucj'!-

m.in. pozbawienie os6b z Raportu prawa do wysluchania przed Komisj'!- Weryfikacyjn'!-, 

prawa dostypu do akt sprawy oraz odwolania do S'!-du od decyzji o umieszczeniu w Raporcie. 

Taki ksztalt ustawy nie m6gl bye gwarantem domniemania prawdziwosci zapis6w Raportu. 

Zauwazenia wymaga, iz S'!-d odwolawczy pomimo, ze zarzucaj'!-c prokuratorowi 

selektywn'!- interpretacjy orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego sam nie przyj'!-l wszystkich 

wniosk6w uzasadnienia w/w wyroku - podlaeslil bowiem (k.10502), ,ze Trybunal 

Konstytucyjny nie zajmowal si~t charakterem prawnym Raportu jako dokumentu w 

rozumieniu przepis6w Kodeksu Karnego". Jak moZlia wywodzie stwierdzenie to dotyczy 

przedstawienia przez Trybunal charakteru raport6w, zawieraj'!-cych opis i ocen~t 
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funkcjonowania okre8lonych instytucji publicznych. SC}.d zaznaczyl jednoczesnie, iz 

prawidlowe odczytanie tresci wyroku Trybunalu Konstytucyjnego winno prowadzi6 ,do_ 

wniosku, ze Trybunal Konstytucyjny w spos6b jednoznaczny dostrzegl odrttbnos6 

przedmiotowego Raportu od innych tego typu akt6w sporzC}.dzanych na zlecenie organ6w 

wladzy publicznej a zmierzajC}.cych do uzyskania calosciowej analizy i oceny funkcjonowania 

okreslonych instytucji paiistwowych, jednoznacznie wskazujC}.c, iz przy sporzC}.dzaniu tego 

dokumentu (kt6ry okreslil jako akt wladczy z chwilC}. jego opublikowania) PrzewodniczC}.cego 

Komisji Weryfikacyjnej ograniczala zasada prawdy materialnej oraz przepisy ustawy karnej 

przy ustalaniu w spos6b jednoznaczny faktu dokonania czyn6w okreslonych w ustawie. 

Okolicznos6, iz ustawodawca naldadajC}.c na PrzewodniczC}.cego Komisji Weryfikacyjnej 

obowiC}.Zek sporzC}.dzenia Raportu o okreslonej tresci nie uwzglttdnil zasad sprawiedliwiej 

procedury zapewniajC}.cej wszystkim zainteresowanym prawa do wysluchania przed 

opublikowaniem Raportu, prawa dostypu do materialu dowodowego, na kt6rym oparto 

zawarte w Raporcie ustalenia, prawa do kwestionowania na drodze SC}.dowej tych ustaleii, 

przez co nienalezycie zagwarantowal pewnos6 tych ustaleii doprowadzila Trybunal 

Konstytucyjny do podjycia decyzji o niezgodnosci niekt6rych przepis6w pow. cyt. ustawy z 

KonstytucjC}.". 

Dla SC}.du zakwestionowane postanowienia ustawy nie majC}. znaczenia w kontekscie 

wartosci dowodowej Raportu. W czesniej odnosZC}.C sitt do tez zaskarzonego postanowienia 

o umorzeniu sledztwa SC}.d w uzasadnieniu decyzji instancyjnej wskazal (k.l 0500): 

,Utraty przez Raport cech takiego dokumentu nie mozna - zdaniem SC}.du - wywodzi6 

z faktu, iz przepisy ustawy nie zawieraly rozwiC}.Zaii, kt6re eliminowalyby popelnienie blttd6w 

przy ustalaniu fakt6w, kt6re zostaly zamieszczone w Raporcie, na co wskazywal Trybunal · 

Konstytucyjny badajC}.cy zgodnos6 Ustawy / .. .I z KonstytucjC}. RP". 

SC}.d tym samym nie podzielil wszystkich wniosk6w Trybunalu Konstytucyjnego, 

bowiem w tym samym miejscu stwierdzil, ze ,Raport zostal sporzC}.dzony na podstawie 

ustawowej delegacji, a PrzewodniczC}.cemu Komisji Weryfikacyjnej zapewniono instrumenty 

do poczynienia ustaleii prawdziwych, rzetelnych i odpowiadajC}.cych prawdzie materialnej". 

Warto tez zwr6ci6 uwagy na roltt w postttpowaniu weryfikacyjnym stanowisk zespol6w 

roboczych i niewC}.tpliwy jej wplyw na tres6 Raportu. 

Dla oceny SC}.du co do charakteru Raportu nie mial znaczenia ,/ .. ./fakt, iz stanowisko 

Komisji przedstawiane Pelnomocnikom bC}.dz Szefowi SKW bC}.dz SWW w sprawie zgodnosci 

z prawdC}. poszczeg6lnych oswiadczeii okreSlonych w art. 67 ust. 1 i 3 ustawy nie bylo dia 
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tych podmiot6w wiq.Z~ce w toku podejmowania dalszych decyzji 0 przyjyciu bylych zolnierzy 

i pracownik6w WSI do nowo tworzonych sluzb wywiadowczych" (k.l 0497). 

Stwierdzi6 nalezy, iz S~d nie jest w tym zakresie konsekwentny skoro z jednej strony 

akcentuje sformalizowane postypowanie dowodowe Komisji Weryfikacyjnej dla wykazania 

znaczenia Raportu jako dokumentu, a z drugiej strony nie rna znaczenia dla S~du jedynie 

opiniodawczy charakter efekt6w prac Komisji, natomiast takiego charakteru odmawia 

juz Raportowi, kt6ry byl pochodn<t- prac Komisji. 

S<t-d odwolawczy podni6sl (k.l 0502), iz wobec tego, ze ,obowi~zek sporz~dzenia 

Raportu spoczywal tylko i wyl~cznie na Przewodnicz~cym Komisji Weryfikacyjnej, to on 

mial bye jego autorem i odpowiadal za tresci w nim zamieszczone - tezy uzasadnienia 

zaskarzonego postanowienia, iz w tresci Raportu znalazly siy ustalenia poczynione przez 

zespoly robocze wyodrybnione w ramach Komisji Weryfikacyjnej, na kt6re to ustalenia 

Przewodnicz~cy Komisji nie mial wplywu - w kontekscie braku umyslnosci - S<t-d uznal za 

nieuprawnione". 

Kmistatacja ta jest niezrozumiala, bowiem przestypstwo falszu intelektualnego 

(identycznie jak przestypstwo z art. 231 § 1 k.k.) rna charakter umyslny i moze by6 

popelnione zar6wno w zamiarze bezposrednim, jak i ewentualnym. Sprawca musi obejmowa6 

swoj~ swiadomosci~, ze poswiadcza nieprawdy oraz, ze poswiadczenie to dotyczy 

okolicznosci maj~cych znaczenie prawne, przy czym w odniesieniu do tej ostatniej przeslanki 

wystarczy godzenie siy z tak<t- mozliwosci~. 

Podkreslenia wymaga, iz w uzasadnieniu decyzji z dnia 30 grudnia 2013 r. na str. 97 

zawarta zostala argumentacja na poparcie tez pokrzywdzonych, iz Antoni Macierewicz musial 

USWiadamia6 sobie, ze przekraczaj~c Uprawnienia lub nie dopelniaj~c oboWi<t-ZkU, sprowadza 

zagrozenie dobra publicznego lub prywatnego i z tym siy godzi. Wskazano w6wczas, 

iz okolicznos6, ze Antoni Macierewicz w czasie, w kt6rym sporz~dzal Raport, pelnil 

jednoczesnie funkcjy Przewodnicz~cego Komisji Weryfikacyjnej, jak tez Szefa Sluzby 

Kontrwywiadu Wojskowego stanowi wystarczaj~cy argument, aby uzna6, iz mial on 

peln~ swiadomos6, z jakiego rodzaju informacjami mial do czynienia, bior~c pod uwagy ich 

znaczenie dla obronnosci i bezpieczenstwa panstwa oraz, jakie byd~ skutki podania ich do 

publicznej wiadomosci. W niniejszej sprawie wielokrotnie podnoszone byly, nie tylko przez 

pokrzywdzonych, negatywne skutki tak sporz~dzonego Raportu, zar6wno w sferze dobra 

publicznego, jakim bylo i jest bezpieczenstwo panstwa, wiarygodnosci sojuszniczej na arenie 

miydzynarodowej, zaufania obywateli do panstwa i tworzonych przez jego funkcjonariuszy 

) 
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dokument6w, jak i w wymmrze jednostkowym, wyrazaj~cym Sly w napiytnowaniu 

poszczeg6lnych os6b, kt6rych dane zamieszczono w Raporcie. 

Z kolei w uzasadnieniu zaskarzonej decyzji na str. 113 wskazano jedynie, 

iz konieczne byloby przy formulowaniu Antoniemu Macierewiczowi zarzutu poswiadczenia 

nieprawdy udowodnienie, iz musial zamieszczaj~c w Raporcie niezgodne z prawd~, oparte na 

przypuszczeniach i domyslach informacje na temat poszczeg6lnych os6b i zdarzen, mie6 tego 

peln~ swiadomos6. Podniesiono przy tym, iz wobec ustalenia, iz owo poswiadczenie 

dotyczylo okolicznosci nie maj~cych znaczenia prawnego uznano, iz dowodzenie w tym 

zakresie swiadomosci Przewodnicz~cego Komisji Weryfikacyjnej nie jest juz konieczne. 

Natomiast ustalenia sledztwa prowadz~ do wniosku, iz Antoni Macierewicz jako 

Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej nie mial wplywu na tres6 stanowisk zespol6w 

) roboczych w sprawie zgodnosci z prawd~ oswiadczen os6b podlegaj~cych weryfikacji, 

o kt6rych mowa w ali. 67 ust. 1 i 3 ustawy, przedstawianych przez Komisjy Weryfikacyjn~ 

w mysl ali. 63 ust. 2 ustawy Pelnomocnikom lub Szefom SWW i SKW. Czteroosobowe 

zespoly robocze, zlozone byly z czlonk6w Komisji Weryfikacyjnej, po dw6ch sposr6d 

powolanych przez Prezydenta i Premiera i swoje stanowiska zajmowaly w formie glosowania 

zwyld~ wiykszosci~ glos6w. W przypadku w~tpliwosci dany zesp6l m6gl przedstawi6 

Komisji Weryfikacyjnej projekt stanowiska do rozstrzygniycia. Ustawowy tryb nie dawal 

Przewodnicz~cemu Komisji Weryfikacyjnej instrument6w prawnych pozwalaj~cych na 

weryfikacj(( stanowisk zespol6w roboczych. 

Stanowiska zespol6w mogly zosta6 wykorzystane w Raporcie, a w wielu przypadkach 

stanowily tez podstawy do sldadania zawiadomien o 'podejrzeniu popelnienia przestypstw. 

Wsr6d skarz~cych wyr6znia siy pogl~d zawarty w zazaleniu pelnomocnika 

pokrzywdzonego Macieja Ziyby (k. 10126), zgodnie z kt6rym niew~tpliwie ocena 

prawdziwosci oswiadczen skladanych przez funkcjonariuszy sluzb specjalnych, byla 

,okolicznosci~ maj~c~ znaczenie prawne z uwagi na wyj~tkowy charakter tych sluzb". 

W szczeg6lnosci znaczenie mialo ,ustalenie, czy dopuszczali siy oni dzialan 

bezprawnych, czy mieli zwi~ki z wywiadem rosyjskim, czy s~ osobami godnymi zaufania

przy nominacji tych funkcjonariuszy". Jak podni6sl skarz~cy- ,ocena dokonywana przez 

specjalnie powolan~ do tego instytucjy panstwow~ - Komisj(( Weryfikacyjn~, zlozon~ - w 

zalozeniu - przez osoby kompetentne i godne zaufania, po wszechstronnym zbadaniu pelnej 

dokumentacji, w tym dokument6w objytych klauzul~ ,scisle tajne", niew~tpliwie miala -

znowu w zalozeniu - walor ,zaufania publicznego", walor ,poswiadczenia". Pelnomocnik 
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pokrzywdzonego Macieja Ziyby zaznaczyl, iz zapoznanie sw z ocenami Komisji przed 

nominacj~ konkretnych funkcjonariuszy, bylo obowi~ldem szef6w tajnych sluzb. Wskazal 

ponadto, ze Raport nie ograniczal siy zreszt'! do samych ocen, takze opisywal konkretne 

zdarzenia. Sarno postypowanie weryfikacyjne bylo sformalizowane, wymagalo formy 

protokolamej, wreszcie- zgodnie z § 16 roiJYorzq_dzenia Prezesa Racfy Ministr6w z dnia 24 fipca 

2006 r. akta postypowai:t weryfikacyjnych podlegaly archiwizacji w trybie przepis6w 

o ochronie informacji niejawnych. 

Podkreslenia wymaga, iz w tym wypadku pelnomocnik w/w pokrzywdzonego poruszyl 

w zazaleniu wazuy element znaczenia prawnego efekt6w prac Komisji, wcze8niej zwracaj'!c 

uwagy - podobnie jak w zaskarzonej decyzji o umorzeniu Sledztwa na ocenny i opisowy 

charakter Raportu. Ustawa powoluj'!ca Komisjy Weryfikacyjn~ nie nadawalajej orzeczeniom 

skutku prawnego, czyli kr6tko m6wi'!c Szef Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu 

Wojskowego nie musial respektowa6 orzeczei:t Komisji Weryfikacyjnej, m6gl ale nie musial, 

bowiem nie bylo to obligatoryjne. Podkreslenia wymaga, iz art. 66a ustawy, dodany przez 

art. 1 pkt 2 ttstawy z dnia 25 fipca 2008 r. 0 zmianie ttstau:y - Przepiry wprowadzqjq_ce ttstaW€ 0 

SKW oraz SWW oraz ttstaw€ o slttzbie jttnkqonarittsi)l SKW oraz SWW (D~ U.2008.218.1389), 

zmieniaj'!cej niniejsz~ ustawy z dniem 1 lipca 2008 r. regulowal, iz ,mianowanie na 

funkcjonariuszy SKW albo SWW, wyznaczanie na stanowiska sluzbowe w SKW alba SWW 

oraz zatrudnianie w SKW alba SWW os6b, o kt6rych mowa w art. 65 ust. 1 i art. 66, 

nastypuje po zlozeniu oswiadczei:t, o kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 i 3 oraz zapoznaniu siy 

ze stanowiskiem Komisji Weryfikacyjnej, co do zgodnosci oswiadczei:t z prawd'!, w 

przypadku sporz'!dzenia takiego stanowiska". Stanowiska Komisji Weryfikacyjnej mialy 

zatemjedynie znaczenie opiniodawcze. 

Z kolei w Raporcie wyr6znia siy jego znaczenie analityczno-ocenne, a nie dowodowe. 

Zdaniem S~du (k.10501) prokurator powoluj~c siy na wyrok Trybunalu 

Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. wybi6rczo potraktowal pogl'!dy przedstawione 

przez Trybunal Konstytucyjny dowolnie dopasowuj'!c je do przyjytej przez siebie tezy. 

Trybunal Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie 

K 51/07 rzeczywiscie stwierdzil, iz , instytucja raport6w sporzqdzanych przez okre§lone 

osoby na zlecenie organ6w wladzy publicznej lub przez organy tej wladzy wyposazone 

w kompetencje kontrolne, raport6w zawierajqcych opis i ocenrt fimkcjonowania okreslonych 

instytucji publicznych maze stanowif: wazny instrument zapewniania praworzqdnego 

i skutecznego dzialania tych instytucji, a w szczeg6lnosci wazny instrument urzeczywistniania 

) 
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prawa do dobrej administracji. W sytuacji, w kt6rej zachodzi uzasadnione podejrzenie, 

te okrdlona slutba pafzstwowa nie realizuje prawidlowo swoich zadafz, uzasadniony interes 

spoleczny przemawia za posluteniem sif wymienionym instrumentem w celu ustalenia 

i tljawnienia stanu faktycznego''. Jednak - jak podni6sl S'!d odwolawczy ,dalej Trybunal 

Konstytucyjny wywi6dl, ze Raport Przewodnicz'!cego Komisji Weryfikacyjnej wyr6znia siy 

pewnymi cechami szczeg6lnymi, a to dlatego ze ustawodawca wymagal ustalenia, czy WSI 

dopuszczaly siy scisle okreslonych naruszeft prawa, podania opisu czyn6w wypelniaj'!cych 

znamiona przestypstwa, j ednoznacznego ustalenia faktu dokonania tych czyn6w a takZe 

zalozyl ujawnienie danych osobowych imiennie okreslonych os6b, kt6rym przypisuje siy 

dzialania niezgodne z prawem. Nadto ustawodawca nakazal opublikowanie tresci Raportu, 

kt6ry z chwil'! wydania postanowienia o jego podaniu do wiadomosci publicznej stal siy 

'! aktem wladczym dotykaj'!cym autonomii informacyjnej oraz prawa do ochrony dobrego 

imienia okreslonych imiennie os6b, wymienionych w tym dokumencie. Akt ten wladczo 

konkretyzowal sytuacjy prawn'! wymienionych w nich os6b, kt6re musz'! znosi6 ingerencjy 

paftstwa w sfery swoich praw". 

Ocena S'!du o wybi6rczym potraktowaniu orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego nie 

jest zasadna. M.in. na str. 18 pisemnego stanowiska z dnia 14 lutego 2014 r. w postypowaniu 

odwolawczym, zostalo wskazane, iz zgodzi6 siy nalezy ze stwierdzeniem m.in. pelnomocnika 

pokrzywdzonego J ana Zaluski, iz ,przy ocenie opisanych w Raporcie okolicznosci pod k'!tem 

ich znaczenia prawnego nalezy uwzglydni6 orzeczenie Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 

27 czerwca 2008 r. sygn. K 51/07, jednak w spos6b pelny, a nie poprzez cytowanie 

wybranych fragment6w uzasadnienia, na potrzeby poparcia okr'eslonych tez / .. ./". 

· Zwr6cenia uwagi r6wniez wymaga, iz zadna ze szczeg6lnych cech Raportu, na kt6re 

wskazal w uzasadnieniu wyroku Trybunal Konstytucyjny nie zostala pominiyta, w tym jego 

eel, szczeg6lne postypowanie dowodowe i spos6b podania do publicznej wiadomosci. Nie 

zostala r6wniez przemilczana ocena Trybunalu Konstytucyjnego, iz Raport z chwil'! 

publikacji stal siy , aktem wladczym dotykajqcym autonomii informacyjnej oraz prawa do 

ochrony dobrego imienia okre§lonych imiennie os6b, wymienionych w tym dokumencie ". 

Na str. 109 zaskarzonej decyzji wskazane bowiem zostalo wyraznie, iz w orzeczeniu tym 

Trybunal Konstytucyjny stwierdzil m.in., ze Raport , stanowi formf ingerencji w sferf 

autonomii informacyjnej jednostki, a ponadto w wielu wypadkach mote stanowic formf 

ingerencji w prawo do ochrony dobrego imienia". Powyzsze jednak nie zmienia stanowiska, 

aktualnie r6wniez podtrzymywanego, ze Raport w tym znaczeniu jest dokumentem 
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analityczno-ocennym, nie mozna mu bowiem przyznac waloru dokumentu jednoznacznie 

rozstrzygaj~cego, takjak w wyroku. 

W kontekscie przytoczonej argumentacji wskazac nalezy, iz w zalaesie 

,poswiadczenia" w na str. 112 i n. uzasadnienia zaskarzonej decyzji zajt(te zostalo 

stanowisko, aktualnie podtrzymywane, iz nie mo.zna m6wic, iz dany dokument poswiadcza 

niezgodnie z prawd~t okolicznosc maj~tc~t znaczenie prawne, jesli dokument ten sam przez sitt 

nie stanowi podstawy do jednoznacznego stwierdzenia, ze dana osoba lub grupa os6b 

dopuscila sitt okreslonego zachowania. Wskazano ponadto, iz w Raporcie nie nastq.pilo 

poswiadczenie nieprawdy co do okolicznosci majq.cej znaczenie prawne przede wszystkim 

ze wzgl((du na brak waloru dowodowego zawartych w nim stwierdzen, ,bowiem nie moze on 

stanowic dowodu na okreslone zachowania w nim opisane. Dopiero orzeczenia zapadle w 

postypowaniach cywilnych, w toku kt6rych oceniana byla tresc fragment6w Rapmiu, ) 

powodowaly okreslone skutki prawne. 

Stanowisko to podtrzymano takze w postypowaniu odwolawczym podnoszq.c, 

iz Raport pomimo jego publiczliego charakteru, nie byl dokumentem w rozumieniu art. 

271 k.k., gdyz zawarte w nim opisy oraz oceny nie wywolywaly takich skutkow 

prawnych jak przyldadowo wydane orzeczenia s~dowe, czy decyzje administracyjne 

(str.l9 pisma z dnia 14 lutego 2014 r., za kt6rym przekazano zazalenia). Poglq.d ten, do 

kt6rego nie odni6sl sit( S~td Olaygowy w Warszawie, zachowuje swojq. aktualnosc. 

Zaznaczenia przy tym wymaga, iz w postanowieniu o czttsciowym umorzeniu 

sledztwa z dnia 21 grudnia 2012 r. przywolana zostala tresc wyroku Sq.du Najwyzszego z dnia 

15 pazdziemika 2002 r. sygn. III KKN 90/00, z kt6rego wynika, ze ,dokumentem jest 

przedmiot, kt6rego posiadanie lub uzycie moze rodzic skutki prawne zar6wno w sferze prawa ) 

materialnego, jak i procesowego. Przedmiot bttdq.cy dokumentem moze bye zatem 

sporzq.dzony w celach dowodowych, ale tez moze dopiero nabrac takiego znaczenia prawnego 

w zwi<tZku z pewnq. sytuacjq. faktyczn~t w zaleznosci od okolicznosci jego uzycia". 

W kontekscie w/w orzeczenia zwazyc nalezy, iz powolanie sit( na jego tresc mialo na celu 

wskazanie cech, posiadanych przez dokument w rozumieniu mi. 115 § 14 k.k., natomiast 

upatrywanie tylko potencjalnych skutk6w prawnych w tresci takiego dokumentu nie moze 

determinowac odpowiedzialnosci za popelnienie czynu z art. 271 k.k. 

Zwr6cic takze nalezy uwagt(, iz komentatorzy slusznie podnoszq., iz ustawodawca 

podkreslil koniecznosc prawnej funkcji poswiadczenia w celu wylq.czenia kryminalizacji 

zjawisk tylko o, fmmalnym znaczeniu prawnym. Chodzi tu zatem o faktycznq. donioslosc 

poswiadczenia nieprawdy, rozpatrywanq. obiektywnie w oparciu o indywidualne okolicznosci 
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sprawy (Kodeks Kanry Komentarz. Zawlocki, tJJ: H?'qsek, CH. Beck 2004, s. 582 i n.; Peiper, 

Komentarz .. .. , s. 404). 

Reasumuj'lc wskaza6 nalezy, iz chociaz Raport byl sporz'ldzony na uzytek publiczny, 

z ustawy nie wynika, aby byl on przeznaczony do dowodzenia okolicznosci w nich opisanych 

bez potrzeby potwierdzania ich innymi dowodami. Jak trafnie stwierdzil S£!d Apelacyjny w 

Warszawie w wyroku o sygn. XX C 1250/08 tres6 Raportu zaswiadczajedynie to do jakiego 

wniosku przy ocenie zebranych i przeprowadzonych dowod6w doszli czlonkowie Komisji 

Weryfikacyjnej, lecz nie jest to r6wnoznaczne z tym, iz te wnioski S!l zgodne z rzeczywistym 

stanem rzeczy. Jednoczesnie wobec istnienia w trakcie sporz'ldzania Raportu, zapis6w 

sprzecznych z Konstytucj£!, zakwestionowanych przez Trybunal Konstytucyjny, maj'lcych 

wplyw na jego wartos6 dowodow£! trudno przyj!l6, iz ten dokument korzysta z cechy 

domniemania prawdziwosci. Niew'ltpliwie przyjycie przez ustawodawcy domniemania 

zgodnosci z prawd'l oswiadczen uj ((tych w dokumentach urzydowych musi opiera6 siy na 

koncepcji legalnosci ich powstania, takze z punktu widzenia podstawy normatywnej. Raport 

zostal sporz<1dz6ny wedlug wiedzy i spostrzezen Przewodnicz'lcego Komisji Weryfikacyjnej, 

opieraj£!C siy na wynikach pracy Komisji. Niejednokrotnie w Raporcie znajduj£! siy tez opinie, 

analizy, czy interpretacje relacji, przedstawionych w innych dowodach, kt6re same w sobie 

nie wyczerpuj'l znamienia ,poswiadczenia". 

Podstaw'l uznania, ze Przewodnicz!lCY Komisji Weryfikacyjnej Antoni Macierewicz 

nie dopuscil siy przestypstwa z art. 271 § 1 k.k., polegaj'lcego na poswiadczenia nieprawdy 

w Raporcie jest zatem m.in. og6lna cecha tego dokumentu w postaci jego informacyjnego, 

a nie dowodowego charakteru, a tym samym brak waloru ,poswiadczenia". Takie znaczenie 

wynika r6wniez· po czysci z uzasadnienia projektu cyt. ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r., 

obliguj'!cej Przewodnicz'lcego Komisji do sporz'ldzenia Raportu, w kt6rym wskazano, ze 

celem podania do publicznej wiadomosci przypadk6w dzialan wykraczaj'!cych poza zakres 

ustawowych uprawnien WSI nie jest wyl'lcznie rozliczenie przeszlosci, ale r6wniez 

uswiadomienie opinii publicznej niebezpieczenstwa wynikaj'lcego z alienacji sluzb 

specjalnych i realizowania przez nie wlasnych pozaprawnych zamierzen. 

