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Parlamentarny Zespóil ds. skutków działalności Komisji

Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i

Jana Olszewskiego
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l ' Zespół Parlamentarny ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej podprzewodnictwem Antoniego Macierew icza i ?ana olszewskiego, zwany darej

"Zespołem", został utworzony na podstawie art' 17 ust.3 (art. 17 ust. 1) ustawyz dnia 19 ma1a 1996 r' o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.lJ. z 2003 r.I\r 22l poz.2lgg z poźn. zm.) orazart. 8 ust. 6 uchwĄ Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 30 lipca 1992r' - Regulaminu sejmu Rzeczypospolitej polskiej
(MonitorPolski z20O2r. Nr23, poz.398 zpoźn. zm).2' Zespoł tworząposłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, któr,l wyraziliakces do pracy w Zespole i stanowią niepolit yczną grupę, zainteresowanąprofesjonalną oceną wyników pracy Komisji Weryfikac yjnej orazwyjaśnieniem

skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem AntoniegoMacierewicza i Jana olszewskiego w aspekci e zagrożenia dla bezpieczeństwa
Rzeczyp ospolitej p olskiej.

3' Celem powołania Zespołu jest: .przygotowanie wniosków umozliwiaj ącychzamknięcie Sprawy weryfikacji kadr Wojskowych Słuzb Informacyjnych (WS!oraz optacowanie obiektywnej oceny wyników p'acy Komisji Weryfikacyjnej
i jej skutków. _--J'

4. Przynależność do Zespołujest dobrowolna.

$2
Zad'ania Zespołu

Do zadanzespołu naleŻy w szczególności:
1) Analiza i ocena jakości uchwalonego prawa

i weryfikacji ich kadr, w tym analiza przyczyn nie
Konstytucyjnego z drua 27 częrwca 2008 r.

2) Analiza i ocena wyników pracy Komisji Weryfikacyjnej, w tym przycz'
niezweryfikowania 774 osob oraz podstaw przesłan ia 48 zawi'adomień:o złoŻeniuoświadczeń niezgodnych z prawdą w świetle wyników śledztw prowadzonych
przez prokuratury woj skowe.

dotyczącego likwidacji wSI
wykonania wyroku Trybunafu



3)

4)

Ana|iza i określenie szkód wyrządzonych żołnietzom i pracownikom wSI,

którzy poddali się weryfikacji, a ich weryfikacja nle zostałaprzeprowadzona.

Wyjaśnienie rzeczywistej genezy powstania dokumęntu; ,,Raport o działaniach

żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych

realizujqcych zadąnia w zalcreste wyviadu i kontrwywiadu wojskowego przed

wejściem w życie ustawy z dnią 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach

Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67. ust' l pkt 1 _ 10 ustawy z dnia

9 czerwca 2006 r. ,,Przepisy wprowadzajqce ustawę o Służbie Kontrwywiadu

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu

Wojskowego" oraz o innych dziąłaniach wykraczajqcych poza Sprawy

obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej",

zyv any m dalej,,R ap ort em" .

Sprawdzenie zgodności z prawem treści opracowanego Raportu przęz Antoniego

Macieręwtcza ijego publikacji w Monitorze Polski.

Analizawyników śledztw prowadzonych przez prokuratury wojskowe w związku

z 15 zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstw opisanych

w Raporcie' którę ptzesłał przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Antoni

Macięrewicz i Jan olszęwski.

Sprawdzenie i określenie szkód wyrządzonych osobom, których danę osobowe

zostały zamieszczone w opracowanym i opublikowanym Raporcie.

określenie zagroŻen dla bezpieczeństwa państwa i ich anaIiza powstałych

w wyniku opublikowania informacji o zręalizowanych zadaniach i metodach

pracy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz w związku z ujawnieniem

danych Żołnierzy wykonują cych czynności operacyjno -roryoznawczę i tajnych

współpracowników.

Sprawdzenie zgodności z prawem działania Komisji Weryfikacyjnej pod

przewodnictwem Antoniego Macierewiczaw mviązku zę ślędztwem o sygn. akt

Ap V Ds. 49109 prowadzonymprzezProkuraturę Apelacyjną w Warsz6wie.

Analiza i określenie kosztów funkcjonowania Komisji Weryfikacyjnej pod

przewodnictwem Antoniego Macierewtcza i Jana Olszewskiego.

s)

6)

7)

8)

e)

10)



l.

1l) okreŚlenie materialnych i niematerialnych strat poniesionych przez
Rzeczypospolitą Polską w wyniku opracowania Raportu przezprzewodn iczącego
Komisji Weryfikacyjnej Antoniego Macieręwicza i jego opublikowania przez
PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, w tym wynik ających
zpozwów cyrvilnych ptzeciw Skarbowi Państwa.

12) opracowanie wniosków umoŻIiwiających zamknięcie sprawy weryfikacji kadr
WSI i gwarantujących państwu bezpieczeństwo, w tym opracowanie propozycji
zmian w obowiązującym prawie' aby podobny przypadek rozwiązywania
problemów słuzb specjalnych nie miał miejsca w przys złości.

13) Przedstawienie opinii publicznej rzetelnych informacji o wynikach i skutkach
działalności Komisji Weryfikacyjnej, w tym dotyczących opracowania
i opublikowania Raportu.
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Władze Zespołu

Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu reprezentując go także na

zewnątrz.

W skład Zespofu wchodzą: posłowie i senatorowie.

W skład Prezydium Zespofu wchodzą: Przewodni czący, od 1 do 5

Wiceprzewodniczących oraz Sekretarz.

Przewodniczący Zespofu oraz pozostałe władze Zespołu są wybierani na okres

kadencji Sejmu przęz członków Zespołu na pierwszym zebraniu w kadencji,

w głosowaniu jawnym, zwyl<łą większością głosów przy obecności przynajmniej

połowy członków Zespołl.

odwołani e człotka Prezydium Zespołu Oraz uzupełniające wybory będą

odbywać się według zasad określonych w ust. 3 i 4.

, s4
Formy pracy Zespołu

Zespoł obraduje na posied zeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie

rzadziej j ednak ntŻ raz na ttzy miesiące.

2.

J.

4.

5.

1.

4



2. Posiedzenia Zespołu zwofuje Przewodniczący Zespołu lub Wiceprzewodniczący

Zespołu.

3. Posiedzeniom Zespołu przewo dniczy Przewodniczący Zespołulub podczas jego

nieobecności, j eden z W iceprzewodniczących Zespołu.

4. Posiedzenia Zespołu są jawne. Mogą w nich uczęstniczyó w szczególności

zaproszeti posłowie i senatorowie nie będący członkami Zespołu otaz

przedstawiciele p oszcze gólnych s amorządó w a takżę eksperci.

5. Inne formy pracy: konferencje.

ss
Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół

l. tJchwały Zespofu podejmowane są w drodze głosowania zwykłą większoŚcią

głosów w głosowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

$6
Tryb zmiany niniejszego Regulaminu

l. Zmtana Regulaminu następuje w drodze uchwĄ Zespołu, podjętej

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy

członków Zespołu.

2. Prawo do wniesięnia zmian w Regulaminie przysługuje kazdemu członkowi

Zespofu. Propozycja powinna być przedstawiona w formie pisemnej Prezydium

Zespofu.

3. Zmiany regulaminu przyjmuje się w głosowaniu w trybie $ 5.


