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Interpelacja nr 0
Interpelacja w sprawie badania i monitorowania poprawności
działań Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Pan
Mariusz KAMIŃSKI
Minister Koordynator Służb Specjalnych

Szanowny Panie Ministrze,
przez ponad dwa lata sprawowania urzędu Ministra Obrony Narodowej przez Antoniego Macierewicza
pojawiło się wiele niepokojących sygnałów dotyczących działalności Służby Kontrwywiadu
Wojskowego. Były one przedmiotem obrad zespołu śledczego Platformy Obywatelskiej ds. zagrożeń
bezpieczeństwa państwa.
Jednym z przykładów jest podawanie przez SKW w komunikacie z 25 listopada 2016 r. nieprawdziwej
informacji dotyczącej procesu sprawdzenia pana Jacka Kotasa. Przyczyną jest albo brak profesjonalizmu
tej służby pod nadzorem ministra Antoniego Macierewicza, albo celowe wprowadzanie w błąd. Innym
przykładem jest sprawa pani mjr Magdaleny E., która wskutek działań wewnętrznych w SKW

podejmowanych wobec niej po objęciu przez Antoniego Macierewicza funkcji ministra obrony
narodowej, odeszła z tej służby pomimo wielu sukcesów i bardzo dobrej pracy wykonywanej w zakresie
prowadzenia osłony kontrwywiadowczej.
Biorąc pod uwagę newralgiczne znaczenie działania SKW dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa, a
także miejsca naszej armii w NATO, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy realizując zadania ministra koordynatora służb specjalnych zlecał Pan
przeprowadzenie kontroli działań podejmowanych przez SKW w czasie, gdy Antoni
Macierewicz sprawował nadzór nad jej działalnością, jako minister obrony narodowej od
16 listopada 2015 r. do 9 stycznia 2018 r.? Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie wyników
tej kontroli.
2. Czy powołał Pan zespół ekspercki, który miałby dokonać analizy wpływu działań SKW na
poziom bezpieczeństwa narodowego i współpracy ze strategicznymi partnerami z NATO?
3. Czy przeprowadzał Pan kontrolę działań SKW dotyczących ewentualnej osłony
kontrwywiadowczej ministra Antoniego Macierewicza, by uniemożliwić ingerencję w
podejmowane przez niego i jego podwładnych decyzje, w tym w szczególności
dotyczących zmian kadrowych w armii lub w samym Ministerstwie Obrony Narodowej?