OKOLICZNOSCI MAJ.f\CE ZNACZENIE PRA WNE W RAPORCIE 

W mysl art. 271 k.k. funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do 

wystawienia dokumentu, odpowiada za poswiadcza w nim nieprawdy co do okolicznosci 

maj£!cej znaczenie prawne. Odrybnym znamieniem czasownikowym z art. 271 § 1 k.k jest 
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poswiadczenie, a Jeszcze innym jego przedmiot - okolicznos6 maj~ca znaczenie prawne. 

W ostatniej czysci uzasadnienia wykazano, ze Raport nie posiada cechy ,poswiadczenia", 

co wystarczyloby do zakwestionowania popelnienia przez Przewodnicz~cego Komisji 

Weryfikacyjnej przestypstwa z art. 271 § 1 k.k., podobnie jak brak cechy ,wystawienia". 

Niemniej wobec przedstawienia S~d w postanowieniu uchylaj~cym zaskarzone postanowienie 

swoich krytycznych wniosk6w i ocen takze w. problematyce okolicznosci maj~cych 

znaczenie prawne, w wydanej ponownie decyzji o umorzenia sledztwa zostanie zawarte 

odniesienie siy do powyzszych tez. 

Zdaniem S~du Okrygowego ,w sytuacji, gdy Przewodnicz~cy Komisji 

Weryfikacyjnej, kt6ry z racji pelnionej funkcji i posiadanych uprawnien nie dzialal we 

wlasnym imieniu i we wlasnej sprawie, w tresci sporz~dzonego Raportu ,zawarl w spos6b 

kategoryczny fakty nieprawdziwe, informacje wykraczaj~ce poza ustawowy zakres J 
wynikaj~cy z tresci art. 70a Ustawy, informacje niemaj~ce odzwierciedlenia w dokumentach 

lub takie, kt6re nie zostaly nalezycie zweryfikowane tym samym poswiadczyl w Raporcie 

nieprawdy, co do okolicznosci maj~cych zilaczenie prawne. Zwlaszcza, ze poswiadczenie to 

dotyczylo fakt6w, kt6re poddaj~ siy weryfikacji z punku widzenia ich prawdziwosci lub 

falszu" (k.1 0500). 

Jak wskazano wyzej S~d odwolawczy uj~l dose szeroko poJyCie ,okolicznosci 

maj~cych znaczeme prawne" twierdz~c, iz dotyczy ono ,szeroko rozumianych 

intelektualnych tresci o znaczeniu prawnym co do istnienia pewnych fakt6w, informacji, 

zlozonych oswiadczen". 

Na str. 109 uzasadnienia zaskarzonej decyzji podniesione zostalo, iz kwesti~ 

zasadnicz~ i rodz~c~ w~tpliwosci w sprawie jest ocena charakteru Raportu Komisji ) 

Wery:fikacyjnej i zawartych w nim tresci w kontekscie ich znaczenia prawnego. 

Jak podniesiono wyzej niezbydna przy ocenie prawno-kamej odpowiedzialnosci z art. 

271 § 1 k.k. jest r6wniez analiza wyst~pienia drugiego ze wspomnianych zastosowan zwrotu 

o znaczeniu prawnym, zawartego wprost w tym przepisie, odnosz~ca siy do tresci istniej~cej 

w zakwalifikowanym juz dokumencie, maj~cym znaczenie prawne chociazby ze swej istoty. 

Konieczne zatem jest wykazanie, iz okreslone stwierdzenia, stanowi~ce dane obiektywnie 

nieistniej~ce lub przeinaczone mialy znaczenie prawne. W przypadku ocenianego dokumentu 

w postaci Rapmiu, taldego znaczenia prawnego w poszczeg6lnych przypadkach, bior~c pod 

uwagy dyspozycjy art.70 a ustawy, trudno siy doszuka6, o czym ponizej, 

Zauwa:lenia przy tym wymaga, iz takze skarzq.cy, w tym pelnomocnik 

pokrzywdzonego Jana Zaluski, czy pelnomocnik pokrzywdzonych Mariusza Waltera oraz ITI 
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Holding S.A. przywoluj'l-c rozne stanowiska doktryny l'l-CZ'l-Ce znaczeme prawne danych 

okolicznosci in abstracto, kt6re w zale:Znosci od indywidualnych okolicznosci zewntttrznych 

mog'l- miec znaczenie faktyczne, polegaj'l-ce na mozliwosci spowodowania skutk6w 

w jakiejkolwiek dziedzinie prawa lub konsekwencji w sferze czyichs praw lub obowi¥k6w, 

nie wskazali urzeczywistnionych skutk6w prawnych in concreto. 

Zaznaczenia przy tym wymaga, ze tezy wyrazonej w uzasadnieniu decyzji 

instancyjnej, kt6r'l- wczesniej podnosili niekt6rzy pelnomocnicy pokrzywdzonych, w tym 

pelnomocnik os6b najblizszych dla zmarlego Wojciecha Pogonowskiego, iz w Raporcie 

doszlo do poswiadczenia nieprawdy co do okolicznosci maj~cej znaczenie prawne, w postaci 

dokonania ustalenia przez Przewodnicz'l-cego Komisji, ze osoba wskazana w Raporcie 

z imienia i nazwiska dopuscila sitt jednego z czyn6w okreslonych wart. 70 a ust. 1-3 ustawy, 

nie mozna z takim skutkiem utozsamiac, bo takowe stwierdzenia chociaz mialy faktyczne 

znaczenie w zyciu prywatnym i zawodowym dla pokrzywdzonych nie odegraly 

bezposrednich konsekwencji prawnych. 

Pr6btt wskazania skonkretyzowanych skutk6w prawnych podj'l-l m.in. pelnomocnik 

os6b najblizszych dla zmarlego Wojciecha Pogonowskiego, kt6ry w zazaleniu na decyzjy 

o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. podni6sl, iz ,taka informacja o wskazanych 

w Raporcie osobach podana zostala do powszechnej wiadomosci poprzez opublikowanie 

Raportu w oficjalnym urzttdowym publikatorze Monitor Polski". Okolicznosc ta, zdaniem 

skarz'l-cego, miala znaczenie prawne chociazby z tego wzglttdu, ze zamieszczenie danych 

konkretnej osoby w Raporcie ,legitymowalo pracodawcy takiej osoby do dokonania, 

w oparciu o art. 32 § 1 pkt 3' Kodeksu pracy, rozwi'l-Zania za wypowiedzeniem umowj o practt 

zawartej na czas nie okreslony, a wypowiedzenia takiego - w zwi'l-Zku z trescict- Raportu - nie 

mo:Zna uznac za nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 Kodeksu pracy". Zdaniem 

pelnomocnika pokrzywdzonych juz z tego wzglydu Raport uznac nalezy za dokument, 

w kt6rym w odniesieniu do pokrzywdzonych doszlo do poswiadczenia nieprawdy co do 

okolicznosci maj'l-cych znaczenie prawne. 

W pisemnym stanowisku z dnia 14 lutego 2014 r., przesylaj'l-cym zazalenia do 

rozpoznania skutek, kt6ry wskazal w/w pelnomocnik, iz okreslona tresc Raportu 

legitymowala pracodawcy osoby nim objytej do dokonania uzasadnionego rozwi¥ania za 

wypowiedzeniem umowy o practt zawartej na czas nie okreslony stanowi dowolny wniosek, 

nie majct-cy oparcia w konkretnych przepisach, kt6re powyzszy skutek mialyby 

konkretyzowac. Stanowisko to jest aktualnie podtrzymywane, chociaz nie spotkalo sitt ono 

z jak¥olwiek ocen'l- S'l-du, takze jesli chodzi o wywody skm·z'l-cego. 
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W tym miejscu podkreslenia wymaga, iz niew"!tpliwie bezpodstawne wskazanie w 

Raporcie okolicznosci, b~td<:!cych przedmiotem sledztwa mialo w wielu przypadkach 

faktyczne konsekwencje, ale nie mozna ich utozsamia6 ze skutkami prawnymi, bo ustawa 

tego rodzaju nastypstw nie sankcjonowala. 

Pokrzywdzeni, wymienieni w pkt II postanowienia o umorzeniu sledztwa z dnia 30 

grudnia 2013 r., przede wszystkim funkcjonariusze b. Wojskowych Sluzb Informacyjnych: 

pplk Wieslaw Kowalski, mjr Marek Doroz, plk Krzysztof Polkowski, mjr Jerzy Kozielewski, 

plk Andrzej Glonek oraz inne osoby, w tym: Jacek Merkel, Maciej Zi~tba, Zygmunt Solorz

Zak, Piotr Nurowski, Marek Magowski i Milan Subotic podnosili, iz informacje te maj"! 

charakter karalnych pom6wieft, olaeslonych wart. 212 § 2 k.k., kt6re ponizaj"! ich w opinii 

publicznej i narazaj"! na utrat~t zaufania potrzebnego do wykonywanych zawod6w. Odrctbne 

postypowanie prywatnoskargowe o wlw czyn wytoczyli m.in. Wojciech Pogonowski, Jacek ) 

Wojnarowsld, Edward Mikolajczyk i Krzysztof Polkowski. Wielolaotnie w/w polazywdzeni 

w sprawie, w tym takze inni, kt6rzy nie wskazywali na naruszenie art. 212 § 2 k.k. podnosili 

m.in., iz dotycz"!ca ich tres6 Raportu popsula im replitacjy i narazila na przykrosci ze strony 

rodziny, znajomych i srodowiska zawodowego. Nadto nieprawda zawarta w Raporcie rzutuje 

na dobre imi~t ich rodzin, kt6re cieszyly si~t zaufaniem i prestizem spolecznym. 

Konsekwencje te mialy niejednolaotnie dotkliwy charakter. 

W zwi"!Zku z zarzutami, zawartymi w tresci Raportu koncern ITI poni6sl szkody, 

polegaj"!c"! na podwazeniu jego wiarygodnosci i wizerunku, a Jan Wejchert i Mariusz Walter 

zmuszeni byli do zlozenia rezygnacji z funkcji czlonk6w Rady Nadzorczej TVN S.A. 

Jak podni6sl Krzysztof Polkowski - odczuwalnym skutkiem zamieszczenia infotmacji 

na temat polazywdzonego w Raporcie byla odmowa ptzyjycia go do pracy w SKW. 

Z kolei konsekwencj"! publikacji danych pokrzywdzonego Macieja ZictbY w Raporcie 

bylo odwolanie w/w z dniem 16lutego 2007 r. ze stanowiska Dyrektora Gabinetu Wojewody 

Lubelskiego w Urz~tdzie Wojew6dzkim w Lublinie. 

Piotr Nurowski podkreslil, iz umieszczenie jego danych w Raporcie, z uwagi na 

piastowanie wysokich stanowisk w mictdzynarodowym ruchu olimpijskim, rzutowalo 

negatywnie najego wiarygodnos6 w·laaju i za granic"!. 

Jak zeznal pokrzywdzony Wojciech Pogonowski - umieszczenie informacji o jego 

osobie w Raporcie spowodowalo skutek w postaci wycofania sict POLSAT-u z realizacjijego 

sztuki oraz odmowy publikacji jego utwor6w. 
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Marek Magowski podal, iz urnieszczenie w tyrn dokumencie nieprawdziwych 

inforrnacji na jego ternat niekorzystnie wplynylo na jego drogy zawodow'l-, gdyz zostal 

przedstawiony jako osoba, kt6rej nie rnoi:na ufac. 

Jerzy Kozielewski podni6sl natorniast, iz umieszczenie Jego. danych w Raporcie 

przyczynilo siy rn.in. do ograniczenia rnozliwosci prowadzenia przez w/w dzialalnosci 

gospodarczej. W szczeg6lnosci jego partner w sp6lkach na Ukrainie TELE-MOST i MEDIA

MOST unikal z nim kontaktu podejrzewaj'l-c, ze w/w prowadzil dzialalnosc wywiadowcz'l- na 

Ukrainie. 

W przypadku Milana Subotica w/w pokrzywdzony utracil wiarygodnos6 w oczach 

swojego pracodawcy i zostal ,zdegradowany" zawodowo ze wzglydu na podwazenie przez 

A. Macierewicza jego oswiadczen co do swojej przeszlosci sldadanych pracodawcy. 

Zdaniern SCldu odwolawczego (k.10500) tres6 Raportu Przewodnicz'l-cego Komisji 

Weryfikacyjnej ksztaltowala okreslon'l- sytuacjy rnajCl-CCl znaczenie prawne dla os6b w niej 

wyrnienionych, a wskazanych w kontekscie czyn6w wskazanych w mi. 67 cyt. na wst((pie 

Ustawy." 

S'l-d odwolawczy swoje stanowisko, iz Raport stanowil dow6d okolicznosci rnaj'l-cej 

znaczenie prawne opiera rn.in. na tyrn, ze stal siy on podstaw~ zainicjowania innych 

postf(powan przewidzianych przepisarni prawa. 

Godzi si(( przy tyrn zauwazy6, iz Rapmi nie byl podstaw'l- wdrozenia post((powan 

przygotowawczych w sprawach, w kt~rych zachodzilo podejrzenie popelnienia przestypstwa, 

bowiern sledztwa w tych sprawach byly inicjowane odrybnymi zawiadornieniarni 

Przewodnicz'l-cego Kornisji weryfikacyjnej. 

Ponadto podkreslenia wymaga, iz SCld odwolawczy az tak duzego znaczerna 

dokurnentu w rozumieniu art. 271ldc w tyrn kontekscie nie upatrywal przedstawiaj'l-c og6lne 

pogl'l-dy dotycz'l-ce znamion tego przestypstwa. S'l-d stwierdzil bowiern (k. 1 0495), ze ,nie rna 

przy tyrn znaczenia, czy dokurnent stanowi dow6d bezposredni, czy posredni, nie rna tez 

znaczenia, czy i w jakirn stopniu SCld w innyrn post((powaniu (np. kamyrn bCldz cywilnyrn) 

uzna dany dokurnent za dow6d prawa, stosunku prawnego albo okolicznosci rnaj'l-cej 

znaczenie prawne". 

N a str. 109 i n. uzasadnienia zaskarzonej decyzji podniesione zostalo, iz nawet jesli 

Raport we fragrnentach, w kt6rych stwierdza nieprawd((, rodzil negatywne konsekwencje 

w zakresie d6br prawnych os6b, kt6rych tresc ta dotyczyla, powoduj'l-c koniecznosc ich 
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ochrony, me determinuje to automatycznie oceny, iz okolicznosci przedstawione w tym 

dokumencie mialy znaczenie prawne. 

Jak potwierdzily wydawane korzystne dla pokrzywdzonych orzeczema s~dowe 

w sprawach o naruszenie d6br osobistych - w istocie tres6 Raportu, zawierala infonnacje 

nieprawdziwe o okreslonych osobach, zwi~ane chociazby z okreslaniem ich mianem 

wsp6lpracownika sluzb. Zar6wno podejmuj~c decyzjy z dnia 30 grudnia 2013 r. jak 

i aktualnie podtrzymywane jest stanowisko, iz zawarcie w urzydowym dokumencie takich, 

obiektywnie nawet nieprawdziwych danych nie powoduje jednak, iz maj~ one znaczenie 

prawne. Nie moi:na bowiem postawi6 znaku r6wnosci pomiydzy znaczeniem prawnym 

dokumentu, a znaczeniem prawnym zawartych w nim nieprawdziwych danych. 

Podejmuj~c zaskarzon~ decyzjy w niniejszej sprawie rozwazane zostalo, czy 

znaczenie prawne tresci Raportu mozna wywodzi6 z mozliwosci wyst~pienia do s~du przez J 
osoby w nim wymienione z pozwem o naruszenie d6br osobistych oceniaj~c, iz argument ten 

nie jest racjonalny i przekonuj~cy. Stanowisko zajyte w6wczas zachowuje sw~ aktualnos6. 

S~d Ola~tgowy w Warszawie- jak mozna wnioskowa6 2: og6lnej oceny decyzji nie 

podzielil tego pogl~du, jednak nie odni6sl si~t wprost do argumentacji przedstawionej 

w zaskarzonym postanowieniu, co utrudnia polemik~t. 

Podejmuj~c decyzjt( z dnia 30 grudnia 2013 r. nie uznana zostala jako trafna teza, 

iz Raport stanowil dow6d okolicznosci maj~cej znaczenie prawne, bo stal si~t podstaw~ 

zainicjowania innych postt(powan, bowiem prowadziloby to do nieuchronnej konkluzji, 

iz kazde slowo zawatte w dokumencie maj~cym charakter publiczny, nie znajduj~ce 

potwierdzenia obiektywnej rzeczywistosci, moze powodowa6 odpowiedzialnosc kam~ z art. 

271 § 1 k.k., a to z tego powodu, ze rna znaczenie prawne. .. ) 

Na str.109 i n. zaskarzonej decyzji wskazane zostalo, iz gdyby satn fakt zawarcia 

nieprawdziwych infonnacji w dokumencie, maj~cym przymiot publicznego i wystawionym 

przez funkcjonariusza publicznego lub inn~ osoby uprawnion~ do jego wystawienia, 

powodowal odpowiedzialnos6 kam~, to przyjyta konstrukcja nonny stypizowanej wart. 271 

§ 1 k.k., kt6ra znami~t ,znaczenie prawne" odnosi do okolicznosci zawartych w dokumencie, 

a nie do samego dokumentu, bylaby zupelnie niezrozumiala. Przy tak pojmowanym 

dokumencie w rozumieniu watt. 271 § 1 k.k. nie byloby bowiem potrzeby takiej konstrukcji 

przepisu i wartosciowania nieprawdziwosci przez pryzmat ich znaczenia prawnego. Skoro 

jednak ustawodawca przyj4l tak~ konstrukcjy, to niew~tpliwie akceptowal r6wniez sytuacje 

zaistnienia zdarzen, w kt6rych poswiadczenie nieprawdy nie bt(dzie wi~alo si~t 

z odpowiedzialnosci~ kam~. 
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Z kolei na str. 110 i n. uzasadnienia zaskarzonej decyzji podniesione zostalo, 

iz argumentacja, okreSlaj~ca znaczenie prawne nieprawdziwych tresci przez pryzmat 

mozliwosci wdrozenia postttpowania w obronie swoich praw podmiotowych w zwi¥ku z 

naruszeniem d6br osobistych nie zasluguje na uwzglttdnienie takze z tego wzglydu, iz w 

przypadku nawet uzasadnionych podstaw do wszczttcia takiego postypowania mo:Zna 

dywagowa6 jedynie o znaczeniu faktycznym tych okolicznosci, bowiem stanowi~ one 

dopiero baztt do dokonywania dalszych ocen w trybie przewidzianym stosown~ procedur~. 

Takie rozumowanie prowadziloby do redukcji ad absurdum, gdyz r6wnie dobrze za 

poswiadczenie nieprawdy nalezaloby uzna6 zawarcie nieprawdziwych informacji przez 

funkcjonariusza publicznego w zlozonym zawiadomieniu o przestypstwie, czy akcie 

oskarzenia, w kt6rym fmmuluje sitt tezy o uzasadnionym podejrzeniu popelnienia 

przestypstwa. W przypadku, gdy tezy te nie zostan~ pozytywnie zwery:fikowane 

w postypowaniu s~dowym fakt ten nie powoduje jednak mozliwosci odpowiedzialnosci 

autora tego rodzaju dokumentu z art. 271 § 1 k.k. z tego powodu, iz nie maj~ one znaczenia 

prawnego mimo, ze zostaly zawarte w stosownym urzttdowym dokumencie. 

Sytuacja juz nie jest taka oczywista w przypadku zakwali:fikowania jako dokumentu 

w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. przykladowo informacji o wynikach kontroli, tzw. raport6w 

Najwyzszej Izby Kontroli, przesylanych wlasciwym naczelnym i centralnym organom 

paiistwowym oraz publikowanych w wittkszosci na stronach www.nik.gov.pl. Informacje 

powyzsze s~ sporz~dzane po postypowaniu kontrolnym, w kt6rym kontroler moze dokonywa6 

szeregu czynnosci z dokument6w, przeprowadza6 oglttdziny, odbiera6 ustne lub pisemne 

wyjasnienia oraz przesluchiwa6 w charakterze swiadka pracownik6w kontrolowanej 

) jednostki. W por6wnaniu do Raportu Przewodn1cz~cego Komisji Wery:fikacyjnej informacja 

NIK o wynikach kontroli r6zni sitt m.in. tym, iz jej podstaw~ s~ materialy dowodowe 

zgromadzone w aktach kontroli oraz wyst~pienie pokontrolne, · do kt6rego procedura 

kontrolna przewiduje prawo zgloszenia zastrzezen w terminie 21 dni od dnia przekazania, 

rozpatrywanych nastttpnie przez komisjy rozstrzygaj~c~ w drodze uchwaly. Wyst'!pienia 

pokontrolne, rodz~ tez ustawowe skutki prawne- ich adresaci maj~ obowi¥ek, w terminie 

okreslonym w wyst~pieniu poinformowa6 Izbtt o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosk6w oraz podjytych dzialaniach lub przyczynach ich niepodjycia. 

Zwr6cenia uwagi wymaga, iz S~d odwolawczy w decyzji instancyjnej nie odni6sl sitt do 

przytoczonej wyzej argumentacji pomimo, ze pelnomocnicy pokrzywdzonych w swoich 
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zazaleniach wskazywali, ze nie jest trafne por6wnanie konsekwencji niezasadnej decyzji 

merytorycznej prokuratora do przekroczenia uprawnief:t przy sporzetdzaniu tre8ci Rapmiu. 

Pelnomocnik Jana Zaluski (k.10073 i n.) podni6sl m.in., iz nie mozna siy zgodzi6 

ze stanowiskiem prokuratora, w kt6rym por6wnuje okolicznosci (nieprawdziwe) znajdujetce 

siy w Raporcie do zawartych nieprawdziwych informacji przez funkcjonariusza publicznego 

w zlozonym zawiadomieniu o przestypstwie, czy akcie oskarzenia, w kt6rym formulowane set 

tezy o uzasadnionym podejrzeniu popelnienia przestypstwa, a nastypnie dochodzi do 

uniewinnienia oskarzonego - w6wczas prokurator nie odpowiada z art. 271 § 1 k.k. Zdaniem 

skarzetcego powyzsze por6wnanie jest niezasadne z uwagi na to, ze postypowanie 

przygotowawcze (akt oskarzenia) nie jest publicznie udostypniane, brak jest powszechnego 

dostypu do imienia i nazwiska oskarzonego oraz szczeg6l6w stanu faktycznego, podczas gdy 

Raport, zawierajetcy nieprawdziwe tresci zostal opublikowany i jest dostypny dla kazdego, ) 

a zatem doprowadzil po jego ujawnieniu do konkretyzacji sytuacji prawnej os6b w nim 

wymienionych. 

Takze pelnomocnik Mariusza Waltera oraz ITI Holding S.A. (k.l0066 i n.) podni6sl, 

iz por6wnanie Raportu do aktu oskarzenia sformulowanego przez prokuratora, dokonane 

w uzasadnieniu zaskarzonego postanowienia, jest o tyle nietrafne, ze pogletd na rzeczywistos6 

zaprezentowany w akcie oskarzenia, w przeciwief:tstwie do takiego pogletdu 

zaprezentowanego w Raporcie, podlega setdowej weryfikacji i to z zastosowaniem 

domniemania niewinnosci. Co wiycej, akt oskarzenia, w przeciwief:tstwie do Raportu, nie jest 

podawany do publicznej wiadomosci w oficjalnym urzydowym publikatorze. 

Z kolei zdaniem pelnomocnika pokrzywdzonego Marka Doroza (k.10155 in.), zupelnie 

niezrozumiale jest w tym miejscu przyr6wnywanie w zaskarzonej decyzji Raportu do aktu ) 

oskarzenia lub zawiadomienia o popelnieniu przest((pstwa, bowiem kazdy z tych dokument6w 

pelni okreSlonet rol(( procesowet, przewidzianet w przepisach post((powania karnego, zgola 

odmienn~ od Raportu. Ze swojej istoty dokumenty te majet (nawet jesli formulowane set 

w spos6b stanowczy) charakter przypuszczajetcy, podlegajetcy dopiero weryfikacji przez setd 

w toku post((powania setdowego. Do samej natury tych dokument6w nalezy zatem to, iz moget 

one zawiera6 tresci, kt6re ostatecznie okazet si(( niezgodne z rzeczywistosciet - ich 

sprawdzianem jest bowiem post((powanie przygotowawcze oraz setdowe, podlegajetce kontroli 

instancyjnej oraz w niekt6rych przypadkach, takze kontroli Setdu Ncijwyzszego. Tymczasem, 

jak podnosi skarzetcy - Raport po jego opublikowaniu nie podlegal juz zadnej kontroli, poza 

ewentualnet kontrolet opinii publicznej. 
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Podniesc nalezy, iz twierdzenia zazaleil w niczyrn nie obalajq. argurnent6w zaskarzonej 

decyzji, iz Raport rna charakter dokurnentu skladajq.cego sitt z poczynionych w toku prac 

Kornisji Weryfikacyjnej ustaleil, kt6re pochodzq. z dokonanych ocen fakt6w i zdarzeil, 

podobnie jak to rna rniejsce w decyzji rnerytorycznej prokuratora, koilczq.cej postypowanie 

przygotowawcze, kt6re to argurnenty sq. nadal podtrzyrnywane. Jak juz wskazano wyzej 

kwestia publikacji Raportu nie rnoze przesq.dza6 o jego zakwalifikowaniu jako dokumentu 

w rozurnieniu art. 271 k.k. 

