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Zwróciłem się z prośbą do Tomasza Siemoniaka, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony 

Narodowej „o rozważną analizę społecznego odbioru w środowiskach mundurowych w całym kraju 

dokumentów opublikowanych w Dzienniku Urzędowym MON w roku ubiegłym, a zwłaszcza Decyzji nr 

392/MON z dnia 30 września 2014 r. wprowadzającej w życie Ceremoniał Wojskowy, w tym zapisy w 

Rozdziale V dotyczące organizacji pogrzebów z asystą honorową oraz Decyzji nr 389/MON z dnia 24 

września 2014r. w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach 

komunalnych m. st. Warszawy”.  

Oto dalsza część mojego listu: „W/w decyzje, jak i administracyjne konsekwencje ich wprowadzenia 

(tzw. sprawa koszalińska – odwołanie dowódcy garnizonu) wywołała w środowiskach byłych żołnierzy 

zawodowych, ich bliskich oraz znajomych, a także żołnierzy aktualnie pełniących stałą służbę wojskową, 

negatywne nastroje. 

Wyraz głębokiego zaniepokojenia treścią w/w dokumentów wyrażono między innymi w liście z dnia 20 

listopada 2014r. skierowanym do Pana Premiera. Brak stanowiska Ministra Obrony Narodowej w sprawie 

kwestii podniesionych przez organizacje mundurowe, przyjęto z wielkim niezadowoleniem. Odpowiedź 

udzielona dopiero w dniu 14 stycznia br. przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, 

zawierająca stanowisko Departamentu a nie Pana Premiera, w sposób wybiórczy odnosząca się do 

przedstawionych problemów, została odebrana jako godząca w powagę stowarzyszeń mundurowych, jak i 

urzędu Ministra Obrony Narodowej (Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP z dnia 20 stycznia 

2015r.) 

Dalsze podobne działania administracyjne mogą w przyszłości, a nawet już przy najbliższych 

wyborach, przekształcić negatywne nastroje w postawy przeciwne takim rozwiązaniom. Warto wspomnieć, 

iż potencjał wyborczy stowarzyszeń mundurowych to około 500 - tysięczny elektorat zasłużonych, 

oddanych Polsce, bardzo dobrze zorganizowanych ludzi, których nie możemy ignorować. 

Jednocześnie, jako wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej pragnę wyrazić swoje 

zaniepokojenie zapisami Decyzji nr 389/MON z dnia 24 września 2014r. przyznającymi Ministrowi Obrony 

Narodowej rolę decydenta przydzielającego miejsca grzebalne na wniosek organów wojskowych, innych 

podmiotów prawnych i osób fizycznych.  

Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę Pana Premiera o udzielnie odpowiedzi na następujące 

pytania: 

1. Czy zawarte w decyzjach z dnia 24 września 2014r. i 30 września 2014r. zapisy są zgodne z 

Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza z art. 7, 32 i 40, a także z zapisami Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w rozumieniu art. 3, 6, 7, i 17 

dotyczących zasad równości wszystkich obywateli wobec prawa, zakazem stosowania 

odpowiedzialności zbiorowej i zakazem nadużywania prawa oraz zakazem karania bez podstawy 

prawnej? 

2. W oparciu, o jakie dokumenty normatywne, poza prawomocnymi wyrokami skazującymi sądów 

powszechnych, dowódcy garnizonów przy rozpatrywaniu wniosków o asystę honorową dla zmarłego 

żołnierza zawodowego, zobowiązywani są do zaciągnięcia opinii w Instytucie Pamięci Narodowej 

(wypowiedź medialna Pana płk Jacka Sońty rzecznika prasowego Ministra Obrony Narodowej)? Czy 

zdaniem Pana Premiera IPN posiada kompetencje sądów powszechnych do wydawania wyroków 

skazujących za życiorysy z czasów PRL?” 
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