
NIE 41/2017 5

górka  ROZRZĄDOWA

Po śmiert ne wy ro ki w kra jach cy wi li zo wa nych
są kom plet nie nie zna ne. Ostat ni te go ty pu wy -
rok wy da no w ma oistow skich Chi nach w 1954 r.
Wiel ko rząd ca Man dżu rii na roz kaz Mao, zde -
gra do wa ny i za gro żo ny wię zie niem, po peł nił sa -
mo bój stwo. Mi mo to po śmiert nie zo stał po sta -
wio ny przed są dem, usu nię ty z par tii i ska za ny
na śmierć.

Wła śnie na stro nie Rzą do we go Cen trum Le -
gi sla cji opu bli ko wa no zmie nio ny (w sto sun ku
do za miesz czo ne go w ma ju) pro jekt „usta wy de -
gra da cyj nej”.

Pod sta wo wa pro po no wa na zmia na obej mu je
wpro wa dze nie moż li wo ści po zba wie nia stop nia
ofi cer skie go al bo pod ofi cer skie go żoł nie rzy ze
wzglę du na służ bę w okre ślo nych jed nost kach
oraz in ne oko licz no ści. Co waż ne, pro po no wa ne
zmia ny obej mą oso by ży ją ce, jak i zmar łe.
W pier wot nym uza sad nie niu twór cy pro jek tu
usta wy nie kry li, że jej ce lem jest „stwo rze nie
moż li wo ści praw nych po zba wie nia stop nia ofi -
cer skie go i pod ofi cer skie go m.in. Woj cie cha Ja -
ru zel skie go i Cze sła wa Kisz cza ka”. Po przed sta -
wie niu za strze żeń przez Ra dę Le gi sla cyj ną
przy Pre ze sie Ra dy Mi ni strów twór cy z MON
wy co fa li się z imien ne go wska zy wa nia przy -
szłych ofiar.

Ofia�ry
Pro jekt wy mie nia, ko go bę dzie moż na zde gra -

do wać:
– człon ków Woj sko wej Ra dy Oca le nia Na ro -

do we go,
– peł nią cych służ bę w or ga nach bez pie czeń -

stwa pań stwa w ro zu mie niu art. 2 Usta wy
z dnia 18 paź dzier ni ka 2006 r. o ujaw nia niu in -
for ma cji i do ku men tów or ga nów bez pie czeń -
stwa pań stwa z lat 1944–1990 oraz o tre ści tych
do ku men tów (do ty czy to m.in. In for ma cji Woj -
sko wej, Zwia du Wojsk Ochro ny Po gra ni cza,
Woj sko wej Służ by We wnętrz nej oraz Za rzą -
du II Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go).

Do dat ko wo „usta wa de gra da cyj na” wpro wa -
dza nie jed no znacz ny za pis, że oso ba, któ ra ma
być po zba wio na stop nia ofi cer skie go al bo pod -
ofi cer skie go, przy czy ni ła się do „utrzy my wa nia
lub pod trzy my wa nia re żi mu ko mu ni stycz ne go”.

Ka�ci
Po sta no wie nia o po zba wie niu stop nia bę dą

wy da wa ne przez:
– Pre zy den ta RP w od nie sie niu do ge ne ra łów

i ad mi ra łów,
– Mi ni stra Obro ny Na ro do wej w od nie sie niu

do po zo sta łych ofi ce rów i pod ofi ce rów.
Po stę po wa nia de gra da cyj ne ma ją być wsz czy -

na ne z urzę du al bo na wnio sek pod mio tów
wska za nych w usta wie – na przy kład ar chi wa
pań stwo we (IPN) oraz or ga ni za cje po za rzą do we.

Na�rzę�dzia
Żoł nierz, któ ry ma być po zba wio ny stop nia,

ma pra wo bra nia w po stę po wa niu czyn ne go
udzia łu, w tym przed sta wia nia fak tów i do wo -
dów (a w ra zie je go śmier ci oso by naj bliż sze).
Po co wpro wa dzo no ta ki za pis, trud no zro zu -
mieć, bo wiem z pro jek tu usta wy nie wy ni ka
wprost, aby po sta no wie nie o po zba wie niu stop -
nia woj sko we go mu sia ło za wie rać uza sad nie nie.
Sko ro moż na bę dzie zde gra do wać ko goś bez po -
da nia przy czyn, to pro ces do wo do wy jest tyl ko
atra pą de mo kra tycz nej pro ce du ry.