Wskaza6 nalezy, iz wraz z publikacjq. Raportu nie zostalo odebrane prawo weryfikacji 

sq.dowej twierdzeil w nirn zawartych, o czyrn swiadczq. procesy sq.dowe w duzej czttsci 

wygrane przez strony wnoszq.ce pozwy. Trybunal Konstytucyjny swoje orzeczenie o sygn. 

K 51/07 w odniesieniu do charakteru Raportu i rnozliwosci dochodzenia swoich praw przez 

osoby urnieszczone w nirn uzasadnil rn.in.: 

,Jak slusznie zauwaza Helsinska Fundacja Praw Czlowieka, zainteresowani mogq 

dochodzic swoich praw za pomocq instrument6w cywilnoprawnych, wytaczajqc pow6dztwo o 

ochron~ d6br osobistych oraz za pomocq instrumentow prawnokarnych, wnoszqc akt 

prywatnego oskarzenia w sprawie o znieslawienie. Trybunal Konstytucyjny podziela poglqd 

Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, ze instrumenty te nie zapewniajq wystarczajqco 

skutecznej ochrony zainteresowanym. Przede wszystkim nie pozwalajq one na zapobiezenie 

naruszeniu praw jednostki przez publikacj~ Raportu. Instrumenty cywilnoprawne mogq bye 

niedogodne dla zainteresowanych z uwagi na koszty post~powania cywilnego. Z tych 

wzgl~d6w w ocenie Trybunalu Konstytucyjnego art. 70a ustawy z 9 czerwca 2006 r. w 

zakresie, w Jakim nie przewiduje srodk6w prawnych umozliwiajqcych uruchomienie 

) skutecznej sqdowej kontroli nad raportem Przewodniczqcego Komisji Weryjikacyjnej, jest 

niezgodny z art. 45 ust. 1 konstytucji. " 

Niewq.tpliwie instrurnenty cywilnoprawne, chociaz me zapewmaj'!- wystarczajq.cej 

ochrony pozwolily na sq.dowq. weryfikacjq. twierdzeil zawartych w Raporcie, w efekcie 

kt6rych wydane orzeczenia w duzej rnierze tez byly publikowane. 

Z pewnosciq. Raport zawiera wnioski i oceny dokonane przez Kornisjy Weryfikacyjnq. 

1 JeJ Przewodniczq.cego. Nie rodzi on jednak skutk6w prawnych, poza ewentualnyrn 

naruszeniem czci lub dobrego imienia wymienionych w nim os6b, co rnoglo rnie6 znaczenie 

dla ich sytuacji spolecznej i osobistej, nie mialo jednak zadnego znaczenia dowodowego 

w innych sprawach. Podkreslenia wymaga, iz celern Raportu nie bylo spowodowanie skutk6w 

w sferze publicznej. W indywidualnych przypadkach mialy one wymiar publiczny, ale 
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konsekwencje takie S(j. nieuniknione przy kazdej publikacji, nawet jesli nie stanowi to jej celu 

i nie S(j. one r6wnoznaczne ze skutkami prawnymi. Dla jednych byla to stygmatyzacja w 

srodowisku, dla innych utrata zaufania potrzebna przy wykonywaniu okreslonego zawodu, 

czy tez zwolnienie z pracy. Niew(j.tpliwie jednak Raport nie moze stanowic dowodu na 

okreslone zachowania w nim opisane. Mial on jedynie znaczenie infmmacyjne, gdyz pelnil on 

funkcjy sprawozdawcz(j. Przewodnicz(j.cego Komisji Weryfikacyjnej z dzialalnosci WSI. 

Charakter Raportu stanowi, ze nie rodzil on sam z siebie zadnej odpowiedzialnosci dla 

os6b w nim wymienionych, gdyz w zwi(j.zku z opublikowaniem Raportu nie byly na tej 

podstawie podejmowane zadne dalsze dzialania tym bardziej, iz w Raporcie wskazane zostaly 

takZe osoby, kt6re przejyto do nowo powstalych sluzbach. Godzi siy przy tym zaznaczyc, 

iz o prawdziwosci lub nie zlozonych oswiadczen decydowaly stanowiska zespol6w, kt6re 

byly podstaw(j. do zatrudnienia danej osoby w odpowiedniej sluzbie. 

Podniesc nalezy, iz w zwi(j.zku z publikacj'! Raportu wytoczono ponad 20 proces6w. 

Przywolane wyzej orzeczenie instancyjne SCj.du Apelacyjnego sygn. XXV C 1250/08 - jako 

jedyne uznalo roszczenie powoda b. Szefa WSI gen. Marka Dukaczewskiego przeciwko 

Antoniemu Macierewiczowi, ale nie w zwi(j.zku z publikacj(j. Raportu tylko z wyst(j.pieniami 

medialnymi po jego publikacji. Pelnomocnik pokrzywdzonego Marka Doroza do zlozonego 

zazalenia dol(j.czyl wydruki :fragment6w og6lnodostypnych uzasadnien wyrok6w SCj.d6w 

Okrygowego i Apelacyjnego w Warszawie. Z powyzszego zestawienia wynika, iz wszystkie 

wymienione w nim sprawy cywilne (12 postypowan) przeciwko A. Macierewiczowi nie 

doprowadzily do uwzgl~tdniania pow6dztwa. Wiykszosc orzeczen z w/w postypowan zostala 

dolCj.CZona do akt sledztwa. Do akt dolCj.CZono m.in. kserokopie material6w z postypowan 

) 

cywilnych i zapadlych orzeczen SCj.du Okrygowego w Warszawie oraz SCj.du Apelacyjnego w ) 

Warszawie, w tym oddalaj(j.cych pow6dztwa przeciwko Antoniemu Macierewiczowi5 

pokrzywdzonych Mariusza Waltera, Zygmunta Solorza-Zaka, Jana Wejcherta oraz swiadka 

Edmunda Ochnio. 

W aktach znajduj'! siy tez wyroki SCj.d6w, uwzglydniaj(j.ce pow6dztwo przeciwko 

Skarbowi Panstwa6 , reprezentowane przede wszystkim przez Ministra Obrony Narodowej, 

5 wyroki oddalaj!!ce pow6dztwo przeciwko Antoniemu Macierewiczowi: M. Waltera z dnia 21.04. 2009 r. 
sygn. XXV C 1136/07 z orzeczeniem instancyjnym z dnia 22.04.2010 r. sygn. ACa 1122/09 uchylaj!!ce 
zaskarzony wyrok i przekazuj!!ce sprawy do ponownego rozpoznania (k. 6044 in., t. 28.); Z. Solorza-Zaka z dnia 
10.06.2010 r. sygn. XXV C 338/07 (k. 6154 in., t. 29); J. Wejcherta z dnia 15.04.2008 r. sygn. XXV C 1156/07 
z orzeczeniem instancyjnym z dnia 14.01.2009 r. sygn. ACa 956/08 oddalaj!!cym apelacjy powoda (k. 6686 in., 
6715 i n., t.31) i E. Ochnio z dnia 29.11.2007 r. sygn. XXV C 325/07 (k. 9386 in., t. 44). 

6 wyroki uwzglydniaj!!ce pow6dztwo przeciwko Skarbowi Panstwa, w tym: P. Nurowskiego z dnia 22.10.2009 
r. sygn. II C 162/07 (k.3493 in., t.17); W. Pogonowskiego z dnia 13.12.2010 r. sygn. II C 647/07 (k.5883 in., 
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a w niekt6rych orzeczeniach tez przez Szefa SKW i SWW, w tym pokrzywdzonych: Piotra 

Nurowskiego, Wojciecha Pogonowskiego, Aleksandra Makowskiego, Edwarda 

Mikolajczyka, Jaroslawa Szczepaiiskiego, Jacka Wojnarowskiego oraz swiadka Jana Sienko. 

Ponadto w aktach znajduj~ siy ogloszenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 i 23 

pazdziernika 2012 r.7 zawieraj~ce m.in. tres6 wyroku uwzglydniaj~cego pow6dztwo 

Macieja Ziyby oraz tres6 zawartych ug6d z Janem Wejchertem; ITI Holdings S.A., 

Mariuszem Walterem oraz Janem Zalusk~. 

Al<:ta sprawy zawieraj~ takze korzystne orzeczenia dla pozwanego Skarbu Paiistwa8, 

w tym wyrok oddalaj~cy pow6dztwo Krzysztofa Kluzka z wniesion~ apelacj~ powoda 

oraz dotycz~ce os6b nie byd~cych stronami w sledztwie: Jerzego Nowakowskiego, Piotra 

Kuczyiiskiego i Waldemara Zaka. 

S~dy cywilne uznawaly, iz Antoni Macierewicz nie moze bye, jako osoba fizyczna, 

pozywany za Raport, bo dzialal jako urzydnik paiistwowy, a wtedy pozywa6 mozna tylko 

organ paiistwa. Z tego wzglydu, ze rozwi~anej juz Komisji Weryfikacyjnej pozwa6 nie 

moma S~d ustalaj~c statio jisci uznal, ze moma pozwa6 Skarb Paiistwa, reprezentowany 

przez MON, chociaz organizacyjnie i merytorycznie Komisja w/w Ministerstwu nie 

podlegala, a jedynie byla finansowana z jego budzetu. To, ze Skarb Paiistwa ponosi 

odpowiedzialnos6 za dzialania Antoniego Macierewicza i Komisji Weryfikacyjnej, wynika 

z uregulowania art. 417 § 1 k.c., kt6ry stwierdza, ze za szkody wyrz~dzon~ przez niezgodne 

z prawem dzialanie lub zaniechanie przy wykonywaniu wladzy publicznej ponosi 

t.27) oraz orzeczen1e instancyjne sygn. I ACa 286/11 z dnia 14.09.2011 r. oddalaj!)ce apelacjy pozwanego 
(k.9111 i n., t. 43); A. Makowskiego z dnia 11.09.2012 r. sygn. I C 780/11 (k.8652 i n., t. 41); Edwarda 
Mikolajczyka z dnia 8.12. 2011 r. sygn. I C 641/07 z orzeczeniem instancyjnym z dnia 14.09.2012 r. sygn. 
I ACa 271112 oddalaj!!cym apelacjy pozwanego (k.8688 i n.; k. 8729, t. 41); J. Szczepanskiego z dnia 
26.04.2011 r. sygn. akt II C 163/07 (k. 9321-9329, t. 44), J. Wojnarowskiego z dnia 11.03.2011 r. sygn. akt II C 
532/07 (k. 9426 in. t. 45) i J. Sienko z dnia 23.10.2008 r o sygn. II C 55/08 z orzeczeniem instancyjnym z dnia 
15.05.2009 r. sygn. I ACa 104/09 oddalaj!)cym apelacjy pozwanego (k.9216 in., t. 44). 

7 ogloszenie z dnia 22.10.2012 r. (Dz.Urz. MON. 2012.406- k. 8947 in., t.42) zawieraj!)ce m.in. tresc wyroku 
uwzglydniaj!!cego pow6dztwo Macieja Ziyby z dnia 26.02. 2010 r. o sygn. akt II C 326/09 i utrzymuj!)cego go w 
mocy orzeczenia instancyjnego z dnia 10.11.2010 r. sygn. akt ACa 610/10 oraz ogloszenie z dnia 23.10.2012 r. 
(Dz. Urz. MON. 2012.410- k.8953 in.), zawieraj!)ce m.in. tresc ug6d, zawartych pomiydzy Skarbem Panstwa 
- Ministrem Obrony Narodowej, a: J. Wejchertem z dnia 8.05.2008 r. w sprawie sygn. akt II C 701107; ITI 
Holdings S.A. Luxemburg z dnia 21.05.2008 r. w sprawie sygn. akt I C 802/07; M. Walterem z dnia 5.06.2008 
r. w sprawie sygn. akt II C 699/07 oraz J. Zalusk!! z dnia 9.11. 2011 r. w postypowaniu o sygn. akt II C 12/08. 

8 korzystne orzeczenia d1a pozwanego Skarbu Panstwa, w tym wyrok z dnia 17.05.2010 r. sygn. XXV C 776/08 
oddalaj!!CY pow6dztwo K. Kluzka i wniesion!) apelacj!) (k. 5340 in., t.25), orzeczenie instancyjne o sygn. I ACa 
788/08 z dnia 8.07.2008 r. zmieniaj!!ce wyrok z dnia 13.03.2008 r. sygn. II C 149/07, uwzglydniaj!)CY 
pow6dztwo Jerzego Nowakowskiego (k.6272 i n., t.12) oraz orzeczenie instancyjne sygn. I ACa 363/08 z dnia 
20.02.2008 r. uchylaj!)ce wyrok z dnia 9.01.2008 r. sygn. I C 183/07 uwzglydniaj!!CY pow6dztwo Piotra 
Kuczynskiego (k.3394 in., t.17); nadto wyrok o sygn. XXV 449/07 z dnia 12.07.2010 r., oddalaj!)cy pow6dztwo 
Waldemara Zaka z orzeczeniem instancyjnym z dnia 28.04.2011 r. sygn. I ACa 1197/10 oddalaj!)cym apelacjy 
powoda (k. 9571 in. t. 45; k. 9616 in., t. 46). 
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odpowiedzialnosc Skarb Paii.stwa lub jednostka samorzq.du terytorialnego lub inna osoba 

prawna wykonujq.ca tt( wladzy z mocy prawa. Trzeba jednak pamiytac, ze nie kazde 

bezprawne dzialanie skutkuje odpowiedzialnosc karnq., a stwierdzenie ,przy wykonywaniu 

wladzy publicznej", jest pojyciem szerszym, niz dzialanie funkcjonariusza publicznego. 

Stanowisko Sq.du odwolawczego w niniejszej sprawie jest bliskie poglq.dom, 

wyrazonym w zazaleniu pokrzywdzonego Jana Zaluski (k.10073 i n.), zdaniem kt6rego 

prawnie irrelewantne jest, czy tresc Raportu stanowi podstawy do wystq.pienia do sq.du 

z pow6dztwem o naruszenie d6br osobistych. Jak podkreslil w6wczas skarzq.cy okolicznosci 

wymienione w Raporcie wplynyly bowiem na sytuacjy faktycznq. i prawnq. podanych 

z nazwiska i imienia os6b, kt6rych one dotyczyly, m.~n. na ich sytuacjy zawodowq., utraty 

zaufania oraz dobrego imienia - tym samym, okolicznosci te mialy istotne znaczenie prawne. 

Zdaniem pelnomocnika w/w pokrzywdzonego w decyzji o umorzeniu sledztwa, 

w oparciu o ustalony stan faktyczny, w tym, iz Raport zostal zakwaliflkowany jako dokument 

w rozumieniu art. 115 § 14 k.k., sporzq.dzony w wyniku ustawowego zapisu i zawierajq.cy 

informacje uzyskane w nastypstwie uregulowanej aktami wykonawczymi procedury 

weryflkacyjnej, blydnie przyjyto, ze zostaly w nim poswiadczone okolicznosci, kt6re nie 

mialy znaczenia prawnego, wskazujq.c, ze jest on dokumentem analityczno-ocennym i mial 

jedynie znaczenie informacyjne, gdyz pelnil funkcjy sprawozdawczq. Przewodniczq.cego 

Komisji Weryfikacyjnej z dzialalnosci WSI. Wedlug skarzq.cego takie stanowisko jest 

sprzeczne z istotq. Raportu, kt6ry jako dokument urzttdowy zostal opracowany przez 

instytucjy paii.stwowq., w trybie szczeg6lowo wskazanym w ustawie, rozporzq.dzeniu, a takze 

w zarzq.dzeniu. Tym samym, przyjycie, ze. Raport rna znaczenie tylko informacyjne jest 

stanowiskiem sprzecznym z ratio legis tej ustawy (k.1 0077). ,W sytuacji, gdyby celem 

ustawodawcy bylo stworzenie Raportu wylq.cznie dla cel6w informacyjnych dla administracji 

publicznej, z pewnosciq. bylby wylq.cznie udostypniany w krygach podmiot6w, dla kt6rych 

Raport mialby znaczenie w zakresie administrowania organami publicznymi, a skoro zostal 

udostypnionych publicznie, takiej tylko funkcji nie m6gl pelnic". 

Pelnomocnik polazywdzonego Jana Zaluski, analogicznie jak pelnomocnik Mariusza 

Waltera oraz ITI Holding S.A. swoje stanowisko oparli na tresci orzeczenia Trybunalu 

Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. K 51/07, przywolanego takze w decyzji o 

umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Podni6sl ponadto, iz to wlasnie w kontekscie 

uzasadnienia tego wyroku nalezy w niniejszej sprawie rozpatrywac kryterium okolicznosci 

majq.cych istotne znaczenie prawne. Trybunal Konstytucyjny wskazal, ze , instytucja 

) 

) 
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raport6w stanowi wa.iny instrument zapewnienia praworzqdnego i skutecznego dzialania tych 

instytucji, a w szczeg6lnosci wa.iny instrument urzeczywistniania prawa do dobrej 

administracji ". Nastypnie , raport mial w zalo.ieniu dostarczyc organom informacji na temat 

charakteru i skali ewentualnych nieprawidlowosci, umo.iliwiajqc pod}?cie skutecznych 

dzialan przeciwdzialajqcych powtarzaniu si? takich nieprawidlowosci w przyszlosci oraz 

zapewniajqcych optymalnq realizac}? ustawowych zadan przez te slu.iby ". Kolejno wskazano, 

ze ,publikacja raportu stanowi form? ingerencji w sfer? autonomii iriformacyjnej jednostki, 

a nadto w wielu wypadkach maze stanowic form? ingerencji w prawo do ochrony dobrego 

imienia. Nie ulega wqtpliwosci, .ie ingerencja w postaci opublikowania raportu mo.ie 

stanowic powa.inq dolegliwosc dla os6b u}?tych w raporcie ( ... ). W tym kontekScie raport 

z chwilq wydania postanowienia o }ego podaniu do wiadomosci publicznej staje si? aktem 

wladczym dotykajqcym autonomii informacyjnej oraz prawa do ochrony dobrego imienia 

okre8lonych os6b, wymienionych w tym dokumencie. Akt ten wladczo konkretyzuje sytuac}? 

prawnq wymienionych w nich os6b, kt6re muszq znosic ingerenc}? panstwa w sfer? ich 

praw". 

W sprawie ponownie przesledzono zakwestionowane przez pokrzywdzonych zapisy 

Raportu celem ustalenia wlasciwej tresci zaswiadczaj~cej oraz ich znaczenia prawnego. 

Odnosnie pokrzywdzonych Wieslawa Kowalskiego i Arkadiusza Grochulsldego 

tresci te dotyczct- kontakt6w Wieslawa Kowalskiego z mafict- paliwowct-, kt6re wedlug zeznan 

drugiego z pokrzywdzonych mialy ,charakter korupcyjny". Stwierdzenie to, mialo miec 

oparcie w relacjach procesqwych Arkadiusza Grochulskiego, tymczasem w tresci protokol6w 

wyjasnien, zlozonych przez w/w w charakterze podejrzanego w prowadzonym przez 

Prokuratury Apelacyjnct- w Krakowie sledztwie sygn. Ap II Ds 5/04/S, dotycz~cym tzw. mafii 

paliwowej oraz jako oskarzony w postypowaniu sygn. II K 155/07 przed S~dem Okrygowym 

z Zielonej G6rze takie slowa nie padaj~. Stwierdzenia powyzsze maj~ zatem ocenny 

charakter, zawierajct-cy w swej tre§ci pom6wienie, nie znajdujct-ce uzasadnienia w dowodach. 

Wieslaw Kowalski wymieniony zostal w rozdziale 7, zatytulowanym ,Nielegalny 

handel bronict-" na str. 115 jako jedna z os6b, kt6rej postypowanie w swietle przytoczonych w 

tresci rozdzialu fakt6w, wypelnia dyspozycjy art. 70a ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy, tj. jako zolnierz, 

kt6ry dopuscil siy jednego z czyn6w wskazanych wart. 67 ust. 1 pkt 1 - 10 ustawy i jako 

osoba, kt6ra wsp6ldzialaj~c z zolnierzami lub pracownikami WSI, naklaniala, pomagala lub 

wykorzystuj~c podleglosc polecala popelnienie czyn6w, o kt6rych mowa w art. 67 ustawy. 
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Poczynione w sledztwie ustalenia prowadz'! do wniosku, iz nie bylo podstaw 

prawnych do urnieszczenia w Raporcie danych Wieslawa Kowalskiego. Pokrzywdzony nie 

skladal wniosku, o kt6ryrn rnowa w art. 66 ustawy, ani oswiadczenia weryfikacyjnego, 

przewidzianego w art. 67 ust. 1 ustawy, w kt6rych ujawnione bylyby zachowania, 

stanowiqce podstawy do urnieszczenia w Raporcie jego danych. Podniesc nalezy, 

iz okreslenie kontakt6w o korupcyjnyrn charakterze nie jest r6wnoznaczne z osi'!gniyciern 

korzysci rnaj'!tkowej lub osobistej z tytulu dzialan, o kt6rych rnowa w pkt 1-9 art.67 ust.1 

ustawy sarnodzielnie przez funkcjonariusza WSI lub wsp6lnie i w porozurnieniu z inna osob'!, 

przewidzianego w art. 67 ust.l pkt 10. Zarnieszczone zapisy w Raporcie nie wskazuj'! tez, 

z jakirn zolnierzern lub pracownikiern sluzb specjalnych pokrzywdzony rnial wsp6ldziala6 

i do popelnienia, kt6rego z czyn6w wyrnienionych w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy podzegal, 

udzielil pornocy lub poleciljego wykonanie, a dzialanie to bylo zawinione urnyslnie. 1 J 
Takze brak jakiegokolwiek powif!Zania osoby Arkadiusza Grochulskiego z dzialaniarni 

zolnierzy lub pracownik6w WSI w zakresie zachowan wyczerpujqcych dyspozycj(( art. 70a 

ustawy, stanowil przeszkody do publikowania w Raporcie danych dotycz'!cych w/w os6b. 

Podniesc nalezy, iz pornimo wskazania nazwiska Arkadiusza Grochulsldego w tresci przypisu 

189, nie zostal on wymieniony w podsurnowaniu rozdzialu zatytulowanego , Nielegalny 

handel broniq" na str. 115, wsr6d licznego grona os6b, kt6re swyrn dzialaniem wypelnily 

dyspozycjy art.70a ustawy. 

Podanie danych pokrzywdzonych wykraczalo zatem poza udzielone upowaznienie 

ustawowe (kompetencjy szczeg6ln'!) oraz jak wskazano - nie przedstawia wartosci 

dowodowej i z tych powod6w nie spos6b tego rodzaju danych uznac za wlasciw'! tresc 

zaswiadczaj f!C'!. 

Przekroczeniem uprawnien bylo zarnieszczenie w rozdziale 9 Raportu, pt. ,Jngerencja 

WSI na 1ynku paliwowo-energetycznym ", nieprawdziwych inforrnacji odnosnie Krzysztofa 

Kluzka co do okolicznosci i charakteru kontakt6w z oficerarni WSI, a tym sarnyrn uznanie 

go za osoby wsp6ldzialaj'!c'!.z zolnierzarni lub pracownikarni WSI w rozurnieniu art. 70a ust. 

2 pkt 1 ustawy. Zakwestionowany zapis dotyczyl spotkania oficera WSI w dniu 2 gmdnia 

2003 r. ze wsp6lpracownikiern o ps. ,Parys", w kt6ryrn zawarte jest nieprawdziwe 

stwierdzenie, iz rozmowa poswiycona osobie Krzysztofa Kluzka byla nastypstwem jego 

wczesniejszego spotkania z Markiern Dukaczewskirn, na kt6rym pokrzywdzony oferowal rnu 

swoj'! wsp6lprac((. Ponadto w Raporcie Krzysztof Kluzek zostal przedstawiony jako 

wiceprezes PKN Orlen, tymczasern w okresie od kwietnia do pazdziernika 2004 r. byl on 

) 



165 

czlonk:iem Zarzq.du PKN Orlen. Z zapis6w na temat pokrzywdzonego, zawartych w Raporcie, 

nie wynika natomiast, z jakim zolnierzem lub pracownikiem sluzb specjalnych w/w 

wsp6ldzialal i w popelnieniu, kt6rego z czyn6w wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 

ustawy bral on udzial oraz, ze dzialanie to bylo zawinione umyslnie. 

