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Interpelacja nr 19129
Interpelacja w sprawie zatrzymania byłego szefa Służby
Kontrwywiadu Wojskowego
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minister obrony narodowej

Szanowny Panie Ministrze,
6 grudnia 2017 r. dokonano zatrzymania Pana gen. Piotra Pytla, byłego Szefa Służby Kontrwywiadu
Wojskowego. Na kilka dni przed zatrzymaniem na portalach społecznościowych można było znaleźć
informację o pewnego rodzaju naruszaniu miru domowego Pana generała poprzez „odwiedziny” i
rozpytywanie członków jego rodziny oraz sąsiadów przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej.
Pan generał został zatrzymany przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej pomimo wcześniejszego
poinformowania Prokuratury o niemożności jego stawiennictwa w Prokuraturze z uwagi na konieczność
wykonania badań lekarskich zaplanowanych zarówno 5, jak i 6 grudnia 2017 r. Zatrzymanie
uniemożliwiło wykonanie tych badań. Sprawy te poruszaliśmy na posiedzeniu zespołu śledczego
Platformy Obywatelskiej ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

W związku z powyższym zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy zdaniem Pana Ministra zatrzymanie Pana gen. Piotra Pytla w tych okolicznościach
było zasadne i czy Pana zdaniem prokurator prowadzący postępowanie nie mógł
przesunąć terminu stawiennictwa na inny dzień, po zakończeniu badań lekarskich?
2. Jaki był cel tak szybkiego zatrzymania przez Żandarmerię Wojskową i doprowadzenie
Pana gen. Piotra Pytla do wykonania czynności w Prokuraturze w tych okolicznościach?
Jakie istotne przyczyny leżały u podstaw tak szybkiego i koniecznego do wykonania
właśnie w tym dniu działania, pomimo informacji o zaplanowanych badaniach?
3. Czy postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu Pana generała wydał samodzielnie
prokurator płk J. Zarosa i czy decyzję tę konsultował z przełożonymi lub czy zostali oni
poinformowani o niej? Prosimy o przedstawienie kopii tego postanowienia.
4. Czy działania Żandarmerii Wojskowej nie były przypadkiem związane z trwającymi
konsultacjami w zakresie planowanej rekonstrukcji rządu premier Beaty Szydło i
koniecznością pokazania opinii publicznej „sukcesu” służb podległych ówczesnemu
ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi w celu utrzymania przez niego
stanowiska?