Od wo ła nie od de cy zji de gra da cyj nej bę dzie
moż na zło żyć w ter mi nie 30 dni do Woj sko we go
Są du Okrę go we go w War sza wie. W przy pad ku
de gra da cji po śmiert nej pra wo od wo ła nia ma ją
oso by naj bliż sze dla zmar łe go.

Eg�ze�ku�cja
Usta wa wej dzie w ży cie 14 dni po opu bli ko wa -

niu. Jed nak za nim się to sta nie, mu si przejść
przez pro ces le gi sla cyj ny w Sej mie, Se na cie oraz
zy skać pod pis pre zy den ta. Kie dy pro jekt tra fi
do Sej mu, nie wia do mo. Czy par la men ta rzy ści
coś w niej zmie nią, te go rów nież nie wie my. Do -
tych cza so wa prak ty ka wska zu je jed nak, że więk -
szość rzą do wa w Par la men cie nie grze bie w pro -
jek tach rzą do wych i spraw nie prze gło so wu je je
w brzmie niu, w ja kim zo sta ły do star czo ne.

Czy pre zy dent za we tu je? 

Pew nie do pre zy den ta An drze ja

Du dy do tar ła już świa do mość,

ja ki pasz tet zgo to wał mu 

An to ni Ma cie re wicz. Za we to wa -

nie usta wy de gra da cyj nej ska zu -

je pre zy den ta na pięt no obroń cy

Kisz cza ka i Ja ru zel skie go. 

Przy kle pa nie jej ozna cza 

zaś ko lej ne ob ni że nie au to ry te tu 

pre zy den ta w Si łach Zbroj nych, 

któ rych na dal for mal nie 

jest zwierzch ni kiem.

Jed no jest pew ne. Ge ne rał Ja ru zel ski na ka r -
tach hi sto rii po zo sta nie na za wsze ge ne ra łem.

AN DRZEJ RO ZE NEK

andrzej.ro ze nek@re dak cja.nie.com.pl

Żoł�nierz�pol�ski�to
oby�wa�tel.�Ale�ta�ki
nie�do koń�ca.

Związ ków za wo do wych jest w Pol -
sce pra wie 8 ty się cy, bo w art. 59 Kon -
sty tu cji na pi sa no, że „za pew nia się
wol ność zrze sza nia się w związ kach
za wo do wych”. Dzię ki te mu uzwiąz -
ko wio nych do rę czy cie li bro ni Nie za -
leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do -
wy Li sto no szy Pocz ty Pol skiej, a straż -
ni ków pocz to wych – Ogól no pol ski
Zwią zek Za wo do wy Straż Pocz to wa.

W fir mie o na zwie To ta li za tor Spor -
to wy S.A. moż na na le żeć do jed ne go
z trzech związ ków: Związ ku Za wo do -
we go Pra cow ni ków TS, Or ga ni za cji
Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” al bo
do Związ ku Za wo do we go Pra cow ni -
ków „FO RUM”. W TVPiS związ ków
zaś jest ty le, że nikt na ża den z nich
nie zwra ca uwa gi. 

Jest jed nak fir ma za trud nia ją ca nie -
mal 100 ty się cy lu da, w któ rej nikt eto -
su związ kow ca nie za zna je.

•••

O żoł nier zach Kon sty tu cja mó wi,
że ma ją bro nić oj czy zny i broń Bóg
na le żeć do par tii po li tycz nej czy
szwen dać się w mun du rze po de mon -
stra cjach. O za ka zie uzwiąz ko wia nia
się pol skiej sol da te ski usta wa za sad ni -
cza mil czy. 

W prze ci wień stwie do ak tu praw ne -
go mi zer niej szej ran gi. Na wet nie
usta wy o po wszech nym obo wiąz ku
obro ny, ale tej o związ kach za wo do -
wych. Tam tej szy art. 48a od bie ra pol -
skim wo ja kom kon sty tu cyj ną wol -
ność. Sta no wiąc, że „Żoł nie rzom za -
wo do wym nie przy słu gu je pra wo
two rze nia i wstę po wa nia do związ -

ków za wo do wych. Obo wiąz kiem
Pań stwa jest za gwa ran to wa nie żoł -
nie rzo wi za wo do we mu go dzi wych
wa run ków służ by i upo sa że nia”.