Nieprawdziwe okazaly sit; r6wniez informacje o skierowaniu Marka Doroza przez 

WSI na studia w ZSRR w ramach tzw. ,perspektywicznej kadry" w sytuacji, gdy rozpoczq.l 

on naukt; na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie i w ramach wymiany pomiydzy 

uczelniami w okresie od wrzesnia 1979 r. do lipca 1984 r. studiowal na kierunk:u mechaniki 

og6lnej w Bialoruskim Instytucie Mechanizacji Rolnictwa w Minsku Bialoruskim. 

Podkreslenia wymaga, iz czynnosci podejmowane na stanowisku, jakie zajmowal w ramach 

1 sluzby w WSI nie byly dzialaniami wskazanymi w art. 67 ust.1 pkt 1-10 ustawy i nie 

wykraczaly tez poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP. 

Z przywolanych zapis6w nie wynika, aby pokrzywdzony swym dzialaniem dopuscil sit; tego 

rodzaju czyn6w. Podkreslenia wymaga, iz pomimo, ze Marek Doroz zostal wskazany 

w rozdziale 3 Raportu, zatytulowanym , Penetracja rosyjska: zagrozenie dla wewn~trznego i 

zewn~trznego bezpieczenstwa panstwa ", w podrozdziale , Kadra WSI", na str. 29 jako jeden 

z oficer6w Biura/Zarzq.du Studi6w i Analiz szkolonych w ZSRR, w podsumowaniu tego 

rozdzialu na str. 58 pokrzywdzonego juz nie wymieniono posr6d innych oficer6w, kt6rym 

zarzucono zachowania opisane wart. 70a ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy. W tym przypadku r6wniez 

mamy do czynienia z ocennymi i nierzetelnymi stwierdzeniami oraz z wyjsciem poza ramy 

ustawowego umocowania i w zwi¥,ku z tym tego rodzaju zapisy nie stanowiq. formy 

poswiadczenia. Pamiyta6 nalezy, iz tylko ta tres6 dokumentu stanowiq.ca urzydowe 

zaswiadczenie (poswiadczenie ), a wiyc stwierdzenie danych okolicznosci w ramach 

przyznanych kompetencji szczeg6lnych, objyta jest domniemaniem zgodnosci z prawdq. tego 

co zostalo w nim urzt;dowo zaswiadczone i podlega ocenie pod kq.tem wyczerpania znamion 

przestypstwa z art. 271 k.k. Zamieszczone dane na temat pokrzywdzonego w tej kompetencji 

szczeg6lnej sit; nie miescilo. 

Taki sam charakter mialo podanie w Raporcie nieprawdziwych informacji na temat 

plk Krzysztofa Polkowsldego i plk Andrzeja Glonka w kontekscie ich przynaleznosci do 

,nielegalnego lobby na rzecz finny SILTEC". W podsumowaniu rozdzialu zatytulowanego 

,!nne nieprawidlowosci w funkcjonowaniu WSI" na str. 152 Raportu znajduje siy 

stwierdzenie, ze w swietle przytoczonych fakt6w postypowanie m.in. w/w pokrzywdzonych 

wypelnia dyspozycjt; art. 70a ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy, tj. uznajq.ce kazdego w/w zar6wno za 
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zolnierzy, kt6rzy dopuscili si~t jednego z czyn6w wskazanych w ati. 67 ust. 1 pkt 1-10, jak 

i za osoby, kt6re wsp6ldzialajq.c z zolnierzami lub pracownikami WSI, naldaniali, pomagali 

lub wykorzystujq.c podleglos6 polecali popelnienie czyn6w, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 1-10. W obu przypadkach autor Raportu nie wskazal, jakich konkretnie dzialan, 

wyczerpujq.cych dyspozycjy art. 67 ust. 1 - 10 ustawy pokrzywdzeni mieli si~t dopusci6. Tym 

samym zamieszczenie w/w zapis6w wykraczalo poza udzielone upowaznienie ustawowe 

(kompetencja szczeg6lna) i z tych powod6w nie spos6b tego rodzaju danych uzna6 za 

wlasciwq. tres6 zaswiadczajq.cq.. Podnies6 przy tym nalezy, iz okreSlenie udzial 

w ,nielegalnym lobby" rna wieloznaczny charakter i nie mozna go automatycznie 

zakwalifikowa6 przykladowo jako samodzielne dzialanie funkcjonariusza WSI lub wsp6lnie 

i w porozumieniu z innq. osobq., przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy, polegajq.ce na 

kierowaniu popelnieniem przez innq. osob~t czynu, o kt6rym mowa w pkt 1-6 i 8 art. 67 ust. 1 ) 

ustawy, naklanianie innej osoby do popelnienia taldego czynu, ulatwianie jego popelnienia 

lub wykorzystujq.c uzaleznienie innej osoby od siebie polecanie jej wykonania takiego czynu. 

Wobec braku precyzyjnego okreslenia dzialan, wyczerpujq.cych dyspozycjy art. 67 ust. 1 - 10 

cyt. ustawy przez autora Raportu, do czego byl zobowiq.zany, ostatecznie to osoba 

zapoznajq.ca si~t z tym dokumentem jest zmuszona przeprowadzi6 tego rodzaju proces 

myslowy. W tej sytuacji nie spos6b m6wi6 o poswiadczeniu okolicznosci majq.cej znaczenie 

prawne, skoro nie zostala ona doprecyzowana. 

Takze przypisanie Jackowi Wojnarowskiemu dzialan wykraczajq.cych poza sprawy 

obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP podajq.c .w Aneksie m 16 Raportu 

zatytulowanym ,Zidentyfikowane osoby wsp6lpracujqce niejawnie z zolnierzami WSI w 

zakresie dzialan wykraczajqcych poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil 

Zbrojnych RP", iz byl przedstawicielem finny POLSERVICE i zajmowal si~t tez irackim 

przemyslem zbrojeniowym w sytuacji, gdy byl tylko jednym z wielu pelnomocnik6w ds. 

realizacji kontrakt6w i nie zajmowal si~t tq. problematykq., bylo pozbawione podstawy 

prawnej. Nierzetelna jest tez informacja, iz w 1991 r. byl dyrektorem naczelnym Fundacji 

Solidarnosci im. Batorego podczas, gdy w rzeczywistosci byla to Fundacja im. Stefana 

Batorego. Przypisanie pokrzywdzonemu tego typu dzialan odbylo si~t bez wskazania w tresci 

Raportu jakichkolwiek okolicznosci . swiadczq.cych o ich bezprawnosci, tudziez 

jednoznacznych dowod6w w postaci zeznan os6b weryfikowanych, czy tez dokument6w. 

Niewq.tpliwie jest to forma pom6wienia, ale zdecydowanie nie rna cech zaswiadczenia 

i wartosci dowodowej. Wiarygodnos6 zeznan pokrzywdzonego, iz nigdy nie wsp6lpracowal 

) 
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z WSI rna swoje oparcie w tresci wyroku S~:j.du Oluygowego w Warszawie z dnia 11 marca 

2011 r. sygn. akt II C 532/07 zobowii:).Zuj~:j.cego MON do publikacji oswiadczenia, 

ze w/w nie uczestniczyl w bezprawnej dzialalnosci Wojskowych Sluzb Informacyjnych. 

R6wniez nieprawdziwe okazalo siy przypisanie Piotrowi Nurowskiemu dzialan 

wykraczaj~:j.cych poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, 

w szczeg6lnosci wskazanie w Raporcie, . iz poluzywdzony po 1990 r. byl tajnym 

wsp6lpracownikiem WSI i ksztaltowal program telewizyjny ,Polsatu" zgodnie z wytycznymi 

WSI. Istotne jest, ze przypisanie poluzywdzonemu tego typu dzialan odbylo siy bez 

wskazania w tresci Raportu jakichkolwiek okolicznosci swiadCZI:j.Cych 0 bezprawnosci 

podejmowanych przez niego dzialan. Wniosek o nieprawdziwosci w/w stwierdzen opiera siy 

,, na zeznaniach Piotra Nurowskiego oraz na dokonanej przez SKW kwerendzie kartotek 

byd~:j.cych w dyspozycji sluzby, w toku kt6rej me odnaleziono zadnych informacji 

o wykonywaniu przez poluzywdzonego podczas pobytu na plac6wce dyplomatycznej 

w Maroku zadan zleconych przez polski rz~:j.d, zwii:).Zanych z obronnosci~:j. panstwa co 

potwierdza tez niejawna notatka, opisuj~:j.ca Teczky Personaln~:j. wsp6lpracownika ,TUR" 

z dnia 28.09.2006 r. W tym przypadku mamy niew~:j.tpliwie do czynienia z pom6wieniem. 

Umieszczenie danych na temat poluzywdzonego w rozdziale 6, zatytulowanym ,Wplyw WSI 

na ksztaltowanie opinii publicznej" oraz w Aneksie nr 16, zatytulowanym , Zidentyjikowane 

osoby wsp6lpractgqce niejawnie z tolnierzami WSI w zakresie dzialan wykraczajqcych poza 

sprawy obronnosci pm1stwa i bezpieczefzstwa Sil Zbrojnych RP" i wskazanie, 

iz poluzywdzony byl tajnym wsp6lpracownikiem po 1990 r., w tym ksztaltowal program 

,Polsatu" zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez gen Malejczyka, w kontekscie 

kompetencji szczeg6lnej Przewodniczq.cego Komisji Weryfikacyjnej, wynikajq.cej z art.70a 

ustawy wychodzilo poza ramy ustawowego umocowania i w zwii:).Zku z tym nie stanowi 

wlasciwej tresci zaswiadczaj~:j.cej. R6wniez podlueslenia wymaga brak waloru dowodowego

nie spos6b tego rodzaju zapis6w Raportu - wyzej wskazanego oraz wystypujq.cych 

w przypadku innych poluzywdzonych uznac, ze byly one przeznaczone do dowodzenia 

okolicznosci w nich poswiadczonych bez potrzeby potwierdzania ich innymi dowodami. 

Pokrzywdzony Krzysztof Surdyk wieloluotnie wymieniony zostal w Raporcie jako 

osoba, kt6rej postypowanie wypelnia dyspozycjy art. 70a ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy, tj. jako 

zolnierz, kt6ry dopuscil siy jednego z czyn6w wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 i jako 

osoba, kt6ra wsp6ldzialajq.c z zolnierzami lub pracownikami WSI, naklaniala, pomagala lub 
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wykorzystuj'!-c podleglos6 polecala popelnienie czyn6w, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

1-10. Jak wyzej zostalo wskazane nie jest prawdC~-, ze Krzysztof Surdyk bral udzial 

w szkoleniach GRU i KGB, bowiem jedynie uczestniczyl w szkoleniu z zakresu sprzytu 

rakietowego w latach 1977 - 1978. Ponadto nigdy nie sluzyl w Oddziale ,,Y''. Nie 

dowiedziono takze, ze kierowany przez w/w Zarz'!-d Wywiadu prowadzil dzialania na rynku 

energetycznym oraz wiarygodnosci danych, zawmiych w rozdziale 12, zatytulowanym 

,Operacja ZEN", str. 154, 155, 159, ze wywiad prowadzil polityky dezinformacji 

najwyzszych wladz panstwowych. Istotnym jest, ze zamieszczenie w Raporcie danych 

o plk Krzysztofie Surdyku odbylo siy bez wskazania, jakich konkretnie dzialan 

wyczerpuj'!-cych dyspozycjy art. 67 ust. 1 - 10 cyt. ustawy mial siy dopusci6, a zatem 

wykraczalo ono poza udzielone upowaznienie ustawowe. Z tych powod6w nie spos6b tego 

rodzaju danych uzna6 za wlasciw'!- tres6 zaswiadczaj'!-cf!. 

Przekroczeniem uprawnien bylo podawanie wielokrotnie nieprawdziwych oraz 

nierzetelnych infon:nacji o gen. bryg. Marku Dukaczewskim, bez wskazania w tresci tego 

dokumentujakich konkretnie dzialan, wyczerpujf!cych dyspozycjy art.70a ustawy mial siy on 

dopusci6 i okolicznosci swiadczf!cych o ich bezprawnosci. Takim charakterem cechuj'!- si(( 

m.in. zapisy na temat kontakt6w w/w z Krzysztofem Kluzkiem, nadto przedstawianie Mal'ka 

Dukaczewskiego jako osoby wsp6lodpowiedzialnej za nieprawidlowosci przy organizacji 

zakup6w sprz((tu kryptograficznego finny SILTEC oraz ,raZf!Ce lekcewazenie" przez 

pokrzywdzonego zewnytrznego zagrozenia kraju. Ostatnie z wymienionych zapis6w to 

stwierdzenia wybitnie ocenne, a przez to nie stanowif!ce formy zaswiadczenia. Z kolei 

pomawianie pokrzywdzonego o przynale:lnos6 do nielegalnego lobby na rzecz firmy 

,SILTEC bez wskazania, jakich konlaetnie dzialan, wyczerpujf!cych dyspozycjy art. 67 ust. 1 

- 10 cyt. ustawy mial siy on dopusci6 wykraczalo poza udzielone upowa:lnienie ustawowe, 

przez co nie moze bye traktowane jako wlasciwf! tres6 zaswiadczajf!C'!-. 

Nie ulega WC~-tpliwosci, iz wykroczeniem poza szczeg6lnf! kompetencjy upowamienia 

ustawowego bylo zamieszczenie przez Przewodnicz'!-cego Komisji Weryfikacyjnej w 

Raporcie informacji o osobach i przypisanie im dzialan wylaaczajf!cych poza sprawy 

obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, okreslonych w mi.70 a ust.l ustawy, 

nadto dzialan przewidzianych w mi.70 a ust.2 pkt 2 ustawy, opisanych w ustaleniach 

faktycznych uzasadnienia niniejszej decyzji jako kolejna grupa zakwestionowanych zapis6w -

) 
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bez wskazania w tresci Raportu jakichkolwiek okolicznosci, swiadcz~cych o bezprawnosci 

podejmowanych przez pokrzywdzonych dzialaft. 

Przekroczeniem uprawnieft w tym znaczeniu bylo zamieszczenie tego rodzaju 

informacji w Aneksie m 16 do Raportu, zatytulowanym ,Zidentyfikowane osoby 

wsp6lpracuj~ce niejawnie z zolnierzami WSI w zakresie dzialaft wykraczaj~cych poza sprawy 

obronnosci paftstwa i bezpieczeftstwa Sil Zbrojnych RP" w stosunku do 6 pokrzywdzonych, 

w tym na str. 344 o Edwardzie Mikolajczyku i Marku Magowskim, na str. 346 o Janie 

Zaluska, Milanie Suboticu i Jaroslawie Szczepaftskim oraz na str. 348 o Macieju Zictbie 

(pkt I. 7, 9, 14, 22, 23 i 24 postanowienia 0 umorzeniu sledztwa). 

Judykaty, przywolane w uzasadnieniu niniejszej decyzji daj~ podstawy do wniosku, iz 

1 ·~ sensem ,poswiadczenia" jest, ze dokumenty je zawieraj'!ce przeznaczone s~ do dowodzenia 

okolicznosci w nich poswiadczonych bez potrzeby potwierdzania ich innymi dowodami, 

nadto w celu stwierdzenia zakresu mocy dowodowej dokumentu konieczne jest w kazdym 

pi'zypadku odr6znienie wlasciwej tresci zaswiadczaj'!cej od pozostalej tresci dokumentu oraz 

wlasciwy zakres zaswiadczenia. 

Wobec nie wskazania okolicznosci, swiadcz'!cych o bezprawnosci podejmowanych 

przez pokrzywdzonych dzialaft stwierdzic nale:Zy, iz w kazdym z przypadk6w z tej grupy nie 

zostaly wyczerpane znamiona poswiadczenia nieprawdy w dokumencie zar6wno poprzez 

przekroczenie upowa:Znienia z uwagi na bezpodstawne przypisanie pokrzywdzonym dzialaft 

okreslonych w art. 70 a ust.1 ustawy, nadto dzialaft przewidzianych w art. 70 a ust.2 pkt 2 

ustawy, pomimo braku precyzyjnego okreslenia czyn6w, kt6re osoby te mialy sict dopuscic, 

t, odpowiadaj~cych znamionom przestctpstw opisanych w Kodeksie Karnym, tudziez innych 

dzialaft niezgodnych z prawem wychodz~cych poza zakres dzialania WSI, a okreslonych 

przez ustawodawcct jako ,inne dzialania wykraczaj~ce poza sprawy obronnosci i 

bezpieczeftstwa Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", jak r6wniez w aspekcie 

dowodowym poprzez nie zawarcie w tychZe zapisach wlasciwego zakresu zaswiadczenia, 

zgodnie z ustawowymi kompetencjami. 

W przypadku pokrzywdzonego Edwarda Mikolajczyka jedyna tresc, kt6r'! mo:Zna 

ocenic w tych kategoriach to stwierdzenie: , Typowal dziennikarzy do wsp6lpracy z WSI " 

Stanowisko pokrzywdzonego, kwestionuj'!ce wiarygodnos6 tego zapisu, znajduje swoje 

oparcie w wyroku S'!du Okrctgowego w W arszawie o sygn. I C 641/07 stanowi'!cego, 

iz w/w ,nie uczestniczyl w bezprawnej dzialalnosci Wojskowych Sluzb Informacyjnych". 
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W przypadku polazywdzonego Marka Magowsldego zakwestionowanq. trdciq. jest 

zapis: ,Prowadzil dzialalnosc typowniczo - werbunkowq". Sarno stwierdzenie, ze ktos 

prowadzil tego rodzaju dzialalnos6 bez okreslenia, na czym ona polegala i kogo dotyczyla, 

nie oznacza jeszcze, ze dzialania te byly bezprawne, czy tez wykraczaly poza sprawy 

obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP. 

Identycznie nalezy oceni6 zapisy dotyczq.ce Jana Zaluski. Zeznania pokrzywdzonego, 

iz - wbrew zapisom Raportu - nie byl pozyskany do wsp6lpracy przez WSI, nie mial 

pseudonimu MERC oraz nie pozyczyl w 1988 r. od Oddzialu ,Y" 50 tys. USD, bowiem 

w tym okresie przebywal w areszcie, po czym zostal przewieziony do szpitala w Otwocku, 

tam leczony, a nastypnie przewieziony do szpitala w Wiedniu i nie prowadzil zadnej 

dzialalnosci gospodarczej, majq. potwierdzenie w obiektywnych dowodach. Z akt V K 217/90 

d. Sq.du Wojew6dzkiego w Warszawie wynika, iz w/w przebywal w areszcie w okresie od 20 

czerwca 1987 r. do 9 wrzesnia 1988 r., nastypnie zostal przyjyty na leczenie do Kliniki 

Ortopedii w Otwocku. Pona4to w zadnym z dokument6w ,Teczki Spraw Oddzialu Y, IPN 

00704/61/3", nie znaleziono informacji na temat wskazanego z imienia i nazwiska Jana 

Zaluski, natomiast w sprawozdaniu z pracy Oddzialu ,Y" za rok 1989, opisujq.c stan liczebny 

i wykorzystanie wsp6lpracownik6w tego Oddzialu dwukrotnie figumje pseudonim ,Mere", 

w tym wykazano z w/w spotkanie za granicq., umieszczajq.c go w agenturalnym aparacie 

pomocmczym. 

R6wniez brak jest wskazania w tresci Raportu jakichk:olwiek okolicznosci, 

swiadczq.cych o bezprawnosd podejmowanych dzialan przez Milana Subotica, a w zwiq.zku 

) 

z tym w tym zapis ze str. 93, iz pokrzywdzony byl jednym z ,najglosniejszych ) 

wsp6lpracownik6w w srodowisku medi6w ", z uslug kt6rego korzystalo WSI stanowi 

przekroczenie upowa:lnienia i jest pozbawiony wlasciwej tresci zaswiadczajq.cej, a przy tym 

zawiera tresci ocenne. Zeznania pokrzywdzonego, izjego kontakty z Marianem Kastelikiem 

mialy miejsce w latach 1984-1985 i zwiq.zane byly z Wywiadem Wojskowym PRL majq. 

potwierdzenie w zawartosci teczki personalnej ,Milan", z kt6rej wynika, iz pokrzywdzony 

podpisal deklaracjy wsp6lpracy z Wywiadem Wojskowym PRL w dniu 28 marca 1984 r. 

Pokrzywdzony zeznal, iz do jedynego swiadomego spotkania z WSI doszlo w pierwszej 

polowie 1992 r. z inicjatywy oficera WSI. Celem weryfikacji w/w stwierdzenia do akt 

dolq.czono kserokopie notatek ze spotkan ze ,wsp6lpracownikiem M. Subotic", w tym 

sporzq.dzonej przez pplk Jana Lewinskiego z odbytego w dniu 28 sierpnia 1984 r. w kawiarni 

MDM w Warszawie przekazania w/w ,wsp6lpracownika" na jego kontakt operacyjny 
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(k.7150 in.) oraz sporz'!dzonej przez pplk Jerzego Gutowskiego (k. 7154 in.) z odbytego w 

dniu 20 kwietnia 1989 r. w kawiarni ,Niespodzianka" w Warszawie spotkania, kt6rego celem 

bylo ,przekazanie wsp6lpracownika" na jego kontakt operacyjny z wniosldem, iz praca 

,Milana" w TV moze zabezpieczy6 potrzeby ,CENTRAL!". W trakcie spotkania w/w 

,postawil zadanie jako stale - sygnalizowa6 wczesniej zmiany korespondent6w w krajach 

KK" oraz ,poda6 ewentualn'! nOW£! struktury kadrowo-organizacyjn'! w TV". Analiza 

dowod6w zgromadzonych w sprawie prowadzi do wniosku, iz w Raporcie zamieszczone 

zostaly informacje o osobie Milana Subotica z przypisaniem w/w dzialan wykraczaj'!cych 

poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, bez wskazania w tresci 

przedmiotowego dokumentu jakichkolwiek okolicznosci, swiadcz'!cych 0 bezprawnosci tych 

dzialan oraz bez wskazania jednoznacznych dowod6w w postaci zeznan os6b 

weryfikowanych, czy tez dokument6w. 

Analogicznie nalezy oceni6 zamieszczenie na str. 346 Raportu zapisu o tresci: 

,Jaroslaw Szczepanski. Jako dziennikarz TVP (zastf!pca dyrektora TAl) informowal WSI 

o planach w zakresie zmian personalnych co do zagranicznych korespondent6w TVP. Po 

opuszczeniu Telewizji oferowal WSI gotowosf: infiltracji ,Rzeczpospolitej" lub , Wprost", 

bqdi innej zwiqzanej z }ego profesjq instytucji." S'!d Okrygowy w Warszawie wyrokiem 

sygn. akt II C 163/07 uznal, iz zapis ten zostal poczyniony na podstawie ,w'!tlego materialu 

dowodowego". Zasadnie Jaroslaw Szczepanski ocenil ,jako manipulacjy" brak wskazania 

czasookresu, w kt6rym w/w mialby wsp6lpracowa6. R6wniez zakwestionowany zapis nie 

uwzglydnial zakresu obowi£t.Zk6w w/w jako Zastypcy Dyrektora TAI.(w okresie od listopada 

2000 r. do marca 2002 r.), do kt6rego nalezal m.in. nadz6r nad cal£! redakcj'! zagraniczn£! 

i korespondentami zagranicznymi, w tym podejmowanie decyzji o wyjazdach dziennikarzy do 

pracy za granic£!. Pokrzywdzony tym tlumaczyl m.in. udzial w listopadzie lub grudniu 2001 r. 

w oficjalnym spotkaniu w Sztabie Generalnym z gen. Konopk£!, dotycz'!cym mozliwosci 

wyjazdu dziennikarzy na misje w rejony konflikt6w zbrojnych. Jednoczesnie w/w zaprzeczyl, 

aby oferowal WSI gotowos6 infiltracji ,Rzeczpospolitej" lub ,Wprost", przy czym zeznal, 

iz ,podczas rozm6w z r6:lnymi ludzmi, z uwagi na bliskos6 zamieszkania, wyrazal gotowos6 

podjycia pracy w tych redakcjach". Ponadto podal, iz pracuj'!c jako korespondent w USA 

utrzymywal kontakty z pracownikami dyplomatycznymi plac6wki w Waszyngtonie. 

Wiadomym przy tym bylo dla w/w, ze niekt6rzy z tych pracownik6w to oficerowie Zarz'!du II 

Sztabu Generalnego, w tym mjr Szlenka, na prosby kt6rego, byd'!c na Syberii kupowal dla 

w/w mapy tego regionu. Zgodnie z zeznaniami pokrzywdzonego ,jak siy okazalo w procesie 
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cywilnym - mial bye jego oficerem prowadz£!cym". R6wniez w tym przypadku dowody 

zgromadzone w sprawie prowadz£! do wniosku, iz zakwestionowane zapisy Raportu, 

w swiatle zeznan Jaroslawa Szczepanskiego i tresci wyroku S£!d Okrygowego w Warszawie 

sygn. akt II c 163/07, nie przedstawiaj'! jakichkolwiek okolicznosci, swiadCZ£!Cych 

o bezprawnosci dzialan pokrzywdzonego, do czego byl zobowi£!Zany autor Raportu. 

z przekroczeniem upowa.znienia i brakiem wlasciwej trdci zaswiadczaj£!cej, a tym 

samym waloru dowodowego mamy do czynienia takze w przypadku zapisu na str. 348 

Raportu o tresci: ,Maciej Zir;ba./ .. .1 W roku 1995 zarejestrowany jako wsp6lpracownik". 

