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Rezolucja w sprawie prawnego charakteru działań 
KPN 

Zgodnie z postanowieniami statutu, Konfederacja Polski Niepodległej działa używając 
wyłącznie godziwych środków oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza 
Konstytucją PRL i Paktami Praw Czlowieka i Obywatela. W tym kontekście aktywność KPN 
rozwijana jest na bazie pełnego respektowania zasad konstytucyjnych PRL. Nie stoi to w 
sprzeczności z dążeniem KPN do calkowitej zmiany konstytucji i unormowanego nią ustroju 
panstwowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem i w dotychczasowej konstytucji 
przewidziany. 

W ostatnich latach odbyły się dwa procesy przywódców Konfederacji Polski Niepoldegłej. 
Pierwszy z nich, prowadzony przez 16 miesięcy (czerwiec 1981 - październik 1982) przed Sądem 
Wojewódzkim i Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego - był największym procesem 
politycznym w dziejach PRL; drugi, trwający dwa miesiące (marzec - kwiecień 1986) należał do 
największych. W obu przypadkach prokuratura wysunęła oskarżenie o rzekomo przestępczym 
charakterze KPN, i w obu przypadkach Sądy oddaliły to oskarżenie jako bezpodstawne. Stanowisko 
takie zajęły zarowno Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego, jak Sąd Wojewódzki i Sąd 
Najwyższy - zaś ani Generalny Prokurator, ani Minister Sprawiedliwości nie skorzystali z 
możliwości zlożenia nadzwyczajnej rewizji. 

Daje to wystarczający dowód potwierdzający podnoszone nieprzerwanie przez KPN 
twierdzenie, że jest związkiem działającym zgodnie z prawem i w ramach obowiązującego 
porządku prawnego. Sądy dwu instancji nie dopatrzyły się bowiem w istnieniu, programie i celu 
działania Konfederacji jakiegokolwiek przestępstwa. Natomiast w obu procesach, w których 
występowało łącznie ośmiu członków Konfederacji (w tym Leszek Moczulski dwukrotnie) sądy 
dopatrzyły się indywidualnych przesyępstw popełnionych rzekomo przez te osoby i skazały je albo 
za usiłowanie obalenia siłą ustroju panstwa, albo za tworzenie struktur mających pozostać 
tajemnicą dla władzy. Wyroki te są oczywiście niesłuszne i nieuzasadnione zebranym materiałem 
dowodowym, a we wlaściwym czasie zostaną zaskarżone w drodze rewizji nadzwyczajnej. W tej 
chwili nie ma to znaczenia, bowiem chodzi nam o zwrócenie uwagi, że wyroki skazujące dotyczyły 
indywidualnych rzekomo czynów oskarżonych, a nie konfederacji jako takiej. Podobnie w innych 
procesach czlonkowie KPN, często bez ujawnienia ich przynależności, byli skazywani za ich 
indywidualne czyny, jak np. akcje protestacyjne, udział w manifestacjach, kolportaż prasy i 
wydawnictw, itp. Łącznie chodzi o grupę 8 czołowych przywódców KPN, ok. 50 przywódców 
szczebla regionalnego oraz blisko tysiąc szeregowych działaczy Konfederacji skazanych bądź 
postawionych w stan oskarżenia. Na około 100 tysięcy osób, które na przestrzeni ostatnich siedmiu 
lat przeszły przez szeregi KPN, jest to mniej niż jeden procent. Oskarżanie o czyny popełniane 
indywidualnie nie ma jednak nic wspólnego z postawieniem w stan oskarżenia całego związku. Z 
prawnego punktu widzenia decydujący jest fakt, że mimo dwukrotnego wysunięcia przez 
prokuraturę oskarżenia o przestępczy charakter KPN (art. 276 kodeksu karnego), sąd uznał taki 
zarzut za bezzasadny. 

W związku z powyższym Rada Polityczna KPN stwierdza co następuje: 
1. Sądy: Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Wojewódzki i Najwyższy nie dopatrzyły się 

znamion przestępstwa w istnieniu, programie i celu dzialania Konfederacji Polski Niepodległej; 
2. Konfederacja Polski Niepodległej dążąc do zmiany ustroju panstwowego w Polsce, nigdy 

nie zamierzała ani nie zamierza osiągnąć tego przy użyciu przemocy ani jakichkolwiek innych 
prawem zabronionych gwałtownych środków; 

www.earchiwum.kpn
Materiały są dostępne na licencji CC BY 3.0 PL. 

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści pod warunkiem wskazania autorów praw do tekstu. 

http://earchiwumkpn.pl/index.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/


2/2

3. Cel, istnienie i struktura Konfederacji są jawne i statut KPN zakazuje ich utajnienia. 
Świadczy o tym dobitnie ogłoszenie istnienia Konfederacji i systematyczne informowanie o jej 
istnieniu i działaniach, ogłaszanie dokumentów programowych KPN oraz statutu - normującego jej 
strukturę. Jawność celu, istnienia i struktury Konfederacji jest już, a będzie jeszcze bardziej 
poszerzana, niż wymagają tego obowiązujące przepisy. 

Rada Polityczna Konfederacji Polski Niepodległej
listopad 1986  roku
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