Usta wa jest sta ra, bo jesz cze z 1991 r.
Przez ko lej ne la ta i rzą dy nikt nie

wpa dał na po mysł, że by żoł nie rzom
za wo do wym umoż li wić two rze nie
związ ków. Na wet wte dy gdy Pol ska
zna la zła się w NA TO. 

Ma ło te go. Nie mal do kład nie w tym
mo men cie Try bu nał Kon sty tu cyj ny
de li be ro wał nad tym, czy aby za kaz
by cia żoł nier skim związ kow cem nie
jest nie zgod ny z Kon sty tu cją. Uznał
on, że za bro nie nie oby wa te lo wi sko -
rzy sta nia z kon sty tu cyj nej wol no ści
jest zgod ne z pra wem. Uza sad nie nia
wy ro ku z 7 mar ca 2000 r. win ni się na -

uczyć na pa mięć wszy scy, któ rzy uwa -
ża ją, że pra wo mo że być ja sne, przej -
rzy ste i do ogar nię cia przez zwy kłe go
czło wie ka. Try bu nał uznał bo wiem, że
żoł nie rzom związ ki się nie na le żą, bo
usta wa na kła da na pań stwo za pew nie -
nie im „go dzi wych wa run ków służ by
i upo sa że nia”.

Przy po mnieć trze ba, że w 2000 r.
przy wła dzy by ło ugru po wa nie, któ re -
go sza rą emi nen cją był związ ko wiec
ca łą gę bą i pod bród kiem z dziur ką,
prze wod ni czą cy NSZZ „So li dar ność”
Ma rian Krza klew ski. I gdy by tyl ko
chciał, to jed nym gło so wa niem wy wa -
lił by za kaz związ ków w woj sku z usta -
wy. Nie chciał.

SLD też nie chciał, tak jak i PiS de -
ka dę te mu. Tusk ja koś rów nież na to
nie wpadł.

•••

W re sor tach mun du ro wych pre ce -
den sy związ ko we są od lat. Dzia ła
NSZZ Po li cjan tów, hu la zwią zek stra -
ża ków „Flo rian”, NSZZ Funk cjo na -
riu szy Stra ży Gra nicz nej. I na wet kla -
wi sze ma ją swój NSZZ Funk cjo na riu -
szy i Pra cow ni ków Wię zien nic twa.

Ba, w sa mym MON funk cjo no wa ły
prze cież 4 struk tu ry związ ko we. Był
NSZZ Pra cow ni ków Woj ska, są Zwią -
zek Pra cow ni ków Woj ska „Tar cza”
oraz Zwią zek Za wo do wy „Mi li ta ria”.
I „So li dar ność” też. Związ kow ca mi
w re sor cie obro ny mo gą być wszy scy,
z wy jąt kiem tych, któ rzy no szą mun -
du ry.

Związ ki za wo do we w ar miach NA TO
to nic nad zwy czaj ne go. W zli kwi do wa -

niu usta wo wej prze szko dy nie prze -
szka dza ło też człon ko stwo w NA TO.
Niem cy ma ją zwią zek za wo do wy Bun -
de sweh ry ze sto ją cym na je go cze le puł -
kow ni kiem Bern har dem Gert zem. 

Bel gij scy związ ko wi szwe je co ja kiś
czas też przy po mi na ją o so bie, jak
choć by rok te mu, gdy pod czas ma ni fe -
sta cji kil ku ty się cy żoł nie rzy w Bruk -
se li do szło do ich re gu lar nej na pier da -
lan ki z po li cją. I to ta kiej z uży ciem
ga zu łza wią ce go i ar ma tek wod nych.