Maciej Zi~ba zeznal, iz faktycznie w 1995 r., kiedy pelnil funkcjy Konsula w Konsulacie 

Generalnym RP w Montrealu, zostal zarejestrowany jako wsp6lpracownik WSI. Z uwagi na 

zakres czynnosci w Konsulacie, wykonywal r6wniez zadania tajne, jednak nie wykraczaly 

one poza sprawy obronnosci panstwa, w szczeg6lnosci realizuj£!c je nie lamal prawa 

polskiego, ani tez prawa miejscowego. Twierdzenia pokrzywdzonego znajduj£! uzasadnienie 

w tresci wyroku S£!du Okrygowego w .Warszawie sygn. akt II C 326/09 uznaj£!cego jako 

bezpodstawne zamieszczenie nazwiska Macieja Ziyby w wykazie os6b zidentyfikowanych 

jako wsp6lpracuj£!cych niejawnie z zolnierzami WSI w zakresie dzialan wykraczaj£!cych poza 

sprawy obronnosci Panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie. 

Taki charakter rna takze zamieszczenie w Raporcie infmmacji o osobach pomimo 

me przypisania im konkretnych dzialan wyczerpuj£!cych dyspozycjy art. 70a ustawy. 

Pokrzywdzonymi tymi zapisami jest l£!cznie 12 pokrzywdzonych: Jacek Merkel, Aleksander 

Makowski, Jan Wejchert, Mariusz Walter oraz firma ITI, Zygmunt Solorz-Zak i POLSAT, J 
Wojciech Pogonowski, plk Piotr Pertek, plk Ryszard Niedzialkowski, pplk Andrzej Goczal 

i mjr Jerzy Kozielewski (pkt I. 3, 5, 10, 13, 16, 17, 18 i 21 decyzji o umorzeniu sledztwa). 

Przewodnicz£!cy Komisji Weryfikacyjnej w szczeg6lnosci nie przypisal Jackowi 

Merklowi konkretnych dzialan wyczerpuj£!cych dyspozycjy art. 70a ustawy, a pomimo tego 

zamiescil w rozdziale 7, zatytulowanym ,Nielegalny handel broniq" w podrozdziale 

, Terrorysci", str. 111, przypis 199, informacje o zainteresowaniu Urzydu Ochrony Panstwa 

osob£! pokrzywdzonego oraz dzialaniach prowadzonych przez ty sluzby wobec jego osoby, 

nadto prowadzonej przez w/w finny CARA V ANA, co niew£!tpliwe stanowi przekroczenie 

upowa.inienia i jest pozbawione elementu poswiadczenia okolicznosci maj£!cej znaczenie 

prawne, zgodnie z ustawowymi kompetencjami. W podsumowaniu tego rozdzialu na str. 115 
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Raportu znajduje si(( stwierdzenie, iz w swietle przytoczonych w rozdziale fakt6w, m.in. 

dzialanie Jacka Merkla wypelnia dyspozycjy art. 70 a ust. 2 pkt 1 ustawy, tj., ze jest on osobq., 

kt6ra wsp6ldzialala z zolnierzern lub pracownikiern WSI w zalaesie czyn6w wskazanych w 

art.67 ust. 1 pkt 1-10, a dzialanie to bylo zawinione urnyslnie. Faktern jest, ze w 1995 r. 

Mohammed Al-Khafagi wraz z Jackiern Merklern i Januszern Baranern zalozyli firrny 

CARA VANA Polsko-Arabska Sp6lka z o.o. Natorniast pornirno przeprowadzenia w ABW 

wielokierunkowych sprawdzen i poszukiwan, nie odnaleziono dokurnentu w postaci 

,inforrnacji" Zarzq.du Kontrwywiadu UOP na ternat osoby Mohammeda Al-Khafagi, rzekorno 

przeslanej WSI, wskazanej w Raporcie, z kt6rej rnialo wynika6, iz w/w rna powiq.zania 

z irackimi sluzbarni specjalnyrni. Za uznaniern jako bezpodstawnego zarnieszczenia 

w Raporcie informacji o polazywdzonyrn przernawia ponadto fakt, iz w dniu 19 kwietnia 

( \ 2005 r. Prokuratura Apelacyjna w Gdansku urnorzyla ze wzgl((du na znikornq. szkodliwos6 

czynu sledztwo o sygn. AP II Ds 17/03, dotyczq.ce prowadzenia bez wyrnaganego zezwolenia 

dzialalnosci polegajq.cej na posrednictwie, doradztwie handlowyrn, pornocy w zawieraniu 

urn6w w zalaesie obrotu towararni podw6jnego zastosowania oraz sprzytern wojskowym 

na terenie i poza granicarni RP przez sp6llcy CARA V ANA. Podlaeslenia wymaga, 

iz Aleksander Makowski potwierdzil, ze w rarnach zadan wywiadu podjq.l pr6b(( werbunku 

Jacka Merkla, kt6ra zakonczyla siy niepowodzeniem, bowiem ten zdecydowanie odm6wil. 

Podsurnowujq.c wskaza6 nalezy, iz z przedstawionych wyzej zapis6w Raportu nie wynika, 

z jakirn zolnierzern lub pracownikiern sluzb specjalnych Jacek Merkel wsp6ldzialal 

i w popelnieniu, kt6rego z czyn6w wyrnienionych w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy bral udzial 

oraz, ze dzialanie to byfo zawinione urnyslnie. 

TakZe brak precyzyjnego olaeslenia czyn6w, kt6rych rnial siy dopusci6 Alel<Sander 

Makowsld, odpowiadaj C).Cych znarnionorn przest((pstw opisanych w Kodeksie Kamym, 

tudziez innych dzialan niezgodnych z prawern wychodzC).cych poza zalaes dzialania WSI, 

a okreslonych przez ustawodawcy jako ,inne dzialania wylaaczajC).ce poza sprawy obronnosci 

i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" cechujq. zapisy Raportu dotyczC).Ce 

tego polazywdzonego. Stanowisko Aleksandra · Makowskiego, kwestionujq.ce zar6wno 

podstawy zarnieszczenia jak i wiarygodnos6 zapis6w oraz ich dopuszczalnos6 ze wzglydu na 

ujawnienie tajernnicy dotyczq.cych dzialan pokrzywdzonego, wykonywanych na rzecz 

wywiadu WSI w sytuacji nie wyczerpania zadnej z przeslanek wyrnienionej wart. 67 ust. 1 

pkt 1-10 ustawy, rna oparcie w wyroku SC).du Olaygowego w Warszawie z dnia 11 wrzesnia 

2012 r. sygn. akt I C 780/11, czysciowo tylko zrnodyfikowanego przez SC).d Apelacyjny 
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w Warszawie w dniu 24 maja 2013 r. Bezpodstawne bylo ujawnienie w Aneksie nr 24 

Rapmiu faktu wsp6lpracy pokrzywdzonego z wywiadem cywilnym RP poprzez zawarcie 

stwierdzenia na stronie 369: ,paidziernik 1992- wsp6lpracownik zarzqdu I UOP (wywiad) 

do 2001 r. ", co nie znajdowalo jakiegokolwiek odzwierciedlenia w 6wczesnie 

obowi'!Zuj~cych przepisach; ponadto zamieszczenie w tresci Raportu w rozdziale, Operacja 

ZEN" i Aneks nr 24 nieprawdziwych informacji o pokrzywdzonym zwlaszcza odnosnie 

rzekomego pobierania kwot pieniyZ1lych z tytulu wykonywania pracy wywiadowczej, a takze 

uzycia nieprawdziwych sformulowan, w kt6rych sugerowano jakoby w/w byl , biznesmenem 

podejrzewanym o hochsztaplerstwo ", , lekcewatyl instrukc)(! operacyjnq co oznaczalo 

lamanie prawa, narazanie zycia ludzkiego i prowadzenie calej operacji na skrqjne 

niebezpieczenstwo ", , wprowadzal w blqd Prezydenta RP, Najwyzsze Instytucje Panstwowe 

w celu wyludzenia od sojusznik6w wielomilionowej nagrody pod pozorem eliminacji J 
terroryst6w ", , byl auto rem calej operacji ZEN, kt6ry w istocie inspirowal dzialania WSI, 

jako hochsztapler - okradal Panstwa Polskie byl got6w narazic polskich zolnierzy 

i zwierzchnik6w sil zbrojnych na najwyzsze· niebezpieczenstwo i mi(!dzynarodowq 

kompromitac)£! ". Niew~tpliwie stwierdzenia autora Rapotiu, pomijaj~c fakt przekroczenia 

ustawowego upowaZ1lienia cechuj~ siy wybitnie ocennym charakterem i jako takie nie mog~ 

stanowic poswiadczenia w mysl art. 271 k.k. 

Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej nie przypisal takZe Janowi Wejchertowi 

i Mariuszowi Walterowi konkretnych dzialail. wyczerpuj~cych dyspozycjy art. 70a ustawy, 

a mimo to zamiescil w rozdziale 1, zatytulowauym ,Potencjal sluzb - mapa problemu" 

w podrozdziale, Geneza WSJ", str. 20, informacje na temat dzialalnosci w/w oraz firmy ITI, 

co stanowilo niew~tpliwie przekroczenie uprawnieil.. Zeznania pokrzywdzonych, iz Raport 

poswiadcza nieprawdy co do okolicznosci powstania grupy ITI, a przede wszystkim udzialu 

WSI w powolaniu koncernu i wsp6lpracy pokrzywdzonych z WSI oraz finansowania 

koncemu z pieniydzy FOZZ, kwestionuj~c w tym prawdziwosc oswiadczenia Jerzego Klemby 

o finansowaniu ITI przez FOZZ, maj~ oparcie m.in. w dokonanych oglydzinach przywolanej 

w przypisie 20 Teczki pracy ,DIK", t. III, IPN 00240/16/4, w wyniku kt6rych nie ujawniono 

zadnych dokument6w, zawieraj(!cych nazwiska Jana Wejcherta i Mariusza Waltera oraz dane 

firmy ITI. Jedynie na kartach 93 i n. znajduje siy umowa pomiydzy FOZZ, a firm(! Biccarco, 

wymienion(! w cytowanym zapisie na str. 20 Rapmiu oraz informacja dotycz(!ca przejycia 

firmy SEPP. Takze oglydziny teczek pracy ,DIK", IPN 00240/74/1 i IPN 00704/11, nie 

doprowadzily do ujawnienia informacji na temat pokrzywdzonych. W wyniku zawartych 

) 
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ug6d z Mariuszem Walterem w sprawie sygn. akt II C 699/07, Janem Wejchertem w sprawie 

sygn. akt II C 701/07 i grupq. ITI w sprawie sygn. akt I C 802/07 Minister Obrony 

Narodowej, dzialajq.c w imieniu Skarbu Pailstwa, przeprosil pokrzywdzonych za naruszenie 

ich d6br osobistych poprzez zamieszczenie w Raporcie nieuprawnionych, krzywdzq.cych 

i podwazajq.cych wiarygodnos6 biznesowq. informacji o tym, iz w/w. wsp6lpracowali 

z Wojskowymi Sluzbami PRL i brali udzial w plasowaniu agentury wywiadu wojskowego 

PRL w krajach zachodniej Europy oraz w finansowaniu takiej agentury. Podkreslenia 

wymaga, iz w podsumowaniu rozdzialu 1 Raportu nie wymieniono tez zadnych nazwisk 

zolnierzy lub pracownik6w WSI czy tez os6b wsp6ldzialajq.cych Janem Wejchertem 

i Mariuszem Walterem, kt6rym nalezaloby zarzuci6 zachowania opisane wart. 70a ustawy. 

Nie bylo zatem podstaw do umieszczenia w Raporcie danych Jana Wejcherta i Mariusza 

Waltera oraz zalozonej przez nich firmy. Osoby te nie zostaly wymienione r6wniez w 

Aneksie nr 16, zawierajq.cym listy ,Zidentyfikowanych os6b wsp6lpracujqcych niejawnie 

z zolnierzami WSI w zakresie dzialafz wykraczajqcych poza sprawy obronnosci pafzstvva 

i bezpieczefzstwa Sil Zbrojnych RP ". Tym samym uzasadniona jest teza, ze twierdzenia 

Grzegorza Zemka, zawarte w jego wyjasnieniach i zeznaniach, nie zostaly przez Komisjy 

Weryfikacyjnq. w dostateczny spos6b sprawdzone, nadto nie dysponowala ona zadnymi 

materialami zr6dlowymi, wytworzonymi przez sluzby specjalne, kt6re potwierdzalyby 

podane w Raporcie informacje na temat zaangazowania WSI w powstanie fitmy ITI 

i wsp6lpracy Jana Wejcherta i Mariusza Waltera z tq. sluzbq.. 

Z przekroczeniem upowaznienia i brakiem wlasciwej tresci zaswiadczajq.cej, a tym 

samym waloru dowodowego mamy do czynienia takze w zwiq.zku z zamieszczeniem 

w rozdziale 6, zatytulowanym , Wplyw WSI na ksztaltowanie opinii publicznej", str. 93, 

przypis 149, danych Zygmunta Solorza-Zaka oraz informacji dotyczq.cej jego wsp6lpracy ze 

Sluzbq. Bezpieczeilstwa. Status pokrzywdzonego w niniej szej sprawie otrzymala takze 

telewizja POLSAT, jako osoba prawna. Jak zostalo podniesione w ustaleniach faktycznych 

przywolany zap is zawiera tres6: , Piotr Nurowski ps. , TUR" (wiceprezes , Polsatu "; 

oficerowie WSI liczyli m. in. na to, ze Nurowski pomoze im w nawiqzaniu wsp6lpracy 

z wlascicielem ,Polsatu", Zygmuntem Solorzem) ". Przy nazwisku pokrzywdzonego jest 

odeslanie do przypisu 149 o nastypujq.cej tresci: ,Zygmunt Solarz jut w latach 80. zostal 

wsp6lpracownikiem wywiadu Sluzby Bezpieczefzstwa. IPN. Jacket nr 9468 ". Dowodem na 

wiarygodnos6 zeznail pokrzywdzonego, kwestionujq.cego zasadnos6 umieszczenia jego 
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danych w Raporcie jest uzyskane w dniu 24listopada 2006 r. zaswiadczenie IPN, iz w/w nie 

figuruje w katalogu wsp6lpracownik6w organ6w bezpieczenstwa panstwa. 

Taki sam charakter rna r6wniez umieszczenie w rozdziale 10, zatytulowanym 

,Dzialalnosc oficer6w WSI w Wojskowej Akademii Technicznej", str. 140, danych o osobie 

Wojciecha Pogonowsltiego, w kontekscie naduzy6 finansowych, kt6rych mialo siy dopusci6 

kierownictwo tej uczelni. Wskaza6 nalezy, iz w podsumowaniu rozdzialu na str. 141, 

pokrzywdzony nie zostal wymieniony wsr6d os6b, kt6re swym dzialaniem wypelnily 

dyspozycjy art. 70a ustawy. Przede wszystkim Przewodnicz'!cy Komisji Weryfikacyjnej nie 

uwzglydnil istotnego faktu, iz wyrokiem Wojskowego S'!du Okrygowego w Warszawie 

z dnia 31 maja 2005 r. o sygn. So. 38/01, kt6ry uprawomocnil siy 3 grudnia 2006 r. -

uniewinniono lub umorzono post((powanie wobec wszystkich oskarzonych w tej sprawie. 

Zakwestionowane zapisy Raportu stanowi'! jaskrawy przyldad braku waloru dowodowego 

stwierdzen, zawartych w tym dokumencie z tej racji, ze nie mog'! one stanowi6 dowodu na 

okreslone zachowania w nim opisane. 

Przekroczeniem upowazuienia i brakiem wlasciwej tresci zaswiadczaj'!cej cechuje siC( 

takze zamieszczenie w rozdziale 5 Raportu, zatytulowanym ,,Inwigilacja przez WSI 

srodowisk politycznych" w podrozdziale ,Sprawa Jerzego Szmajdzinskiego", str. 85, danych 

o plk Piotrze Pertku. Pokrzywdzony zostal wymieniony w kontekscie pobytu na terenie 

Polski Walerego Topalowa, kt6ry wedlug zr6del WSI byl pracownikiem sluZb specjalnych, 

prawdopodobnie GRU, jego kontalct6w z Janem Chaladajem, wiceprezesem firmy KOLMEX 

oraz plahowanych wsp6lnych przedsiywziy6 gospodarczych. Podkreslenia wymaga, iz w 

podsumowaniu rozdzialu, na str. 86 pokrzywdzony nie figuruje wsr6d os6b, kt6re swym 

dzialaniem wypelnily dyspozycjy art.70a ust. 1 i 2 ustawy. Pokrzywdzony podni6sl, iz nie 

byl zolnierzem WSI i nie wsp6lpracowal z takimi zolnierzami. Ponadto w Raporcie 

zamieszczona zostala m.in. nieprawdziwa informacji, jakoby posredniczyl w sprzedazy 

obywatelowi Federacji Rosyjskiej, prawdopodobnie oficerowi GRU, Zaklad6w Naprawczych 

Taboru Kolejowego w Jeleniej G6rze. Stanowisko Piotra Pertka zarzucaj'!ce Antoniemu 

Macierewiczowi zamieszczenie w Raporcie w/w klamliwej informacji rna potwierdzenie nie 

tylko w obiektywnym fakcie w postaci braku takiego zakladu w tym miescie. Twierdzenia 

pokrzywdzonego w tym zakresie oraz, iz nie uczestniczyl tez i nie organizowal zadnych 

przedsiywziy6 o charalcterze gospodarczym i handlowym, w tym nie uczestniczyl w transakcji 

sprzedazy na wsch6d 6.000 cystem kolejowych i nie uzyskal zadnej prowizji w wysokosci 

5% od tej transakcji uwiarygadniaj'! m.in. zeznania Jana Chaladaja, Zbigniewa Ciereszko 

( ) 

\ 
} 



177 

i Jana Sienko oraz wyrok S<!du Okrygowego w Warszawie o sygn. II C 55/08, wydany 

z pow6dztwa ostatniego z w/w uznaj<!CY jako nieprawdziwe i niesprawdzone informacje 

naruszaj'!ce dobre imiy powoda, przez stwierdzenie na stronach 83-84 Raportu, ,iz byl on 

wsp6lorganizatorem transakcji zakupu przez rosyjsk'! firmc;; MACHINOEXPORT 

przedsictbiorstwa ZNTK w Jeleniej G6rze oraz cystern kolejowych w ilosci 6 tys. sztuk 

tytulem czego mial otrzyma6 prowizjc;; w wysokosci 5% wartosci kontraktu / .. .!". 

Przywolane zapisy Raportu S<! kolejnym przykladem braku ,poswiadczenia" w dokumencie 

rozumieniu art. 271 k.k., przeznaczonego do dowodzenia okolicznosci w nich 

poswiadczonych bez potrzeby potwierdzania ich innymi dowodami. Uwaga ta jest 

reprezentatywna dla wszystkich przypadk6w wymienionych w tej czc;;sci uzasadnienia w 

odniesieniu do zakwestionowanych zapis6w Raportu. 

R6wniez taki charakter rna zamieszczenie w Raporcie w rozdziale 3, zatytulowanym 

, Penetracja rosyjska: zagrozenie dla wewm;trznego i zewnrttrznego bezpieczenstwa 

panstwa", str. 56-59, danych o polazywdzonych - plk Ryszardzie Niedzialkowskim i pplk 

Andrzeju Goczale, kt6rych dzialania uznano jako wyczerpuj'!ce dyspozycjc;; art. 70a ust. 1 i 2 

pkt 2 cyt. ustawy, ale bez wskazania, jakich konlaetnie zachowan, wyczerpuj'!cych 

dyspozycjc;; art. 67 ust. 1 - 10 cyt. ustawy mieli sic;; on dopusci6. 

W podrozdziale , Sprawa , GWIAZDA ": konsekwencje" plk Ryszard Niedzialkowski 

zostal wskazany jako prowadz<!CY sprawc;; plk Mariana Kastelika wsr6d 4 innych os6b 

znaj'!cych sprawc;;, kt6re , nie podjffly dzialan adekwatnych do skali zagrozenia ". Talc zostala 

skomentowana reakcja, iz ,zaproponowano" w/w zwolnienie do rezerwy. Jest to stwierdzenie 

ocenne i jako takie nie moze bye traktowanejako poswiadczenie w rozumieniu art. 271ldc. 

Ocenne S<! takZe zapisy w podrozdziale ,Penetracja rosyjska: podsumowanie ", 

przykladowo fragment: , Deena dzialan operacyjnych WSJ, zar6wno w zakresie 

wywiadowczym jak i anty szpiegowskim musi bye negatywna. Przez kilkanascie ostatnich !at 

wojskowe sluzby specjalne nie byly w stanie zbudowac zadnej struktwy operacyjnej, kt6ra 

moglaby prowadzic rozpoznanie wywiadowcze i zabezpieczenie kontrwywiadowcze nie 

narazone na infiltrac)? sowieckq / .. .! Uznac takze nalety, zegl6wne czynnosci podejmowane 

w sprawie o layptonimie , GWIAZDA " byly bqdi pozorne, z zalozenia nieefektywne, bqdi tez 

- z uwagi nafakt, iz byly nadzorowane przez oficer6w szkolonych przez GRU i KGB- skazane 

na niepowodzenie. Nalety tu miec na uwadze, ze pragmatyka wynikajqca z przepis6w o 

rejestracjach procedur w ewidencji sluzb specjalnych dawala gwarancje, ze kazde 

zainteresowanie tym tematem lub pojawienie sirt dodatkowych informacji bqdi podejrzen musi 
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zostac skoordynowane - a to oznacza przekazanie ich do jednostki, kt6ra prowadzila sprawf! 

, GWIAZDA ". 

Pokrzywdzony plk Andrzej Goczal zostal wskazany jako jeden z zolnierzy WSI, obok 

Szefa WSI gen. Marka Dukaczewskiego i 32 innych os6b co do kt6rych, na podstawie 

przytoczonych w rozdziale ,Penetracja rosyjska: zagro:tenie dla wewn(/trznego 

i zewn(/trznego bezpieczenstwa panstvJ!a" fakt6w, powstaly W()-tpliwosci co do legalnosci 

jego postypowania, w zwi'!-Zku z powyzszym Komisja Weryfikacyjna skierowala 

zawiadomienia do Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Fakty te odnosnie pokrzywdzonego, 

podobnie jak pozostalych os6b nie zostaly jednak w Raporcie doprecyzowane. Jak zeznal 

pokrzywdzony w dniu 30 czerwca 2008 r. PrzewodnicZ()-CY Komisji Weryfikacyjnej Jan 

Olszewski zlozyl zawiadomienie o przestypstwie dotycz()-ce podania przez niego falszywych ( ) 

informacji w pkt 3 oswiadczenia weryfikacyjnego poprzez zatajenie przez w/w wiedzy na 

temat przestypstw popelnionych przez innych zolnierzy WSI. W dniu 15 grudnia 2009 r. 

zostal wezwany do Wojskowej Prokuratury Okrygowej w Warszawie.na przesluchanie w 

charakterze swiadka w tej sprawie 0 sygn. akt Po En. 49/08. Wdrozone postypowanie w tej 

sprawie zakoftczy}o siy odmOW(j- WSZCZycia sledztwa. 

Koncowo wskaza6 nalezy, iz przekroczeniem upowa.znienia bylo takze zamieszczenie 

w Aneksie m 13, str. 326, danych o mjr Jerzym Kozielewskim. Zapis obejmowal 

nastypuj()-C()- tres6: , 125. mjr Kozielewski Jerzy - ZSRR - WAK- studia - data ukonczenia 

czerwiec 89 ". Jego zamieszczenie - tak jak pozostalych wskazanych w tej grupie 

pokrzywdzonych bylo bezpodstawne. Pokrzywdzonemu nie zarzucono zadnego z zachowait 

wskazanych w art. 67 ust 1 pkt 1-10 ustawy, ani innych dzialan wykraczaj()-cych poza sprawy 

obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, co bylo warunkiem koniecznym do 

publikacji jego danych. Faktycznie pokrzywdzony jako oficer Zakladu Technik Specjalnych 

WSI w latach 1988-1989 byl na studiach w ZSRR. Po powrocie zostal przeniesiony do Biura 

Bezpieczenstwa Wewnytrznego. W WSI byl oficerem operacyjnym i do jego obowi'!-Zk6w 

nalezalo zabezpieczanie WSI od wewn()-trz przed inwigilacj()-. Z kolei pracuj()-c w BBN 

sporz(j-dzal analizy, nie zajmowal siy dzialalnosci()- wywiadowcz()-. Zgodzi6 siy nalezy ze 

stanowiskiem pokrzywdzonego, iz nie nalezal do grupy os6b, kt6re kwalifikowaly siy do 

zamieszczenia w Raporcie, gdyz nie prowadzil dzialalnosci niezgodnej z prawem. 

