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Interpelacja nr 0
Interpelacja w sprawie działań SKW wobec gen. bryg.
Jarosława Kraszewskiego
Pan
Mariusz KAMIŃSKI
Minister Koordynator Służb Specjalnych

Szanowny Panie Ministrze,
Służba Kontrwywiadu Wojskowego w czasie, gdy nadzór nad tą służbą pełnił Antoni Macierewicz
sprawując funkcję ministra obrony narodowej, odebrała gen. bryg. Jarosławowi Kraszewskiemu
certyfikat bezpieczeństwa niezbędny do realizacji jego zadań, jako doradcy prezydenta Andrzeja Dudy.
Od decyzji tej gen. bryg. Jarosław Kraszewski odwołał się zgodnie z obowiązującą procedurą.
Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje, że wszczęcie przez SKW postępowania
kontrolnego sprawdzającego było inspirowane politycznie przez ówczesnego ministra obrony narodowej,
można odnieść wrażenie, że decyzje Antoniego Macierewicza wpływały na prawidłowość i zakres
działań faktycznie podejmowanych przez SKW. Pytania o wpływ Macierewicza na SKW stawiane były
również na posiedzeniach zespołu śledczego PO ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy realizując zadania ministra koordynatora służb specjalnych zlecał Pan
przeprowadzenie kontroli działań podejmowanych przez SKW wobec gen. bryg.
Jarosława Kraszewskiego w czasie, gdy Antoni Macierewicz sprawował nadzór nad
działalnością SKW, 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 przeprowadzana była kontrola i ocena zasadności działań podejmowanych przez
SKW i rzeczywistego wpływu Antoniego Macierewicza na rodzaj i zakres działań
podejmowanych przez tę służbę?
3. Czy rozważa Pan Minister skierowanie wniosku o ukaranie Antoniego Macierewicza za
przekroczenie uprawnień podczas wykonywania funkcji ministra obrony narodowej w
przypadku, gdyby działania kontrolne wykazały, iż próbował on z pobudek politycznych
wpływać na działania podległych mu funkcjonariuszy SKW w sprawie gen. bryg.
Jarosława Kraszewskiego?
4. Czy podjęto decyzję w sprawie odwołania się gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego od
postanowienia o cofnięciu mu certyfikatu poświadczenia bezpieczeństwa? Jeżeli nie, to
na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie i kiedy jest planowany termin jego
zakończenia?