Jed nak naj bar dziej zna ny NA TO -
-wski zwią zek za wo do wy żoł nie rzy ma -
ją Duń czy cy. Dwa la ta te mu znu dzi ło
im się pro wa dze nie dzia łań bo jo wych
prze ciw ko Pań stwu Is lam skie mu. Wal -
nę li za tem do pre mie ra Ra smus se -
na ofi cjal ny list z we zwa niem, że by nie
prze dłu żać koń czą cej się wkrót ce służ -
by. Ra smus sen za re ago wał de mo kra -
tycz nie i naj pierw wy co fał z Bli skie go
Wscho du sa mo lo ty, a po tem resz tę nie -
ustra szo nych wo ja ków.

•••

W 2011 r. na cze le MON sta nął To -
masz Sie mo niak. Na po wo ły wał mę -
żów za ufa nia, na two rzył in nych form
kon sul ta cji z żoł nier ski mi do ła mi, ale
na po mysł umoż li wie nia żoł nie rzom
za kła da nia wła snych związ ków nie
wpadł. Bo – jak po wie dział – nikt
do nie go się z ta kim po my słem nie
zgło sił.

A do TV Re pu bli ka wręcz prze ciw -
nie. W stycz niu 2015 r. pi sow skie me -
dium na gło śni ło, wy sła ny do 50 po -
słów, list na pi sa ny przez „gru pę żoł -
nie rzy”.

„Je ste śmy trak to wa ni nie spra wie -
dli wie i z ogrom ną stra tą dla obron no -
ści kra ju. Wła dza wy ko rzy stu je fakt
na sze go pod po rząd ko wa nia oraz to,
że nie ma my związ ków za wo do wych”.

Nie ca ły rok póź niej ad re sat prze jął
wła dzę, a wraz z nią MON. Nie ste ty,
„gru pa” się wię cej nie ode zwa ła.

•••

Mi mo to z re sor tu obro ny do cho dzą
gło sy, że
Ma�cie�re�wicz�chce�się�na woj�sko�we
związ�ki�zgo�dzić. I po�noć�sam�wy�ka�-
zu�je�w tej�kwe�stii� ini�cja�ty�wę.�A to
dla�te�go,�że�wie,�iż�związ�ków�nie�ma
się�co�bać.�

Szcze�gól�nie�po tym,�gdy�Błasz�czak
po�ka�zał,�jak�się�je�pa�cy�fi�ku�je.

Szef MSW miał bo wiem stru pa, bo
gdy PiS przy mie rzał się do ogo ła ca ją -
cej z eme ry tu ry dez u be ki za cji, szef
NSZZ Po li cjan tów okre ślał upo ko rze -
nie fi nan so we swo ich by łych ko le gów
wy ra że niem – „To świń stwo”. I za po -
wia dał po li cyj ne pro te sty w ich obro -
nie. 

Błasz czak po wie dział zaś o ko niecz -
no ści wpro wa dze nia do po li cji kon ku -
ren cyj ne go związ ku za wo do we go. Co
wią za ło by się z utra tą przez NSZZ Po -
li cjan tów po miesz czeń, kse ro ko pia rek
i ta kich tam. 

Efekt enun cja cji Błasz cza ka był na -
tych mia sto wy. Po li cyj ni związ kow cy
w spra wie dez u be ki za cji ko le gów już
się nie wy po wia da li, ale za to kar nie
uczest ni czy li w piel grzym kach.

Wnio ski z tej lek cji wy cią gnął Ma -
cie re wicz i wie le wska zu je, że żoł nie -
rzy uzwiąz ko wi. Udo wod ni tym, że
jest mi ło śni kiem kon sty tu cji, praw
czło wie ka, szcze rym de mo kra tą oraz
sze fem, któ re mu na ser cu le żą pro ble -
my by to we pod wład nych.

TA DE USZ JA SIŃ SKI

W Sej mie znaj du je się też pro jekt usta wy
„dez u be ki za cyj nej” do ty czą cej woj ska (druk
1105). Za kła da on ode bra nie znacz nej czę ści
eme ry tur by łym żoł nie rzom pod le głym pod Za -
rząd II Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go.
Jest to roz wią za nie ana lo gicz ne do te go, któ re
za sto so wa no wo bec by łych po li cjan tów. Sza -
cu je się, że skut ka mi tej usta wy mo że być ob -
ję tych na wet 100 ty się cy eme ry to wa nych żoł -
nie rzy. Pro jekt cze ka na pierw sze czy ta nie.