Reasumuj()-c podnies6 nalezy, iz niew()-tpliwie bezpodstawne wskazanie 

w Raporcie okolicznosci, byd()-cych przedmiotem sledztwa mialo w wielu przypadkach 

) 
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faktyczne konsekwencje, ale nie mo:Zna ich utozsamia6 ze skutkami prawnymi, bo ustawa 

tego rodzaju nast((pstw nie sankcjonowala. Takze tezy wyrazonej w uzasadnieniu decyzji 

instancyjnej, iz w Raporcie doszlo do poswiadczenia nieprawdy co do okolicznosci maj~cej 

znaczenie prawne, w postaci dokonania ustalenia przez Przewodnicz~cego Komisji, ze osoba 

wskazana w Raporcie z imienia i nazwiska dopuscila siy jednego z czyn6w okreslonych w 

art. 70 a ust. 1-3 ustawy, nie mo:Zna z takim skutkiem utozsamia6, bo takowe stwierdzenia 

chociaz mialy faktyczne znaczenie w zyciu prywatnym i zawodowym dla pokrzywdzonych 

nie odegraly bezposrednich konsekwencji prawnych. 

Nieuzasadnione jest takZe twierdzenie, ze Rapmi stanowil dow6d okolicznosci 

maj~cej znaczenie prawne, gdybyz stal siy on podstaw~ zainicjowania innych postypowan 

przewidzianych przepisami prawa. Sledztwa byly inicjowane odrybnymi zawiadomieniami 

Przewodnicz~cego Komisji Weryfikacyjnej, tak samo zreszt~ jak post((powania cywilne 

zlozonymi w tych sprawach pozwami, chociaz roszczenia wynikaly z tresci Raportu. 

Charakter poszczeg6lnych zakwestionowanych przez pokrzywdzonych zapis6w 

wskazuje natomiast, ze w Raporcie zawarte s~ nieprawdzie informacje i wykraczaj~ce poza 

udzielone upowa:Znienie ustawowe; ponadto Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej 

przypisal niekt6rym pokrzywdzonym dzialania wykraczaj~ce poza sprawy obronnosci 

panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, okreslone w art. 70 a ust.1 ustawy oraz dzialania 

przewidziane w art. 70 a ust. 2 pkt 2 ustawy, ale bez wskazania w tresci Raportu 

jakichkolwiek okolicznosci, swiadcz~cych o ich bezprawnosci. Takze w Raporcie 

zamieszczone zostaly informacje o osobach pomimo,. iz nie przypisano im konkretnych 

dzialan wyczerpuj~cych dyspozycj(( art. 70a ustaW}'. Tym samym uzna6 nalezy, iz 

zamieszczenie w/w zapis6w wykraczalo poza udzielone upowa:Znienie ustawowe 

(kompetencja szczeg6lna) i z tych powod6w nie spos6b tego rodzaju danych uzna6 za 

wlasciw~ tres6 zaswiadczaj~c~. Zakwestionowane w Raporcie zapisy generalnie nie dotyczyly 

okolicznosci maj~cych znaczenie prawne, zwlaszcza z powodu braku wlasciwej tresci 

zaswiadczaj~cej, a wiyc tresci kt6rych faktycznie Raport mial dotyczy6. Niejednokrotnie 

stanowi~ one tez opisy, opinie, analizy, czy interpretacje relacji, przedstawionych w innych 

dowodach, kt6re same w sobie nie wyczerpuj~ znamienia ,poswiadczenia". 
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PRZEKROCZENIE UMOCOWANIA PRZEWODNICZCEGO 

KOMISJI WERYFIKACYJNEJ JAKO OSOBY UPRA WNIONEJ 

W realiach niniejszej sprawy wylania siy tez kolejny wa.zny aspekt ewentualnej 

odpowiedzialnosci Antoniego Macierewicza z art. 271 § 1 k.k. za sporzC).dzenie ,Raportu" 

dotyczC).cy elementu strony podmiotowej w postaci zakresu uprawnienia. InnC). osobC). 

uprawnionC). do wystawiania dokumentu ,jest osoba :fizyczna, kt6ra na mocy sciSle okreSlonej, 

szczeg6lnej delegacji o charakterze prawnym, istniejC).cej juz w chwili popelnienia przez niC). 

czynu zabronionego, jest upowa.zniona do wystawiania okreslonych dokument6w w imieniu 

lub na rzecz innej osoby (mocodawcy)". 

Robe1i Zawlocki slusznie podnosi, iz ,poswiadczenie nieprawdy nie jest samym 

potwierdzeniem nieprawdziwych okolicznosci falctycznych w sporzC).dzonym dokumencie, 

czyli wydaniem okreslonego zaswiadczenia, lecz dodatkowo realizacjC). uprawnienia, kt6rego 

istotC). jest wydawanie tego typu zaswiadczetl. Poswiadczenie w rozumieniu art. 271. § 1 k.k. 

wykazuje charakter czynnosci wt6mej w tym sensie, ze sprawca tego przest((pstwa, realizujC).C 

swoje uprawnienia, odtwarza rzeczywistos6. / .. .I Wystawienie dokumentu poswiadczajC).cego 

nieprawd(( bez umocowania do wystawienia okreslonego rodzaju dokumentu albo tez z 

przekroczeniem tego umocowania nie podlega pod przepis art. 271 § 1 k.k. (Komentarf0 

Zawlocki) w: Wqsek) CH. Beck 2004) s. 581 in.). 

Wprawdzie decyzja o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. w pkt I w 

zakresie art. 271 § 1 k.k. nie zostala opmia na przekroczeniu umocowania wychodzC).C z 

zalozenia, iz znami(( ,osoba uprawniona" dotyczy kompetencji og6lnej, niemniej zaznaczenia ) 

wymaga, iz poglC).dy w tym zakresie idC). dalej podnoszC).C, iz realizacja znamion tego 

przestypstwa nastypuje wylC).cznie w6wczas, gdy poswiadczenie nieprawdy rna charakter 

czynnosci podj((tej w zakresie przyslugujC).cych danej osobie uprawnien do wystawienia 

dokumentu . 

. Odnosnie owego uprawnienia do wystawienia dokumentu w rozumieniu art. 271 § 1 

k.k. w kontekscie og6lnej kompetencji SC).d Najwyzszy w spos6b tozsamy wypowiedzial si(( 

m.in. w wyrokach z dnia: 11 lipca 2006 r. sygn. III KK 463/05 (LEX nr 193024); 

13 listopada 2008 sygn. IV KK 373/08 (LEX nr 468649); 30 sierpnia 2011 r. sygn. 

IV KK 190/11 (LEX m 950443) i 23 lutego 2012 r. sygn. III KK 375/11 (LEX nr 1167619). 

W judykatach tych SC).d Najwyzszy orzeld, iz ,uprawnienie ,innej osoby", o kt6rej mowa w 

art. 271 § 1 k.k., do wystawienia dokumentu powinno stanowi6 uzupelnienie kompetencji 
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funkcjonariusza publicznego i nie moze bye utozsamiane z og6ln'!- kompetencj'!- do udzialu w 

obrocie prawnym, a dokument przez ty osoby wystawiony powinien zawiera6 w swojej tresci 

poswiadczenie, kt6remu przysluguje cecha zaufania publicznego, a w zwi~ku z tym 

domniemanie prawdziwosci. 

Takze zgodnie w wyrokiem SC!-du Najwyzszego z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. 

II KK 97/13 (LEX m 1299165) ,uprawnienie innej osoby, o jakiej mowa wart. 271 § 1ldc, 

do wystawiania dokument6w, jest uzupelnieniem kompetencji funkcjonariusza publicznego 

i nie jest r6wnoznaczne z og6ln'!- mozliwoscict- uczestniczenia w czynnosciach prawnych 

i sporz'!-dzania tam r6Z:nych oswiadczen. Chodzi tu zatem o taki podmiot, kt6ry na mocy sciSle 

okreslonej, szczeg6lnej delegacji wynikajct-cej z przepis6w prawa, wystawia na rzecz innej 

osoby dokument odnosnie okolicznosci majct-cych znaczenie prawne". W uzasadnieniu w/w 

orzeczenia S'!-d Najwyzszy podni6sl, iz ,stanowisko takie jest juz od dawna utrwalone, 

zar6wno w doktrynie, jak i orzecznictwie (zob. np. M. Mo:<gawa (red.), Kodeks kanry. Prakryczi!J 

komentat~ Krakow 2006, s. 524, R Zawlocki {lv:) A. Wqsek {1-ed.), Ko.deks kari!J. Cz~sc szczegdlna, 

Warszawa 2005, t. II, s. 662-663 ... ). Opr6cz wskazanych wyzej orzeczen SC!-d Najwyzszy 

przywolal takze wyrok z dnia 3 sierpnia 2006 r., III KK 133/08 (LEX nr 193076). 

R6wniez o upowaZ:nieniu (uprawnieniu) do wystawienia dokumentu sprawcy czynu 

z mi. 266 § 1 d.kk (aktualnie art. 271 § 1 kk) wynikaj'!-cym z zakresu swoich kompetencji S'!-d 

Najwyzszy wypowiedzial siy w wyroku z dnia 19 lutego 2002 r. sygn. IV KKN 295/98 

(LEX nr 53046) tlumacz'!-c na czym polega poswiadczenie w nim nieprawdy. Zgodnie 

z trescict- w/w. orzeczenia, w przepisie tym chodzi o poswiadczenie nieprawdy przez 

stwierdzenie okolicznosci nieistniej'!-cej w dokumencie, do kt6rego wystawienia w zakresie 

swoich kompetencji upowazniony byl sprawca owego poswiadczenia. 

Zakres uprawnienia (kompetencja szczeg6lna) wynika z tresci art. 70a ustawy, kt6ry w 

ust.l zobowi~al Przewodnicz'!-cego Komisji Weryfikacyjnej, aby w terminie wyznaczonym 

przez Prezesa Rady Ministr6w, sporz'!-dzil Raport o dzialaniach podejmowanych przez 

zolnierzy i pracownik6w WSI lub wojskowych jednostek organizacyjnych realizuj'!-cych 

zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejsciem w zycie ustawy z 
dnia 9 !ipca 2003 r. o I.VSI, kt6rzy sami lub wsp6lnie i w porozumieniu z inn'!- osob'!- dopuscili 

siy czyn6w okreslonych wart. 67 ust. 1 pkt. 1-10 oraz o innych dzialaniach wykraczaj'!-cych 

poza sprawy obronnosci panstwa i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP. 

Ustyp 2 w/w przepisu stanowil, iz Raport obejmuje r6wniez informacje: 
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1) o osobach wsp6ldzialaj~cych z zolnierzami i pracownikami WSI oraz wojskowych 

jednostek organizacyjnych realizuj~cych zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu 

wojskowego przed wejsciem w zycie ttsfaU!J z dnia 9 lipca 2003 r. o Wqjskowycb Slttzbacb 

Itiformary;lrycb prowadz~cymi dzialania, o kt6rych mowa w ust. 1 , 

2) o osobach, kt6re, wsp6ldzialaj~c z zolnierzami i pracownikami WSI oraz wojskowych 

jednostek organizacyjnych realizuj~cych zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu 

wojskowego przed wejsciem w zycie ttstawy z dnia 9 lipca 2003 r. o tf7qjsko1J!)Itb Slttzbacb 

Injormary;lrydJ, naklanialy do popelnienia czyn6w w zakresie dzialan, o kt6rych mowa 

w ust. 1, ulatwialy ich popelnienie lub poprzez uzalezuienie od siebie polecaly ich wykonanie 

- jezeli osoby te wiedzialy lub przewidywaly i godzily si(( na to, ze wsp6luczestnicz~ 

w dzialaniach, o kt6rych mowa w ust. 1. 

Z kolei zgodnie z ust. 3 w/w przepisu, w Raporcie ujawnia siy ponadto informacje 

o osobach zajmuj~cych kierownicze stanowiska panstwowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

31 lipta 1981 r. o U!Jnagrodzenitt osob zqjmtg'qrytb kierownicze stanowiska pmistwowe (Dz. U. Nr 20) . 

poz. 101) zpozn. zm.), kt6re powziyly wiadomos6 0 dzialaniach, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i 2, i 

nie podjyly czynnosci zmierzaj~cych do zaprzestania takich dzialan. 

Tylko do ujawnienia takich infmmacji byl uprawniony/zobowi~any Przewodnicz~cy 

Komisj i W eryfikacyjnej. 

Na str. 95 uzasadnienia postanowienia o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. 

zostalo wskazane, iz z material6w sledztwa wynika jednoznacznie, ze Przewodnicz~cy 

Komisji Weryfikacyjnej przy sporz~dzaniu Raportu przekroczyl udzielone mu przez ustawy · 

J 

uprawnienia poprzez zamieszczenie w tym dokumencie bez upowaZnienia ustawowego: ) 

informacji o zolnierzach i pracownikach WSI w sytuacji, gdy nie zostaly spelnione 

przeslanki, wynikaj~ce z art. 70a ustawy, upowazniaj~ce do upublicznienia danych tych os6b; 

- informacji o pracownikach i wsp6lpracownikach oraz operacjach i dzialaniach 

prowadzonych przez cywilne sluzby wywiadowcze panstwa, tj. Departament I MSW, 

b. Urz~d Ochrony Panstwa i Agencjy Bezpieczenstwa Wewn((trznego; 

- danych w zalaesie form i metod pracy cywilnych oraz woj skowych sluzb wywiadowczych 

panstwa, stanowi~cych informacje chronione ldauzul~ ,tajne" i ,scisle tajne". 

Nadto podniesione zostalo, iz zasadny jest wniosek, ze Antoni Macierewicz me 

dopelnil ci~~cego na nim, jako Przewodnicz~cym Komisji Weryfikacyjnej obowi~ku 

dochowania nalezytej starannosci i rzetelnosci w weryfikowaniu informacji zamieszczonych 
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w Raporcie, podaj~c w nim r6wniez informacje nieprawdziwe, nie maj~ce odzwierciedlenia 

w istniej~cych dokumentach lub oparte na niezweryfikowanych zr6dlach, glyboko ocennych. 

Nie ulega jednak w~tpliwosci, iz brak nalezytej starannosci i rzetelnosci w 

weryfikowaniu informacji zamieszczonych w Raporcie mozna rozpatrywac w kontekscie 

popelnienia tzw. przest((pstwa urzydniczego, tj. naruszenia dyspozycji art. 231 kk. Jesli zatem 

Antoni Macierewicz mial swiadomosc, iz przedstawia w~tpliwe, czy WfyCZ klamliwe 

informacje to zamieszczaj~c jew Raporcie przekroczyl swoje uprawnienia, bowiem ustawa 

nie dopuszczala zamieszczania takowych ?anych. 

Natomiast sporz~dzenie zapisu informacji stwierdzaj~cych okreslone okolicznosci 

musi dla bytu przest((pstwa z art. 271 § 1 kk. miescic siy w zakresie uprawnienia osoby 

1 wystawiaj!!cej dokument. Stosuj~c scisl~ wykladniy przepisu art. 271 § 1 k.k. nalezy uznac, 

ze przekroczenie tego uprawnienia wyl~cza odpowiedzialnosc za to przest((pstwo. Na t(( 

okolicznosc zwr6cona zostala uwaga w postypowaniu odwolawczym (str. 30 pisma 

stanowiska pisemnego z dnia 14lutego 2014 r., przekazuj!!cego zazalenia do S~du ). 

J ak juz podkreslono na wst((pie rozwazan w tym w~tku, dotycz~cym przeslanek 

og6lnych wyczerpania ustawowych znamion przestypstwa z art. 271 § 1 k.k. - nie stanowi 

,uprawnienia" w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. og6lna kompetencja, w tym do uczestnictwa w 

obrocie prawnym. Przytoczono w6wczas pogl~d W. Wr6bla, iz nie stanowi realizacji znamion 

przestypstwa z art. 271 Ide przykladowo sporz~dzenie niezgodnego z prawd~ pisemnego 

zaswiadczenia o zawarciu umowy cywilnoprawnej, chyba ze zaswiadczenie takie wydawane 

jest na podstawie upowaznienia publicznoprawnego. 

Pogl~d ten jest akceptowany w judykaturze. Mi((dzy innymi S!!d Najwyzszy w wyroku 

z dnia 11 lipca 2006 r. sygn. III KK 463/05 (LEX nr 193024) stwierdzil, iz ,uprawnienie 

«innej osoby» z art. 271 § 1 k.k. winno stanowic uzupelnienie kompetencji funkcjonariusza 

publicznego i nie moze bye utozsamiane z og6ln~ kompetencj~ do udzialu w obrocie 

prawnym, zas dokument przez t(( osoby wystawiony winien zawierac w swojej tresci 

poswiadczenie, kt6remu przysluguje cecha zaufania publicznego, a w zwi¢u z tym 

domniemanie prawdziwosci". 

Reasumuj~c stwierdzic nalezy, iz strona podmiotowa czynu z art. 271 § 1 k.k. zostala 

okreslona w spos6b precyzyjny w postaci ,funkcjonariusza publicznego" lub ,innej osoby 

uprawnionej do wystawienia dokumentu". Jesli Przewodnicz!!CY Komisji Weryfikacyjnej 

posiadalby status funkcjonariusza publicznego, a Raport bylby dokumentem wystawionym 
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w rozumieniu art. 271ldc. zamieszczenie przez w/w w Raporcie poswiadczaj~cych nieprawdy 

informacji z przekroczeniem ustawowego upowazuienia, wyznaczonego w art. 70a ust.1 

ustawy, nie stanowiloby przeszkody do poci~gniycia do odpowiedzialnosci za poswiadczenie 

nieprawdy w tym dokumencie, bowiem nawet jesli nie byl on uprawniony w tym zakresie to 

i tak ponosi odpowiedzialnos6 za ten czyn, bo byl funkcjonariuszem publicznym. Inaczej 

jednak ksztahuje siy odpowiedzialnos6 art. 271 § 1 k.k. przy braku przez autora dokumentu 

statusu funkcjonariusza publicznego, bowiem kazdorazowo nalezy bada6, czy osoba 

poswiadczaj~ca nieprawdy w dokumencie posiadala uprawnienie do jego wystawienia. 

Wyra:Znego zaznaczenia wymaga okolicznos6, iz ,uprawnienie do wystawienia dokumentu" 

nie dotyczy uprawnienia do wystawienia!sporz'!dzenia dokumentu o okreslonej nazwie (w 

tym przypadku ,Raportu ... "), ale tez tresci. Innymi slowy Przewodnicz~cy Komisji 

Weryfikacyjnej nie byl uprawniony do sporz~dzenia Raportu o dowolnej tresci, tylko o trdci 

wyznaczonej ustawowymi granicami tym bardziej, ze zgodnie z wol~ Ustawodawcy mial on 

zawiera6 dane niejawne, kt6re z chwil~ publikacji mialy zosta6 odt£tinione. Przekroczenie 

ustawowego umocowania w wystawionym dokumencie sprawia, ze owa ,inna osoba", nie 

byd~ca funkcjonariuszem publicznym nie moze by6 uzn~ma za ,osoby uprawnion~ do 

wystawienia dokumentu" tak sporz~dzonego. 

J 

) 
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UJA WNIENIE TAJEMNICY W RAPORCIE 

Przedmiotem niniejszego sledztwa jest takze pomocnictwo do ujawnienia tajemnicy 

wraz z publikacj<! Raportu, gdyz w sentencji postanowienia S<!du Okrygowego w Warszawie 

z dnia 2 lutego 2015 r. sygn. XII K 124/14 zostal uchylony caly pkt I zaskarzonej decyzji 

z dnia 30 grudnia 2013 r. o umorzeniu sledztwa, a wiyc takze czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. 

z art. 265 § 1 k.k. pozostaj<!CY w kumulatywnym zbiegu z przestypstwami z art. 231 § 1 k.k. 

i art. 271 § 1 k.k. 

Zaznaczenia przy tym wymaga, iz S<!d odwolawczy w spos6b me budz!!CY 

W<!tpliwosci odni6sl siy w uzasadnieniu decyzji instancyjnej do tych zazalen, w kt6rych 

sformulowano zarzut naruszenia prawa materialnego, polegaj<!cego na ujawnieniu lub 

wykorzystania tajemnicy ,tajne" lub ,scisle tajne", kt6re - zdaniem S<!du- ,nie zasluguj!! na 

uwzglydnienie i stanowi<! jedynie nieuzasadnion<! polemiky z prawidlowymi ustaleniaini 

prokuratora poczynionymi w sledztwie i ocen<! prawno-kam!! zachowania PrzewodniCZ!!Cego 

Komisji Wery:fikacyjnej w kontekscie mozliwosci popelnienia czynu z art. 18 § 3 k.k. w zw. z 

art. 265 § 1 k.k." dodaj!!c, iz ,w tym zakresie zbydne jest szczeg6lowe odnoszenie siy do 

sformulowanych zarzut6w, wobec podzielnia przez S!!d w calosci stanowiska wyrazonego w 

uzasadnieniu zaskarzonego postanowienia". 

Podnies6 nalezy, iz w postanowieniu o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. 

na str. 114 i n. zawmie zostalo stanowisko, kt6re zachowuje swoj<! aktualnos6, iz nie spos6b 

uzna6, ze Antoni Macierewicz sporz!!dzaj<!c Raport dopuscil siy takZe przestypstwa 

stypizowanego w art. 18 § 3 k.k. w zw. z mi. 265 § 1 k.k. 

W decyzji wskazano, iz sprawc!! przestypstwa z art. 265 § 1 k.k. maze bye kazda 

osoba, kt6ra ujawnia informacjy niejawn!! chronion!! klauzulami ,tajne" lub ,sciSle tajne" 

alba wbrewprzepisom ustawy informacje takie wykorzystuje. 

Podkreslone przy tym zostalo, iz aktualne brzmienie przep1su art. 265 § 1 k.k. 

wprowadzila ustawa z dnia 5 sietpnia 2010 r. o ot:hronie i'?formag'i nir:Jawf!Jt:h (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 182, poz. 1228), eliminuj<!c z jego tresci znamiy tajemnicy panstwowej i zastypuj!!c j!! 

pojyciem informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub "scisle tajne". Znowelizowana ustawa 

o ochronie informacji niejawnych takze nie zawiera pojycia tajemnicy sluzbowej. Istotny przy 

ocenie kamoprawnej ujawnienia tajemnicy jest natomiast mi. 1 u.o.i.n. , zgodnie z kt6rym 
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informacje nreJawne to takie, kt6rych nieuprawnione ujawnienie spowodowaloby lub 

mogloby spowodowa6 szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej, albo byloby z punktu widzenia 

jej interes6w niekorzystne. 

Wskazano nastypnie, iz klasyfikowanie informacji niejawnych odbywa siy wedlug 

zasad okre3lonych w powolanej ustawie, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.o.i.n. 

Art. 5 ust. 1 u.o.i.n. stanowi, iz informacjom niejawnym nadaje siy klauzuly ,scisle 

tajne", jezeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyj~tkowo powa:Zn~ szkody dla 

Rzeczypospolitej Polskiej przez to, ze: a) zagrozi niepodleglosci, suwerennosci lub 

integralnosci terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej; b) zagrozi bezpieczenstwu 

wewnytrznemu lub porz~dkowi konstytucyjnemu Rzeczypospolitej Polskiej; c) zagrozi 

sojuszom lub pozycji rniydzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej; d) oslabi gotowos6 

obronnf! Rzeczypospolitej Polskiej; e) doprowadzi lub moze doprowadzi6 do identyfikacji J 
funkcjonariuszy, zolnierzy lub pracownik6w sluzb odpowiedzialnych za realizacjy zadan 

wywiadu lub kontrwywiadu, kt6rzy wykonujf! czynnosci operacyjno-rozpoznawcze, jezeli 

zagrozi to bezpieczenstwu wykonywanych czynnosci lub moze doprowadzi6 do identyfikacji 

os6b udzielajf!cych im pomocy w tym zakresie; f) zagrozi lub moze zagrozi6 zyciu lub 

zdrowiu funkcjonariuszy, zolnierzy lub pracownik6w, kt6rzy wykonujf! czynnosci 

operacyjno-rozpoznawcze, lub os6b udzielaj~cych im pomocy w tym zakresie; h) zagrozi lub 

rnoze zagrozi6 zyciu lub zdrowiu swiadk6w koronnych lub os6b dla nich najblizszych albo 

swiadk6w, o kt6rych mowa wart. 184 k.p.k. lub os6b dla nich najblizszych. 

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 u.o.i.n. informacjom niejawnym nadaje siy ldauzuly 

,tajne", jezeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje powa:lnf! szkody dla 

Rzeczypospolitej Polskiej przez to, ze: a) uniemozliwi realizacjy zadafl zwi~anych z ochron~ 

suwerennosci lub porz~dku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej; b) pogorszy stosunki 

Rzeczypospolitej Polskiej z innymi panstwami lub organizacjami miydzynarodowymi; 

c) zald6ci przygotowania obronne panstwa lub funkcjonowanie Sil Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; d) utrudni wykonywanie czynnosci operacyjno - rozpoznawczych 

prowadzonych w celu zapewnienia bezpieczenstwa panstwa lub scigania sprawc6w zbrodni 

przez sluzby lub instytucje do tego uprawnione; e) w istotny spos6b zakl6ci funkcjonowanie 

organ6w scigania i wymiaru sprawiedliwosci; f) przyniesie straty znacznych rozmiar6w w 

interesach ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zaznaczone jednoczesnie zostalo, iz taki sam podzial informacji niejawnych, oparty na 

ich klasyfikowaniu do poszczeg6lnych klauzul zawierala r6wniez ttstawa z dnia 22 stycznia 

) 
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1999 r. o ochronie informag'i nir:Jawtrych (t/ Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 zp6f<!t. zm.), 

kt6ra obowi¥ywala w czasie przygotowania i opublikowania Rapotiu. 

