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Protokół drugiego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rekonwersji Żołnierzy 

Wojsk Specjalnych i Funkcjonariuszy Służb Specjalnych 

 

         W dniu 14 maja 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu ds. Rekonwersji Żołnierzy Wojsk Specjalnych i Funkcjonariuszy 

Służb Specjalnych. Otwierając posiedzenie Zespołu, Marszałek Senatu prof. Tomasz 

Grodzki przywitał zaproszonych gości – żołnierzy i funkcjonariuszy, dzięki którym – jak 

podkreślił – możemy czuć się bezpieczni, a których praca, z racji jej charakteru, często jest 

nieznana szerokiej opinii publicznej i niedoceniana. Podkreślił, że wyszkolenie żołnierza 

wojsk specjalnych czy funkcjonariusza służb specjalnych to wydatek sięgający miliona 

złotych, tym bardziej więc nie można marnować ich potencjału zbyt wcześnie. Równie ważny 

jest tu aspekt moralny i etyczny – tym, którzy swoją służbą pracują na rzecz naszego 

bezpieczeństwa i bezpieczeństwa kraju należy się szacunek oraz zobowiązanie, by po trudach 

służby dla Rzeczypospolitej, gdy przejdą w stan spoczynku, można było nadal korzystać z ich 

doświadczenia. Marszałek Tomasz Grodzki zapewnił, że Senat zawsze będzie otwarty dla 

gości posiedzenia, których doświadczenie i wiedza są niezwykle cenne. Zapewnił też, że to 

właśnie w Senacie zostanie wysłuchany ich głos, a senatorowie dołożą starań, aby 

przedstawione przez nich propozycje znalazły odzwierciedlenie w inicjatywach 

ustawodawczych.  

 Senator Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że żołnierze takich jednostek jak GROM, 

Formoza, AGAT, komandosi z Lublińca, funkcjonariusze CBŚ, ABW, służb cywilnych  

i wojskowych są naszą wspaniałą wizytówką. To dzięki nim możemy czuć się bezpiecznie, 

zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Dlatego nie do przyjęcia jest fakt, że po 

15 latach służby, zaangażowania i narażania życia żołnierzy i funkcjonariuszy wojsk 

specjalnych ten ogromny potencjał dla bezpieczeństwa państwa polskiego i obywateli, 

profesjonalizm, zaangażowanie, wiedza i doświadczenie nie są wykorzystywane. Warto  

z tego wszystkiego czerpać chociażby w szkoleniach swoich następców, w pomocy 

analitykom, w doradztwie w administracji rządowej czy w podmiotach gospodarczych.  



W imieniu członków Zespołu senator Krzysztof Kwiatkowski złożył deklarację, że Zespół 

zrobi wszystko, żeby sprostać stawianym przed nim zadaniom.  

Wicemarszałek Senatu, Michał Kamiński przekazał, że w jego opinii, w uznaniu dla 

weteranów wszystkich służb specjalnych, państwo musi stanąć na wysokości zadania. 

Podkreślił, że wysoce nieetyczne jest, według niego, zabranie przez państwo emerytur 

funkcjonariuszom, którzy nierzadko narażali własne życie dla dobra kraju. Dlatego potrzebny 

jest program, który pomoże czuć się byłym żołnierzom wojsk specjalnych i funkcjonariuszom 

służb specjalnych potrzebnymi, i który da im szansę, by dalej mogli służyć Rzeczypospolitej 

swoją wiedzą i umiejętnościami. 

Przewodniczący Zespołu, senator Wadim Tyszkiewicz zadeklarował, że – we 

współpracy z przedstawicielami byłych żołnierzy i funkcjonariuszy – Zespół będzie działać 

skutecznie i efektywnie, czysto merytorycznie i ponad politycznymi podziałami.  

Pan Mariusz Urbaniak, były żołnierz jednostki specjalnej GROM, podziękował 

parlamentarzystom za wsparcie inicjatywy wprowadzenia zmian, dotyczących wykorzystania 

potencjału  żołnierzy i funkcjonariuszy w stanie spoczynku. Zobowiązał się do ścisłej 

współpracy, wskazywania potrzebnych zmian, które doprowadzą do możliwości 

wykorzystania wyszkolonych żołnierzy czy funkcjonariuszy wojsk specjalnych na rzecz 

państwa. Podkreślił, że koszt wyszkolenia jednej osoby to ok. 1 mln zł, nie wolno więc 

zmarnować takich kosztów i potencjału. Potrzebne są nowe rozwiązania, dlatego utworzone 

zostaną współpracujące z Zespołem różne grupy robocze, które zajmą się opracowaniem 

przepisów, pozwalających na wykorzystanie byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb 

specjalnych w sferze cywilnej.  

 

Poseł Lech Kołakowski potwierdził potrzebę i wagę pracy Zespołu. Stwierdził, że 

skoro państwo polskie poniosło ogromne koszty wyszkolenia profesjonalnych służb, to ich 

przedstawiciele powinni pracować nadal dla polskiej racji stanu, a nie podejmować się pracy 

za granicą z braku podobnych możliwości w kraju. Wyraził nadzieję, że praca Zespołu 

zaowocuje zmianą stanu prawnego w tym względzie. 

W trakcie dyskusji przedstawiciele byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb 

specjalnych podzielili się z członkami Zespołu swoimi doświadczeniami. Porównywali 

polskie rozwiązania do tych stosowanych w krajach anglosaskich, w których doświadczenie  

i wiedza byłych żołnierzy i funkcjonariuszy są wykorzystywane przez państwo na wielu 



płaszczyznach. Wszyscy zaproszeni goście podkreślali, że wydatki szkoleniowe, zdobyta, 

często specjalistyczna, niszowa wiedza i umiejętności nie powinny być marnowane. Padła też 

sugestia przeprowadzenia audytu wszystkich stanowisk w siłach zbrojnych, w których 

obserwuje się zdecydowany przerost stanowisk administracyjnych, obsadzanych przez 

oficerów, a które mogłyby być stanowiskami zajmowanymi przez  osoby cywilne.  Goście 

posiedzenia wskazywali potrzebę stworzenia legislacyjnych podstaw dla aktywizacji 

zawodowej tych wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy kończą służbę. Wielu z nich 

odchodząc na emeryturę szuka nowego zatrudnienia - miejsca, w którym doceniony będzie 

ich potencjał, wiedza i nabyte umiejętności. Niektórzy zakładają własne firmy, inni znajdują 

pracę za granicą, marnując tym samym szansę na wykorzystanie zdobytych umiejętności 

przez państwo, chociażby przy prowadzeniu szkoleń dla kolejnych roczników żołnierzy, czy 

też przy obsłudze i zabezpieczaniu infrastruktury krytycznej.  

Zaproszeni goście podkreślali wielokrotnie potrzebę stworzenia nowych zasad 

postępowania i przygotowania konkretnych programów, dających szansę na aktywizację 

zawodową byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, z wykorzystaniem ich potencjału. 

Podsumowując spotkanie, przewodniczący Zespołu, senator Wadim Tyszkiewicz 

zadeklarował, że na kolejne posiedzenia zapraszani będą przedstawiciele rządu, resortu 

obrony narodowej oraz instytucji, których głos powinien być wysłuchany. Podkreślił otwarcie 

senatorów na wszystkie sugestie i propozycje, które doprowadzą do przygotowania 

inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu uregulowanie statusu i możliwość wykorzystania 

umiejętności byłych żołnierzy wojsk specjalnych i funkcjonariuszy służb specjalnych.  

 

(D.W.) 

 


