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Interpelacja nr 0
Interpelacja w sprawie korzystania przez Antoniego
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Szanowny Panie Ministrze,
z informacji medialnych wynika, że pomimo, iż Antoni Macierewicz 9 stycznia 2018 r. zakończył
pełnienie funkcji Ministra Obrony Narodowej, nadal urzęduje w gabinecie ministra mieszczącym się w
budynku przy ul. Klonowej 1 w Warszawie. Jednocześnie, wbrew dotychczasowej praktyce, jako nowy
minister obrony narodowej zdecydował się Pan przenieść miejsce swojego urzędowania do budynku
Ministerstwa Obrony Narodowej w Al. Niepodległości 218 w Warszawie. Ponadto Antoni Macierewicz
nadal korzysta z przywileju transportu limuzynami rządowymi.
Jako zespół śledczy Platformy Obywatelskiej ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa wielokrotnie
zwracaliśmy uwagę na niejasne działania i kontakty Antoniego Macierewicza, dlatego z zaniepokojeniem
prosimy o konkretne odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Antoni Macierewicz w dalszym ciągu zajmuje gabinet ministra obrony narodowej w
budynku przy ul. Klonowej 1 w Warszawie? Jeśli tak, prosimy podać uzasadnienie tej
decyzji.
2.

2. Jeśli Antoni Macierewicz nie zajmuje gabinetu ministra obrony, to z jakich pomieszczeń
korzysta w budynku MON przy ul. Klonowej 1 w Warszawie i co w nich robi?
3. Kto podjął decyzję i na jakiej podstawie prawnej, że poseł Antoni Macierewicz nadal
korzysta z pomieszczeń w budynku przy ul. Klonowej 1 w Warszawie?
4. Kto podjął decyzję i na jakiej podstawie prawnej, że poseł Antoni Macierewicz ma
nieograniczony dostęp do najbardziej strzeżonych miejsc w Warszawie?
5. Czy prawdą jest, że Pana decyzja o odstąpieniu gabinetu ministra posłowi Antoniemu
Macierewiczowi była wynikiem ustępstwa wobec nacisków w tej sprawie?
6. Czy po upływie 30 dni od dymisji Antoniego Macierewicza nadal będzie mu zapewniany
transport rządowy i ochrona Żandarmerii Wojskowej, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie
prawnej?