Dalej w zaskarzonyrn postanowieniu o urnorzeniu zostalo wskazane, iz przestypne 

ujawnienie infmmacji objytych tajernnicq, rna rniejsce w6wczas, gdy nastypuje wobec osoby 

nieuprawnionej do jej poznania oraz wobec takiej, kt6ra nie zna informacji objytych 

tajemnicq,. 

Podniesione takZe zostalo, iz ujawnienia nie rno:lna utozsarniac z rozpowszechnianiern, 

kt6re rna charakter wt6my, gdyz dopuszcza siy go osoba, kt6rej uprzednio ujawniono juz danq, 

chronionq, informacjy i oznacza ono czynienie tej inforrnacji powszechnie wiadornq,, 

udostypnianie jej szerszemu, blizej nieokreslonernu krygowi os6b. 

W postanowieniu z dnia 30 grudnia 2013 r. wyjasnienie r6wniez zostalo w spos6b 

og6lny, na czym polega nieuprawnione wykorzystanie inforrnacji stanowiq,cej tajemnicy, ale 

bez dalszych rozwazan w tyrn zakresie, o czyrn bydzie mowa ponizej. 

Nastypnie wskazane zostalo, iz dokonujq,c analizy prawno-karnej w zakresie 

wyczerpania znarnion przestypstwa z art. 265 § 1 k.k., pozostajq,cego w kumulatywnyrn 

zbiegu z przestypstwern naduzycia wladzy (pkt I decyzji) nalezy rozstrzygnq,c, czy w 

mmeJszej sprawie rnarny do czynienia z ujawnieniem inforrnacji niejawnych poprzez ich 

rozpowszechnienie dokonane w drodze publikacji w dokurnencie urzydowyrn, jakim byl 

Rapoti, nadto ustalic, czy wykorzystanie inforrnacji niejawnych nastq,pilo wbrew przepisom 

ttstawy z dnia 22 srycznia 1999 r. o ochronie informagi' nif!Jawf!Ych, kt6ra w swych zapisach okresla 

zakres informacji podlegajq,cych ochronie oraz czas, przez kt6ry informacje zawierajq,ce 

tajemnicy sq. przez panstwo chronione. Wyjasnione zostalo, iz zgodnie z tresciq, art. 

25 ust. 2 u.o.i.n., wieczystej ochronie podlegajq,: 

1) dane identyfikujq,ce funkcjonariuszy i zolnierzy Agencji Bezpieczenstwa Wewnytrznego, 

Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego 

i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz bylego Urzydu Ochrony Panstwa i bylych 

Wojskowych Sluzb Informacyjnych wykonujq,cych czynnosci operacyjno- rozpoznawcze; 

2) dane identyfikujq,ce osoby, kt6re udzielily pornocy w zalaesie czynnosci operacyjno

rozpoznawczych organom, sluzbom 1 instytucjorn panstwowym uprawnwnyrn 

do ich wykonywania na podstawie ustawy; 

3) inforrnacje niejawne uzyskane od organ6w innych panstw lub organ1zacjl 

miydzynarodowych, jezeli taki byl warunek ich udostypnienia. 
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W skazano przy tym, iz takze nowa ttstawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie i!ifOrmaqi' 

nidawtrych, wart. 7 ust. 1 poddaje wieczystej ochronie te same kategorie informacji. 

Jak podniesiono w decyzji pornocnictwo przez zaniechanie okreslonego prawem 

dzialania stanowi przestypstwo indywidualne - dopuszczenie siy pornocnictwa w tej fmmie 

rnusi polega6 na niedopelnieniu szczeg6lnego obowi!:!Zku prawnego (art. 18 § 3 k.k. in fine). 

Obowi!:!Zkiem PrzewodniczE!cego Kornisji Weryfikacyjnej bylo sporzE!dzenie Raportu 

i przeslanie go Prezydentowi, Prernierowi oraz Wiceprernierom. Zgodnie z treSciE! art. 70c 

ust. 3 i 4 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasiygniyciu opinii Marszalka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Marszalka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podaje Raport do 

publicznej wiadomosci w Dzienniku Urzydowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

Na rnocy art. 70c ust. 4 cyt. ustawy postanowienie Prezydenta RP o podaniu Raportu do 

publicznej wiadomosci jest r6wnoznaczne ze zniesieniern klauzuli tajnosci w rozurnieniu art. 

21 ust. 1 i 3 ttstau:y z dnia 22 s(ycznia 1999 r. o ochronie i!ifOrmaqi' nil}jawi'!Jch. Zawarte w tresci 

przepis6w art. 70~ i 70c ust. 4 ustawy zapisy, okreslaly zakres inforrnacji podlegajE!cych 

ujawnieniu oraz tryb zdjycia klauzuli tajnosci i organ wladny to uczyni6. W zwi!:!Zku z 
' 

powyzszym przepis art. 70c ust. 4 stanowi lex specialis w stosunku do ustawy o ochronie 

informacji niejawnych. 

W tym rniejscu uzasadnienia decyzji z dnia 30 grudnia 2013 r. przywolana tez zostala 

tres6 wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r., w sprawie K 51/07, 

w czysci odnoszE!cej siy do zgodnosci z KonstytucjE! zapis6w cyt. ustawy z dnia 9 czerwca 

2006 r., w zakresie dopuszczalnosci przyznania Prezydentowi prawa do zniesienia klauzul 

tajnosci nadanych przez inne organy. Trybunal Konstytucyjny stwierdzil rn.in.: 

,Nalezy w zwi!:!Zku z tyrn zauwazy6, ze ustawodawca rna prawo wprowadzania 

wyjE!tk6w w ustanowionej przez siebie ustawie od zasad ustanowionych w innych, 

wczesniejszych ustawach. To, czy dotychczasowe ustawodawstwo zezwala, czy tez nie, na 

podanie okreslonych informacji do wiadornosci publicznej, nie rna zadnego znaczenia 

z punktu widzenia oceny konstytucyjnosci nowej regulacji. Ponadto, ze wskazanych wzorc6w 

konstytucyjnych nie wynikajE! zadne zasady dotyczE!ce ochrony informacji niejawnych. / .. .!. 

Analiza przepis6w ustawy prowadzi do wniosku, ze Prezydent powinien poda6 do publicznej 

wiadornosci raport w zakresie okreslonym w mi. 70a ustawy, publikowany raport nie 

powinien natorniast zawiera6 informacji wykraczajE!cych poza zakres okreslony 

w wyrnienionym przepisie. Prezydent Rzeczypospolitej powinien zatern ustali6, czy 

przekazany dokument jest raportern, o kt6ryrn rnowa w art. 70a ustawy z 9 czerwca 2006 r. 

) 
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oraz, czy informacje zawarte w tym dokumencie mieszczq. si(( w zakresie okreslonym w tym 

przepisie i z tego wzgl((du podlegajq. podaniu do publicznej wiadomosci" (Lex 48/2011). 

Na tej podstawie wskazane zostalo, iz biorq.c pod uwag(( umocowanie ustawowe 

Prezydenta, nie zakwestionowane przez Trybunal Konstytucyjny nie moze bye wq.tpliwosci, 

ze Prezydent mial takZe prawo do uchylenia tajemnicy chronionej zapisem art. 25 ust. 1 i 2 

ttstawy z dnia 22 srycznia 1999 r. o ochronie itiformagi' nif!JawJ?Ych, okreslajq.cym kategorie 

informacji podlegajq.ce wieczystej ochronie, w tym dane identyfikujq.ce funkcjonariuszy 

Wojskowych Sluzb Informacyjnych, wykonujq.cych czynnosci operacyjno-rozpoznawcze. 

Zwr6cona przy tym zostala uwaga, iz postanowienie z dnia 16 lutego 2007 r. 

o podaniu Raportu do publicznej wiadomosci, nie bylo automatycznym wykonaniem 

,, dyspozycji wskazanego przepisu art. 70c ust. 4 Ustawy, gdyz Prezydent RP Lech Kaczynski 

przy kontrasygnacie Prezesa Rady Ministr6w J aroslawa Kaczynski ego zadecydowal 

o opublikowaniu jedynie Raportu. Natomiast do dnia dzisiejszego pozostaje niejawne 

,pierwsze uzupelnienie Raportu" (w obiegu publicznym zwane tez Aneksem), przekazane 

przez Antoniego Macierewicza przed zakonczeniem pelnienia funkcji Przewodniczq.cego 

Komisji Weryfikacyjnej, tj. przed 9 listopada 2007 r. Ponadto zar6wno Prezydent Lech 

Kaczynski jak i Prezydent Bronislaw Komorowski, pomimo wniosk6w Prokuratury 

Apelacyjnej w Warszawie, odm6wilijego przekazania celem procesowego wykorzystania. 

Wskazane zostalo ponadto, iz nie spos6b uzna6 Prezydenta RP, kt6remu zgodnie 

z ustawq. Antoni Macierewicz mial obowiq.zek przedstawi6 6w Raport za osoby 

nieuprawnionq. do uzyskania informacji obj((tej tajemnicq. pa:f:tstwowq. w wymiarze szerszym 

niz to wynikalo z art. 70a ustawy. Niewq.tpliwie Prezydent RP, kt6ry na mocy przepisu art. 

126 ust. 2 Konstytucji stoi na strazy suwerennosci i bezpiecze:f:tstwa pa:f:tstwa, rna. momos6 

uzyskiwania informacji o wszelkich kwestiach z tym zwiq.zanych. Kompetencja ta rna bardzo 

szeroki charakter i z calq. pewnosciq. mieszczq. si(( w niej informacje o funkcjonowaniu 

poszczeg6lnych sluzb, nad kt6rych funkcjonowaniem to wlasnie Prezydent realizuje nadz6r. 

Uprawnienia Prezydenta w zakresie szeroko poj((tego nadzoru nad funkcjonowaniem sluzb 

specjalnych majq. charakter konstytucyjno-ustawowy i nie spos6b ich kwestionowa6. 

Wprawdzie nadz6r ten nie rna charakteru bezposredniego, jednakze jest realizowany za 

posrednictwem przedstawiciela w Kolegium do Spraw Sluzb Specjalnych, kt6rym jest Szef 

Biura Bezpieczenstwa Narodowego (art. 12 ust. 2 pkt 3 lit. e ttstawy z dnia 24 mqja 2002 r. 

o Agengi' Bezpieczenstwa TPewngtrznego i Agengi' T¥ywiadtt). Biuro z kolei jest urzydem 

pomocniczym Prezydenta RP, realizujq.cym zadania w zakresie bezpiecze:f:tstwa 
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i obronnosci panstwa (art. 11 ttstaJry z dnia 21 /istopada 1967 r. o powszech;rym obowiqzktt obro;ry 

Rzeti)ipospolitrj Po/skirj). Juz analiza tych przepis6w, w tym regulacji statuujq.cych 

kompetencje Kolegium do Spraw Sluzb Specjalnych obrazuje bardzo szeroki zakres 

uprawnien Prezydenta RP w tym zakresie. Z tego tez wzglydu nie spos6b kwestionowa6 

uprawnienia Prezydenta RP do uzyskiwania w tym zakresie informacji zaldasyfikowanych 

jako ,scisle tajne" lub ,tajne", a co za tym idzie formulowa6 tezy, iz przekazanie takich 

infmmacj i Prezydentowi RP winno wiq.za6 siy z odpowiedzialnosciq. kamq. z art. 265 § 1 k.k. 

Podkreslone przy tym zostalo, iz dopuszczenie siy pomocnictwa przez zaniechanie 

musi polega6 na niedopelnieniu szczeg6lnego obowiq.zku prawnego (art. 18 § 3 in fine). 

Pomocnictwo przez zaniechanie okreslonego prawem dzialania stanowi przestypstwo 

indywidualne. Cechq. indywidualizujq.cq. podmiot pomocnictwa z zaniechania jest ciq.Zq.cy na 

nim prawny, szczeg6lny obowiq.zek niedopuszczenia do popelnienia czynu zabronionego 

przez innq. osoby. Tymczasem obowiq.zkiem Przewodniczq.cego Komisji Weryfikacyjnej bylo 

sporzq.dzenie Raportu i przeslanie go Prezydentowi, Premierowi oraz Wicepremierom. 

Po przekazaniu Raportu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Przewodniczq.cy Komisji 

Weryfikacyjnej tracil nad nim jakiekolwiek wladztwo, jego rola w tym zakresie zostala 

zakonczona. Nie mial on zadnych mozliwosci tak faktycznych, jak i prawnych aby zapobiec 

jego publikacji. 

Powyzsze argumenty doprowadzily do konkluzji (k.l18 uzasadnienia), aktualnie 

podtrzymywanej, iz w swietle materialu dowodowego zebranego w sprawie brak jest 

jakichkolwiek dowod6w pozwalajq.cych na przypisanie Antoniemu Macierewiczowi 

sprawstwa czynu okreslonego wart. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 265 § 1 k.k. polegajq.cego na tym, 

ze ,majq.c moznos6 i obowiq.zek zapobiezenia popelnieniu czynu zabronionego przez osoby 

odpowiedzialne za opublikowanie Raportu, nie podjq.l zadnych dzialan aby to uczyni6". 

Zgodnie z tresciq. uzasadnienia postanowienia z dnia 30 grudnia 2013 r., kt6re 

zachowuje swojq. aktualnos6 - w niniejszej sprawie nie mo.ina zarzuci6 Antoniemu 

Macierewiczowi, iz jako Przewodniczq.cy Komisji Weryfikacyjnej udzielil 6wczesnemu 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej pomocy w popelnieniu czynu okreSlonego wart. 265 

§ 1 k.k., gdyz - jalc wykazano wyzej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dzialal zgodnie 

z posiadanymi kompetencjami ustawowymi. Ponadto ustalono, iz postypowanie 

Przewodniczq.cego Komisji W eryfikacyjnej mialo oparcie w przepisach. 

( ) 

( 
\ ) 



191 

Warto w tym miejscu przywola6 dwie tezy, zawarte z zazaleniach na w/w decyzjy, 

zwiqzanych z tq. problematykq., tj. twierdzenia pok:rzywdzonego Krzysztofa Polkowskiego 

(k.10089 i n.), iz Prezydent powinien podac do publicznej wiadomosci Raport jedynie w 

zakresie ok:reslonym w art.70a ustawy, nadto do wq.tpliwosci, przedstawionej przez 

pelnomocnika pokrzywdzonego Marka Dukaczewskiego (k.1 0260 in.), czy Prezydent mial 

prawo do uchylenia tajemnicy, chronionej art. 25 ust. 2 ttstawy o ochronie iriformaq'i ni~jaWf!YCh 

z zaznaczeniem, iz regulacja dotyczq.ca tych informacji nie nawiq.zuje w swojej tresci do 

klauzuli tajnosci, lecz stanowi zupelnie wyodrybnionq. kategoriy informacji podlegajq.cych 

wieczystej ochronie. Odnoszq.c siy do w/w poglq.d6w zwr6ci6 nalezy uwagy przede wszystkim 

na dwie okolicznosci. 

Po pierwsze - wypelniony zostal ustawowy tryb - Raport przed zarzq.dzeniem jego 

podania do publicznej wiadomosci uzyskal w tym zakresie opinie Marszalka Sejmu RP 

i Marszalka Senatu RP w przedmiocie dopuszczalnosci publikacji. Antoni Macierewicz 

przekazujq.c Raport Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niewq.tpliwie mial swiadomos6, 

ze zostanie on w oparciu o przepis art. 70c ust. 3 ustawy, podany do publicznej wiadomosci. 

Ustawa ta zobowiq.zywala bowiem Prezydenta do opublikowania go w Monitorze Polskim, 

po zasiygniycia opinii Marszalk6w Sejmu i Senatu, co bylo jednoznaczne ze zniesieniem 

klauzuli tajnosci (art. 70c ust. 4 ustawy). 

Po wt6re - w zakresie ujawnienia tajemnicy panstwowej prawa pok:rzywdzonego 

z mocy ustawy wykonujq. Agencja Bezpieczenstwa Wewnytrznego i Sluzba Kontrwywiadu 

Wojskowego., kt6re nadzorujq. funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych 

w jednostkach organizacyjnych pozostajq.cych w ich wlasciwosci, w tym Szef ABW pelni 

funkcjy krajowej wladzy bezpieczenstwa. Decyzjy o umorzeniu sledztwa sposr6d w/w os6b 

zaskarzyl jedynie Szef ABW pllc Dariusz Luczak, kt6ry jednak w uzasadnieniu swego 

zazalenia wskazal, iz slusznie uznala Prokuratura, ze Prezydent RP doprowadzajq.c do 

publikacji Raportu, dzialal zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 

W decyzji o umorzeniu sledztwa (k.ll8 uzasadnienia) zostalo zawarte takze istotne 

stwierdzenie, aktualnie r6wniez podtrzymywane, . iz w toku prowadzonego postypowania 

przygotowawczego nie zebrano dowod6w wskazujq.cych, ze Antoni Macierewicz dzialal 

w zamiarze, aby inna osoba popelnila przestypstwo i ulatwil jej jego popelnienie. W aktach 

sprawy brak jest jaldejkolwiek przeslanki pozwalajq.cej na przyjycie, ze Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej mial zamiar popelnienia przestypstwa okreslonego w art. 265 § 1 

k.k. i w tym zakresie istnialo jakiekolwiek porozumienie z Antonim Macierewiczem 



192 

dotycz<:!ce sporz<:!dzenia Raportu okreslonej tresci. Niedopuszczalnym i nie popartym 

zadnymi dowodami byloby wywiedzenie tego wniosku z faktu, ze uchwalenie ustawy z dnia 

9 czerwca 2006 r. jak i jej nowelizacja nast<:!pilo z inicjatywy Prezydenta. Ostateczny bowiem 

ksztalt omawianym aktom prawnym nadal Parlament i uchwalenie tej ustawy jest aktem jego 

woli, a nie Prezydenta. 

Jednoczesnie w zwi¢u z tresci<:! zazalen na decyzjy Szefa ABW i pelnomocnika 

Jacka Wojnarowskiego, Edwarda Mikolajczyka oraz os6b najblizszych dla zmarlego 

Wojciecha Pogonowskiego, iz w swietle ustaleii sledztwa - PrzewodniCZ<:!CY Komisji 

Weryfikacyjnej swoim zachowaniem wyczerpal znamiona ,wykorzystania" informacji 

stanowi<:!cej tajemnicy, tj. czynu z art. 265 § 1 k.k. celowe jest rozszerzenie uzasadnienia 

w tym zakresie. 

Podnies6 nalezy, iz w ramach opisu czynu z pkt I oceniono czynnos6 sprawcz<:! 

polegaj£!C£! na pomocnictwie do ujawnienia informacji niejawnych. Opis ten zdeterminowala 

okolicznos6, iz odrybna typizacja ,wykqrzystania" obok ,,ujawnienia" tajemnicy panstwowej 

wskazuje na woly ustawodawcy objycia karalnosci<:! takze takich zachowan, kt6re polegaj<:! na 

wykorzystywaniu tajemnicy panstwowej bez jej ujawnienia. (tak m. in. Wlod:?Jmierz Wrobel 

w Komenta1if1 do art. 265 k.k. 2006 r., Zakamycze), tymczasem informacje zostaly ujawnione. 

Podkreslenia ponadto wymagaj<:!, w swietle argumentacji skarz<:!cych- dwie kwestie. 

W zaskarzonej decyzji na str. 115 uzasadnienia wskazane zostalo, iz przez 

wykorzystanie nalezy rozumie6 posluzenie siy takE! informacj<:! wbrew przepisom ustawy 

w jakiejkolwiek dzialalnosci, np. ·politycznej, gospodarczej lub naukowej (np. 

w publikacjach). Wykorzystanie jest to kaZda czynnos6 sprawcy, polegaj<:!ca na ) 

spozytkowaniu, skorzystaniu, uzyciu informacji objytych tajemnic<:! do okreslonego celu 

z pozytkiem dla siebie, uzyskaniujakiejs korzysci ze znajomosci tej infmmacji. Innymi slowy 

wykorzystanie to nastypstwo podjycia okreslonych decyzji po zapoznaniu siy z informacj<:!, 

objyt<:! tajemnic<:!. Musi ono narusza6 przepis ustawy, przy czym znamiy bezprawnosci winno 

by6 ustalone w oparciu o inn<:! niz kodeks kamy ustawy. 

Aktualnie doda6 nalezy, iz o wykorzystaniu infmmacji moZ:na m6wi6 np. w6wczas, 

gdy sprawca po zapoznaniu siy z ni<:! podj<:!l okreslone decyzje gospodarcze (np. zweryfikowal 

oferty kupna akcji, zmienil oferty transakcji na dostawy sprzytu zbrojeniowego ), zmienil 

zakres prowadzonych badan naukowych czy opatentowal okreslony wynalazek, wycofal 

wklady dewizowe, dopuscil siy szantazu wobec os6b, kt6rych dane osobowe objyte SE! 
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tajemnicCJ:. Tyrnczasern Antoni Macierewicz, chociaz byl politykiern, nie posluzyl siy tyrni 

infmmacjarni w rarnach dzialalnosci politycznej, tylko w rarnach pelnionej funkcji 

PrzewodniczCJ:cego Kornisji Weryfikacyjnej. 

Istotna jest okolicznos6, iz karalne jest naruszeme zakazu takiego wykorzystania, 

ustanowionego poza kodeksern karnyrn. Tyrnczasern art. 70 a ust. 1-3 ustawy okresla zakres 

inforrnacji, kt6re rnogly siy znalez6 w Raporcie (ustawodawca uzywa okreslenia ,ujawnia 

siy"), a nie zakaz wykorzystania informacji niejawnych przy jego sporzCJ:dzaniu. Wskaza6 

nalezy, iz ,art. 265 § 1 k.k. rna charakter norrny blankietowej, kt6ra w celu rekonstrukcji 

zakazu oznaczonego zachowania wyrnaga odwolania siy do regulacji szczeg6lnych 

/np. w ttstawie o ochronie informatji; ttstaJJ(J z dnia 25 czerwca 1997 r. o fwiadktt koromrym, D. U. 

z 2007 r., Nr 36, poz. 232; ttstawy z dnia 30 czerwca 200 r. - Prawo wlasnofci przemyslowo/~ 

Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.117, ze zm./ (vide: postanowienie Trybunalu Konstytucyjnego z 

dnia 26 listopada 2010 r. sygn. Akt K33/09). Takze wykorzystanie informacji niejawnych 

rnusi nastCJ:pi6 wbrew p~·zepisorn innej (niz Kodeks Karny) ustawy. Doprecyzowanie znarnion 

czynu zatern nastypuje w odrybnych od Kodeksu Karnego ustawach. Nie rnoze bye 

wq.tpliwosci, iz ustawodawca ustalajCJ:C zakaz rnusi uzy6 okreslenia ,wykorzystanie" tak jak 

np. w art. 226 k.p.k., w kt6ryrn jest rnowa o zakazach wykorzystania dokurnent6w 

zawierajCJ:cych tajemnicy. Koniecznos6 ta wynika rn.in. z wyrazonej w Konstytucji wart. 42 

ust. 1 fundarnentalnej zasady nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori, 

zgodnie z kt6r'} odpowiedzialnosci karnej podlega ten tylko, kto popelnia czyn zabroniony 

przez ustawy obowi'}ZUj'!C'! w czasie jego popelnienia .. 

Wlodijmierz LTYr6bel w Komentaf:(!t do art. 265 k.k. wyrazil poglCJ:d, iz pojycie 

wykorzystania rna bardzo niejasne znaczenie. Najog6lniej oznacza ono te wszelkie dzialania 

podejrnowane przez sprawcy, dla kt6rych znajornos6 infmmacji stanowi'}cych tajemnicy 

panstwow'! stanowila podstawowy irnpuls ich podjycia, a kt6re nakierowane SCJ: na uzyskanie 

obeslonej korzysci dla sprawcy lub innej osoby fizycznej czy prawnej. Najczysciej 

wykorzystanie informacji stanowi'!cej tajemnicy paftstwow'} polega6 bydzie najej ujawnieniu, 

co realizuje pierwsza z wyrnienionych w art. 265 k.k. czynnosci wykonawczych. W takirn 

przypadku ewentualne korzysci, jakie rnialo ze sob'} przynies6 ujawnienie tajemnicy, rnog'! 

wplyn'!-6 na stopien spolecznej szkodliwosci przestypstwa. Podkreslenia wyrnaga dalsze 

stwierdzenie w/w kornentatora z powolaniern na innego przedstawiciela doktryny, 

iz warunkiern karalnosci wykorzystania tajernnicy paftstwowej jest naruszenie zakazu takiego 

wykorzystania ustanowionego poza kodeksern karnyrn. W ustawie o ochronie tajernnicy 
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panstwowej i sluzbowej brak jest jakichkolwiek regulacji odnosz£!cych siy do tej kwestii. Nie 

jest przestypstwem z art. 265 § 1 k.k. samo wykorzystanie informacji stanowi'!cych tajemnice 

panstwow'! (por. P. Bttti)'nskz; T qjemnica panstwowa jako przedmiot ochrof!Y regulag'i prawnokarmy; 

CZPKiNP 2002, Nr 1 s. 17 i n.). W szczeg6lnosci nie stanowi takiego zakazu mi. 3 usta12!J 

o ochronie informagi' niq'awf!Jch, bowiem reguluje on wyl'!cznie kwesti(( udostypniania informacji 

stanowi'!cej tajemnicy panstwow£!, co jest tozsame z jej ujawnieniem wobec innej osoby. 