Me�ce�nas� Piotr� Guj�ski� z kan�ce�la�rii� „Cu�-
stos”,� któ�ra� spe�cja�li�zu�je� się� w spra�wach
mun�du�ro�wych,� pod�jął� się� oce�ny� pro�jek�tu
„usta�wy�de�gra�da�cyj�nej”:

– Z praw ni cze go punk tu wi dze nia ten pro jekt
jest do bry?

– Na wet na po zio mie wy łącz nie tech nicz nym
jest to re gu la cja ab so lut nie wa dli wa. Po pierw sze,
nie ja sne są prze słan ki po zba wie nia stop nia woj -
sko we go. Po dru gie, nie ja sny jest cha rak ter sa -
me go po sta no wie nia, czy to jest de cy zja ad mi ni -
stra cyj na, czy coś in ne go. Po trze cie, nie ja sny jest
cha rak ter roz po zna nia od wo ła nia przez Woj sko -
wy Sąd Okrę go wy. Ja ki mi kry te ria mi ma się ten
sąd kie ro wać, sko ro tych kry te riów w usta wie nie
ma? Czy Woj sko wy Sąd Okrę go wy, któ ry co
do za sa dy jest są dem kar nym, ma się kie ro wać
kry te ria mi kar ni stycz ny mi ta ki mi jak sto pień
wi ny lub cha rak ter na ru szo nych obo wiąz ków?
Mó wiąc ko lo kwial nie, nie wia do mo, jak to
ugryźć.

– Ude rza ją ca w tym pro jek cie jest peł na uzna -
nio wość...

– Ta fa kul ta tyw ność po zba wie nia stop nia, któ ra
do ty czy na wet Woj sko wej Ra dy Oca le nia Na ro do -
we go, zo sta ła, jak po dej rze wam, stwo rzo na dla
jed nej kon kret nej oso by za sia da ją cej we WRON.

– Czy li?
Cho dzi o te ścia jed ne go z eu ro po słów Pra wa

i Spra wie dli wo ści.

– By łe go ko smo nau tę?
To się w spo sób oczy wi sty na su wa. Ta ka by ła

mo ja pierw sza myśl, gdy zo ba czy łem, że czło nek
Woj sko wej Ra dy Oca le nia Na ro do we go „mo że”
być po zba wio ny stop nia, a nie „mu si”.

– W tak zwa nej usta wie dez u be ki za cyj nej
wpro wa dza się po ję cie „służ by na rzecz pań stwa
to ta li tar ne go”, w tym pro jek cie mó wi się
o „utrzy my wa niu lub pod trzy my wa niu re żi mu
ko mu ni stycz ne go”. Czy to ce lo we za mie sza nie?

– Nie wiem, czy to jest ce lo we, czy nie. Po ję cia
te jed nak bar dziej pa su ją do ję zy ka na uki hi sto -
rii, a nie do ję zy ka na uki pra wa. O to, co ozna cza
re żim ko mu ni stycz ny, spie ra ją się hi sto ry cy. Py -
ta nie, czy Pol ska w la tach 1944–1990 by ła ta kim
re żi mem, jest py ta niem wła śnie do hi sto ry ków.

– Jak ten pro jekt ma się do Kon sty tu cji?
– Kon sty tu cja wprost na ten te mat nie sta no wi.

Na to miast gdy by śmy się mie li od wo łać do ta kich
war to ści kon sty tu cyj nych, jak god ność, pra wa
na by te, kwe stia in dy wi du ali za cji od po wie dzial -
no ści, jak rów nież do te go, że co do za sa dy po zba -
wie nie stop nia woj sko we go na stę pu je po wy ro ku
są do wym w związ ku z po peł nie niem prze stęp -
stwa, to tej usta wy w ża den spo sób nie da się po -
go dzić z Kon sty tu cją.

Roz ma wiał AN DRZEJ RO ZE NEK

Ma cie re wicz kopie trupy
Współ�cze�sna�Pol�ska�
przy�po�mi�na Chi�ny�
za cza�sów�Mao.�
Obiek�tem�prze�śla�do�wań�
ma�ją�paść�
nie�ży�ją�cy�ge�ne�ra�ło�wie:�
Kisz�czak�i Ja�ru�zel�ski.

„Solidarność” chce do woja
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