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Szanowny Panie Ministrze,
po objęciu przez Antoniego Macierewicza funkcji Ministra Obrony Narodowej w nocy z 17 na 18
grudnia 2015 r. Bartłomiej Misiewicz, najprawdopodobniej na polecenie ówczesnego ministra, w
obecności funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, wyważając zamki ,wtargnął do Centrum
Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Podczas przeszukania pomieszczeń zatrzymano rzeczy prywatne
Pani mjr Magdaleny E., w tym między innymi prywatny komputer. Sprawy te były poruszane podczas
posiedzenia zespołu śledczego Platformy Obywatelskiej ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
W związku z powyższym zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania lub skierowanie
ich do podmiotu mogącego udzielić informacji:

1. Jakie toczące się postępowanie było podstawą do podjęcia działań przeszukania przez
Bartłomieja Misiewicza wraz z Żandarmerią Wojskową pomieszczeń CEK NATO? Jakie
dokładnie pomieszczenia zostały przeszukane i jakie zabezpieczono przedmioty i
dowody? Proszę o przedstawienie kopii protokołu z wykonanych czynności.
2. Jaką rolę pełnił w tych działaniach Bartłomiej Misiewicz i na czyje polecenie? Proszę o
przedstawienie kopii upoważnienia będącego podstawą działań Bartłomieja Misiewicza.
3. Proszę podać podstawę prawną, na podstawie której podczas przeszukania
zabezpieczono i przejęto prywatne rzeczy Pani mjr Magdaleny E., w tym jej prywatny
komputer?
4. Czy przeprowadzono badanie zawartości dysku twardego zabezpieczonego prywatnego
komputera Pani mjr Magdaleny E.? Jeśli tak, to proszę podać podstawę prawną tych
badań i przekazać kopię postanowienia w tej sprawie?
5. Kiedy zostaną zwrócone rzeczy prywatne Pani mjr Magdaleny E., zatrzymane podczas
przeszukania CKE NATO?
6. Czy rozważane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego (kontrolnego) działań
wejścia i przeszukania pomieszczeń CEK NATO podejmowanych przez funkcjonariuszy
Żandarmerii Wojskowej i ich dowódców? Czy rozważane jest skierowanie do prokuratury
zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez tych funkcjonariuszy lub ich
dowódców w sprawie wtargnięcia i przeszukania pomieszczeń CEK NATO?