Bezprawnos6 ta powinna bye ustalana wyl£!cznie w oparciu o talde zakazy ustanowione poza 

kodeksem karnym, kt6re bezposrednio odnosz'! siy w swojej tresci do wykorzystywania 

informacji okreslonych w art. 2 ttstaJJ)I o ochronie tqjemniry pmistwowq· i sluzbowq·. Zdaniem 

W. Wr6bla wystypUj£!C£! wart. 265 § 1 k.k. klauzuly bezprawnosci wykorzystania informacji 

stanowi'!cych tajemnicy panstwow£! nalezy interpretowa6 W£!sko, a w obecnym stanie 

prawnym brak jest przepis6w reglamentuj'!cych wykorzystywanie w/w informacji i w 

zwi£!Zku z tym odpowiednia czys6 typu czynu karalnego z art. 265 § 1 k.k. rna zakres pusty. 

R6wniez podkreslenia wymaga, iz problematyka ujawnienia tajemnicy poprzez 

publikacjy Raportu lub w zwi¢u z rozwi£!Zaniem WSI byla przedmiotem r6wniez innych 

postypowan przygotowawczych. 

Wskaza6 nalezy, iz Prokuratura Okrygowa w Warszawie prowadzila sledztwo o sygn. 

V Ds 42/07 dotycz£!ce ujawnienia w okresie do 27 stycznia 2007 r. tajemnicy panstwowej 

poprzez opublikowanie informacji, z niejawnego w6wczas , Raportu z Wery:fikacji WSI 

oraz sprawozdania z likwidacji WSI, tj. o przestypstwo z art. 265 § 1 k.k i inne, umorzone 

. w dniu 30 czerwca 2011 r. m.in. wobec niewykrycia sprawcy czynu. 

Prokuratura Okrygowa w Warszawie prowadzila takZe za sygn. V Ds 28/08 sledztwo 

w sprawie przejycia przez Antoniego Macierewicza po rozwi£!Zaniu WSI komputerowej Bazy 

Ewidencji Operacyjnej, zawieraj'!cej dane objyte wieczyst'! ochron£!, kt6re nastypnie 

,bezprawnie" skopiowano, tj. o przestypstwo z art. 265 § 1 k.k., kt6re zakonczylo siy 

wydaniem w dniu 29 czerwca 2012 r. postanowienia o jego umorzeniu wobec braku znamion 

czynu zabronionego. 

Ponadto Prokuratura Okrygowa w Warszawie prowadzila za sygn. V Ds 66/13 

postypowanie sprawdzaj<fce w sprawie ujawnienia informacji o klauzuli ,scisle tajne" 

poprzez ogloszenie Raportu w Monitorze Polskim oraz na stronie internetowej 

www.prezydent.pl przed tetminem wejscia w zycie postanowienia Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej 

) 

) 
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wiadomosci, a tym samym przed terminem zmes1ema klauzuli tajnosci Raportu, 

tj. o przestypstwo z art. 265 § 1 k.k. i zakonczylo siy ono wydaniem w dniu 24 kwietnia 

2013 r. postanowienia o odmowie WSZCZyCia sledztwa nie podzielajq_c twierdzen 

zawiadamiajq.cego o przestypstwie. 

W dniu 23 lutego br. pokrzywdzony Jacek Merkel zlozyl pismo o podjycie w/w 

postypowania w ramach niniejszego sledztwa jak r6wniez o wystq.pienie do Prokuratora 

Generalnego z wnioskiem o zbadanie zgodnosci Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 16 lutego 2007 r. z Konstytucjq.. Zostal ono w dniu 4 marca br. przekazane 

Prokuratorowi Okrygowemu w Warszawie, na podstawie § 114 ust. 1 roi!Jorzqdzenia Ministra 

Sprawiedliwofci z dnia 11 wr-zefnia 2014 t: RegttlatJJin wewn~trznego urz~dowania powszechf!Ych jednostek 

organizaq;f?ych prokttratttry (Dz. U.2014. 1218 z pozn. :{fn.)J celem podjycia decyzji zgodnie 

z wlasci wosciq.. 

R6wniez Prokuratura Okrygowa w Warszawie postanowieniem z dnia 29 kwietnia 

2014 r. umorzyla sledztwo o sygn. VI Ds 5/14 w sprawie dokonanego w okresie od jesieni 

2006 r. do lutego 2007 r. w Warszawie ujawnienia przez funkcjonariuszy publicznych 

informacji niejawnych o klauzuli ,tajne" lub ,scisle tajne", zawartych w Raporcie / .. .I 

poprzez zlecenie jego tlumaczenia na jyzyk rosyjski tlumaczowi, kt6ry nie posiadal 

poswiadczenia bezpieczenstwa uprawniajq.cego do dostypu do informacji niejawnych, 

tj. o czyn z art. 265 § 1 k.k., na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.- wobec braku ustawowych 

znamion czynu zabronionego. 
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KUMULATYWNY ZBIEG PRZEPISOW 

Koncowo w niniejszej decyzji nalezy odniesc siy, tak jak to uczyniono na k.119 w 

czysci uzasadnienia postanowienia o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 2013 r. 

dotycz'}.cej pkt I decyzji, takze do przyjytej w tym punkcie kumulatywnej kwalifikacji 

przestypstwa. 

Wskazano, iz zasad'}. w prawie karnym jest, ze jeden czyn moze stanowic tylko jedno 

przestypstwo, ale obowi'}.zUj'}.ce prawo przewiduje sytuacje, w kt6rych czyn sprawcy wypelnia 

znamiona okreslone w dw6ch lub wiycej przepisach ustawy karnej. Moze wtedy miec miejsce 

tzw. zbieg przepis6w rzeczywisty (zwany tez wlasciwym) albo pozorny (pomijalny). ) 

Przy zbiegu rzeczywistym, z kt6rym mamy do czynienia w niniejszej sprawie, czyn 

podlega kumulatywnej kwalifikacji, co oznacza, ze sprawca takiego czynu odpowiada za 

jedno przestypstwo na podstawie wszystkich zbiegaj'}.cych siy przepis6w (art. 11 § 2 k.k.), 

natomiast w wypadku zbiegu pozornego czyn sprawcy podlega zawsze kwalifikacji na 

podstawie jednego tylko przepisu, a pozostale podlegaj'}. eliminacji na podstawie przyjytych 

regul wykladni i stosowania prawa. 

Jak zostalo ocenione w postanowieniu z dnia 30 grudnia 2013 r. i aktualnie jest to 

podtrzymywane - w niniejszej sprawie mamy do czynienia z rzeczywistym zbiegiem 

przepis6w, do kt6rego zastosowanie rna kumulatywna kwalifikacja prawna, kt6rej zalet'}. jest 

to, iz powolanie wszystkich wyczerpanych przez czyn przepis6w w pelni oddaje kryminaln'}. 

zawartosc popelnionego przestypstwa. z tego tez wzglydu czyn przypisywany 

Przewodnicz'}.cemu Komisji Weryfikacyjnej Antoniemu Macierewiczowi nalezy 

zakwalifikowac z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 k.k. w zb. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 

265 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. 

R6wniez zwr6cono uwagy, iz kaZdy ze zbiegaj'}.cych siy czyn6w rozpatrywany 

osobno charakteryzuje siy ,wlasnym" (uzaleznionym od zagrozenia kar'}. pozbawienia 

wolnosci) okresem przedawnienia karalnosci. I tak karalnosc wystypku z art. 231 § 1 k.k., 

kt6ra przedawnia siy po 5 latach od czasujego popelnienia (art. 101 § 1 pkt 4ldc), w zakresie 

pkt I nast'}.pilaby z dniem 12lutego 2012 r. Natomiast karalnosc wystypk6w kwalifikowanych 

z mi. 271 § 1 k.k. oraz art. 265 § 1 k.k. przedawnia siy po 10 latach od czasu popelnienia 

kazdego z tych czyn6w (art. 101 § 1 pkt 3 k.k.) i w niniejszej sprawie przedawniaj'}. siy one 

z dniem 12 lutego 2017 r. 
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Podniesiono ponadto, iz przy mozliwym w tej sytuacji sformulowaniu pytania, czy 

mog~t wchodzic do kumulatywnego zbiegu przestypstwa, kt6rych karalnosc jako czyny 

samodzielne ulegalyby przedawnieniu, jak w niniejszej sprawie w przypadku czynu art. 231 

k.k. odpowiedzi~t na powyzsze pytanie moze bye teza wyroku S~tdu Najwyzszego z dnia 14 

stycznia 2010 r., sygn. V KK 235/09, iz konsekwencj~t uznania, iz zesp6l zachowan, stanowi 

jeden czyn zabroniony jest r6wniez to, ze czyn ten moze miec tylko jeden termin 

przedawnienia. Przyjycie konstrukcji ,rzeczywistego zbiegu przepis6w ustawy" oznacza, ze 

ustawowe zagrozenie tego czynu okresla siy, uwzglttdniaj~tc tresc art. 11 § 3 k.k. 

stanowi~tcego, iz wymiar kary nastypuje na podstawie przepisu przewiduj~tcego kartt 

najsurowszCJ:, a wiyc przewidzianCJ: dla wystypk6w z art. 271 § 1 k.k. oraz art. 265 § 1 k.k. 

PodejmujCJ:c decyzjy merytoryczn~t w niniejszej sprawie zakwestionowano wyczerpanie 

ustawowych znamion kazdego ze zbiegaj~tcych sitt czyn6w, wskazanym w pkt I 

postanowienia. Natomiast nalezy podkreSlic, iz w przypadku zanegowania popelnienia 

przestypstwa z art. 271 § 1 k.k. oraz art. 265 § 1 k.k. samo tzw .. naduzycie zaufania, czy 

przestypstwo urzttdnicze ulegloby przedawriieniu z dniem 12 lutego 2012 r. 

Na koniec zauwazenia wymaga, iz S~td Najwyzszy postanowieniem z dnia 30 

pazdziemika 2014 r. sygn. I KZP 19/14 odmawiaj~tcym podjycia uchwaly w niniejszej 

sprawie zasadnie ocenil, iz w toku postypowania przygotowawczego nie nast~tpily zadne 

zdarzenia prawne i faktyczne, kt6re przedluzylyby termin przedawnienia czynu z art. 231 § 1 

kk lub spowodowalyby jego spoczywanie. 
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PODSUMOWANIE 

Rekapitulujq.c gl6wne tezy niniejszego postanowienia wskaza6 nalezy, iz analiza tresci 

ustawy prowadzi do wniosku, iz Komisja Weryfikacyjna byla ,innym organem 

pafistwowym", powolanym do wykonania oznaczonego przez prawo zadania pafistwowego 

w postaci weryfikacji funkcjonariuszy Wojkowych Sluzb Informacyjnych. Komisja 

Weryfikacyjna posiadala cechy konstytutywne ,innych organ6w pafistwowych", 

przedstawianych w tezach przedstawicieli doktryny oraz orzeczefi sq.dowych, w kt6rych 

wymienia si(( przede wszystkim, iz organy te dzialajq. w imieniu i na rachunek pafistwa, 

sq. powolywane przez przepisy prawa do wykonania oznaczonego w nim zadania 

pafistwowego stosownie do swych kompetencji posiadajq. wyodrybnionq. struktur(( 

organizacyjnq. i uprawnienia, mogq. przy tym realizowa6 dzialania wladcze w r62:nych 

formach. Niewq.tpliwie Komisja Weryfikacyjna byla stmkturq. pafistwowq.- miala okreslonq. 

siedziby - w budynku Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, a nastypni~ w budynku Biura 

Bezpieczefistwa Narodowego, a jej dzialalnosc byla finansowana ze srodk6w Ministerstwa 

Obrony Narodowej (art. 64 ust. 4 ustawy). Zadania Komisji i spos6b ich realizacji zostaly 

okreslone w ustawie oraz aktach nizszego rzydu. Komisja Weryfikacyjna posiadala r6wniez 

uprawnienia o charakterze wladczym, w tym m.in. prawo odbierania dodatkowych wyjasniefi 

od funkcjonariuszy. 

Analiza poglq.d6w doktryny i tez orzeczefi sq.dowych, nadto argumentacji Sq.du 

odwolawczego oraz zlozonych zazalefi na decyzj(( o umorzeniu sledztwa z dnia 30 grudnia 

) 

2013 r. doprowadzila do podtrzymania dotychczasowego stanowiska, iz Komisja ) 

Weryfikacyjna nie moze bye zakwalifikowana jako ,inna instytucja pafistwowa" 

w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k., kt6rej osoba zajmujq.ca kierownicze stanowisko posiada 

status funkcjonariusza publicznego. Komisja Weryfikacyjna nie byla bowiem instytucjq. 

o charakterze publicznym, powolanq. do realizacji konstytucyjnych obowiq.zk6w pafistwa 

wobec obywatela oraz innych zadafi publicznych, ani tez instytucjq. powolanq. przez organy 

pafistwowe dla cel6w u.zytecznosci publicznej, tudziez podmiotem, za posrednictwem kt6rego 

pafistwo prowadzi dzialalnos6 gospodarczq.. Takie cechy sq. wymieniane najczysciej 

w stanowiskach doktryny, jak tez w judykatach. 

Zwr6cenia uwagi wymaga, iz w prawomocnym postanowieniu o czysciowym 

umorzeniu sledztwa z dnia 21 gmdnia 2012 r. raz zostalo przyj((te, ze Komisja Weryfikacyjna 

byla ,organem panstwowym, organem wladzy wykonawczej", a nastypnie, w odniesieniu do 

I 
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jej Przewodnicz~cego, ,inn~ instytucjq, panstwow~"· S~d odwolawczy w pytaniu do Sadu 

Najwyzszego sam stwierdzil jednak, iz ,wydaje sict , ze komentatorzy stojq, na stanowisku, ze 

w pkt. 6 art. 115 § 13 Ide. jest mowa o instytucji panstwowej, ale innej anizeli organy 

wymienione w pkt. 4 i 5 art. 115 § 13 k.k." Do takiego wniosku doprowadzila tez analiza 

uchwaly 7 sctdzi6w Sadu Najwyzszy z dnia 20 czerwca 2001 r. sygn. I KZP 5/2001. 

Wprawdzie Komisja Weryfikacyjna byla innym organem panstwowym w rozumieniu 

art. 115 § 13 pkt 4 k.k. to jednak status funkcjonariusza publicznego przysluguje jedynie 

pracownikowi tego organu. Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej jak tez pozostali 

czlonkowie, nie mog~ bye uznani za pracownik6w, bowiem ustawa przyznawala w/w w art. 

64 ust. 3 ustawy jedynie diety i zwrot koszt6w noclegu i podr6zy. Tymczasem zgodnie z art. 

22 § 1 k.p. wynagrodzenie stanowi jeden z podstawowych element6w stosunku pracy i ten 

warunek nie zostal spelniony. 

W swietle obowiq,zujq,cych przepis6w nalezy przyj~6, ze Antoni Macierewicz jako 

Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej nie byl funkcjonariuszem publicznym, a osobq, 

pelniq,cq, funkcjy publicznq, w rozumieniu art. 115 § 19 k.k., a wictc podmiotem me 

podlegajq,cym odpowiedzialnosci z art. 231 § 1 k.k. 

Podstaw~ uznania, ze Przewodniczq,cy Komisji Weryfikacyjnej Antoni Macierewicz 

nie dopuscil sict przestypstwa z art. 271 § 1 k.k., polegaj~cego na poswiadczenia nieprawdy 

w Raporcie s~ m.in. og6lne cechy tego dokumentu w postaci jego informacyjnego, a nie 

dowodowego charakteru oraz okolicznos6, iz przyjycie przez ustawodawcy domniemania 

zgodnosci z prawdq, oswiadczen ujytych w dokumentach urzctdowych musi opiera6 sict na 

koncepcji legalnosci ich powstania, takze z punktu widzenia podstawy normatywnej. 

Tymczasemjak wskazal Trybunal Konstytucyjny w wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r. o sygn. 

akt SK 52/08 ustawa zawierala niedostateczne rozwiq,zania, kt6re nie eliminowaly popelniania 

blctd6w przy ustalaniu fakt6w, dotycz~cych ,zapewnienia wszystkim zainteresowanym prawa 

do wysluchania przed sporz~dzeniem Raportu picttnuj~cego ich dzialania, prawa dostypu do 

akt sprawy oraz prawa do kwestionowania w postypowaniu sq,dowym ustalen zawartych w 

Raporcie" i w tym zakresie nie byla zgodna z Konstytucj~. Ponadto ustawodawca nie 

przewidzial skutk6w przypisania wymienionym w Raporcie osobom konkretnych dzialan 

wyczerpuj~cych dyspozycjy art. 70a ustawy. Chociaz Raport byl sporzq,dzony na uzytek 

publiczny, z ustawy nie wynika, aby byl on przeznaczony do dowodzenia okolicznosci w nich 

opisanych bez potrzeby potwierdzania ich innymi dowodami. Przy takiej roli tego dokumentu 

oraz mankamentach legislacyjnych, wskazanych przez Trybunal Konstytucyjny trudno 

v 
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przyj~6, iz Raport korzysta z cechy domniemania prawdziwosci. Jak trafnie stwierdzil S~d 

Apelacyjny w Warszawie w wyroku o sygn. XX C 1250/08 tre86 Raportu zaswiadczajedynie 

to do jakiego wniosku przy ocenie zebranych i przeprowadzonych dowod6w doszli 

czlonkowie Komisji Weryfikacyjnej, lecz nie jest to r6wnoznaczne z tym, iz te wnioski s~ 

zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Raport zostal sporz~dzony wedlug wiedzy i 

spostrzezen Przewodnicz~cego Komisji Weryfikacyjnej, opieraj~c siy na wynikach pracy 

Komisji. Ponadto sporz~dzenie tego dokumentu nie mozna utozsamia6 z form~ czasownikow~ 

uzyt~ wart. 271 § 1 k.k., a mianowicie z ,wystawieniem", byd~cym ustawowym znamieniem 

przestypstwa poswiadczenia nieprawdy, kt6re to okreSlenie zawsze zwi¥ane jest z wydaniem 

swiadectwa okreslonej okolicznosci, maj~cej znaczenie prawne. 

Za odmow~ przypisania, iz Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej Antoni 

Macierewicz dopuscil siy przestypstwa poswiadczenia nieprawdy w Raporcie przemawiaj~ tez 

argumenty dotycz~ce charakteru poszczeg6lnych zakwestionowanych przez pokrzywdzonych 

zapis6w. W Raporcie zawarte s~ nieprawdzie informacje i wykraczaj~ce poza udzielone 

upowaznienie ustawowe; ponadto Przewodnicz~cy Komisji Weryfikacyjnej przypisal 

niekt6rym pokrzywdzonym dzialania wykraczaj~ce poza sprawy obronnosci panstwa 

i bezpieczenstwa Sil Zbrojnych RP, okreslone w art. 70 a ust.1 ustawy oraz dzialania 

przewidziane w art. 70 a ust. 2 pkt 2 ustawy, ale bez wskazania w tresci Raportu 

jakichkolwiek okolicznosci, swiadcz~cych o ich bezprawnosci. TakZe w Raporcie 

zamieszczone zostaly informacje o osobach pomimo, iz nie przypisano im konkretnych 

dzialan wyczerpuj~cych dyspozycjy art. 70a ustawy. Tym samym uzna6 nalezy, iz 

zamieszczenie w/w zapis6w wykraczalo poza udzielone upowamienie ustawowe 

(kompetencja szczeg6lna) i z tych powod6w nie spos6b tego rodzaju danych uzna6 za 

wlasciw~ tres6 zaswiadczaj~c~. Zakwestionowane w Raporcie zapisy generalnie nie dotyczyly 

okolicznosci maj~cych znaczenie prawne, niejednokrotnie stanowi~ one opinie, analizy, 

czy interpretacje relacji, przedstawionych w innych dowodach, kt6re same w sobie nie 

wyczerpuj ~ znamienia ,poswiadczenia". 

Bior~c pod uwagy przedstawion~ argumentacjy nalezalo sledztwo w niniejszej sprawie 

umorzy6. 
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Pouczenie: 

1. Stronom procesowym przysluguje prawo przejrzenia akt sprawy i zlozenia zazalenia na 
powyzsze postanowienie do s~du wlasciwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 k.p.k., art. 
325a k.p.k. oraz 465 § 2 k.p.k.).S~d moze utrzymac w mocy zaskarzone postanowienie lub uchylic 
je i przekazac spraw~ prokuratorowi celem wyjasnienia wskazanych okolicznosci b~dz 

przeprowadzenia wskazanych czynnosci (art. 330 §1 k.p.k). 

J ezeli prokurator nadal nie znajdzie pods taw do wniesienia aktu oskarzenia wyda ponownie 
postanowienie o odmowie wszcz~cia sledztwa - dochodzenia*) lub o jego umorzeniu. 
Pokrzywdzony, kt6ry wykorzystal uprawnienia przewidziane w art. 306 §1 k.p.k. moze w takim 
przypadku wnie8c akt oskarzenia do s~du w terminie miesi~ca od daty dor~czenia zawiadomienia 
o postanowieniu (art. 330 §2 k.p.k., art. 55 §1 k.p.k.). Akt oskarzenia winien spelniac wymogi 
okreslone wart. 55 § 1 i 2 k.p.k. 

Inny pokrzywdzony tym samym czynem moze az do rozpocz~cia przewodu s~dowego na 
rozprawie gl6wnej przyl~czyc si~ do post~powania (art. 55§ 3 k.p.k .. 

2. Na postanowienie co do dowod6w rzeczowych zazalenie przysluguje stronom oraz osobie, od 
kt6rej odebrano przedmioty lub kt6ra zglosila do nich roszczenie (art. 323 § 2 kp.k.). 

3. W sprawach z oskarzenia p1ywatnego zazalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu 
post~powania przygotowawczego rozpoznaje prok:urator nadrz~dny, jezeli postanowienie zapadlo 
z uwagi na brak interesu spolecznego w sciganiu z urz~du sprawcy (art.465§2a k.p.k.). 

4. Zazalenie wnosi si~ za posrednictwem prokuratora, kt6ry wydal postanowienie. Termin do 
wniesienia zazalenia wynosi 7 dni od daty dor~czenia odpisu postanowienia i jest zawity. 
Zazalenie wniesione po uplywie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 k.p.k.). 

ZARZJ\DZENIE 
II · Stosownie do art. 100 § 2, 140, 306 § 1 i 325a*) k.p.k. odpis postanowienia dorttczyc 
pol{rzywdzonym: 

- Agencji Bezpieczeiistwa Wewnytrznego, k.10008, 

- Agencji Wywiadu- k.10181, 

- Sluzbie Kontrwywiadu Woj *owego - k.1 0181, 

- Sluzbie Wywiadu Wojskowego -k.10181 

- Doroz Marek k. 64, 

- Dukaczewski Marek k. 864, 

- Glonek Andrzej k. 278, 

- Goczal Andrzej k. 7850, 

- Grochulski Arkadiusz k. 8869 

- KluzekKrzysztof k. 8772 

- Kowalski Wieslaw k. 19, 

- Kozielewski Jerzy k. 1295, 

- Magowski Marek k. 791, 

- Makowski Aleksander, SIP 

-Merkel Jacek k. 70, 

-Mikolajczyk Edward k. 303, 



- Muszynska Justyna k. 10020, 

- Niedzialkowski Ryszard k. 852, 

- Pertek Piotr k. 83 8, 

- Pogonowska Aleksandra k. 10168, 

- Pogonowska Do rota k. 10168, 

- Polkowski Krzysztofk. 244, 

- Sobala Dariusz k. SIP 

- Solorz-Zak Zygmunt k. 260, 

- Subotic Milan k. 2083, 

- Surdyk Krzysztofk. 787, 

- Szczepanski Jaroslaw k. 1983, 

-Wojnarowski Jacek k. 307, 

- Walter Mariusz k. 288, 

- Zaluska Jan k. 8674, 

- Ziyba Maciej k. 87, 

- Telewizja Polsat k. 250, 

-ITik.108. 

2) pelnomocnikom pokrzywdzonych 

- adw. Drozdz Karol k. 781, 

- adw. Malecki Marek k. 17 65 

- adw. Radwanski Grzegorz k. 2088, 

- adw. Pietrzak Mikolaj k. 2577, 

- adw. Zbrojewska Monika k. 3926, 

- adw. Grykowski Bartosz k. 4373, 

- adw. Kruszynski Piotr k. 8382, 

- adw. Birka J6zefk. 8671, 10025, 

- adw. Trela Jacek k. ,8674, 

- adw. Bachminski Krzysztofk. 8678, 

- adw. Dewinski Piotr k. 9803, 

- adw. Sochacka Joanna k. 10278. 
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II/. Stosowanie do art.· 305 § 4 l{.p.k. zawiadomic podmiot skladaj~cy zawiadomienie 
o przest~pstwie, je:ieli nie jest pokrzywdzonym 
- Stowarzyszeniom: ,Sowa" - k. 4778 i ,Pro Militio", k. 2477 oraz Lidii Kalisz- k.1815; 

Slawomirowi Krawczyk k.1946. P R OT '}_~Eh'"b~JNiiJ 
PROI<URA . 
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