Warszawa,
Joanna Kluzik-Rostkowska
Bartosz Arłukowicz
Grzegorz Furgo
Artur Gierada
Rafał Grupiński
Bożena Kamińska
Dorota Niedziela
Elżbieta Radziszewska
Leszek Ruszczyk
Dorota Rutkowska
Tomasz Siemoniak
minister obrony narodowej

Interpelacja nr 19220
Interpelacja w sprawie działań Służby Kontrwywiadu
Wojskowego
Pan
Mariusz BŁASZCZAK
Minister Obrony Narodowej

Szanowny Panie Ministrze,
przez ponad dwa lata sprawowania urzędu Ministra Obrony Narodowej przez pana Antoniego
Macierewicza doszło do wielu zmian w działalności Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Niestety zmian
szkodliwych – wynika z materiałów zgromadzonych przez zespół śledczy Platformy Obywatelskiej ds.
zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Przykładem jest podawanie przez SKW 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.
W komunikacie zamieszczonym 25 listopada 2016 r. na swojej oficjalnej stronie internetowej, SKW
poinformowała w punktach 3 i 4:
„3. Jacek Kotas w latach 2001-2007, według dokumentów z urzędów i organów skarbowych, ochrony
porządku publicznego, a także jego osobistego oświadczenia, nie był zatrudniony, nie był prezesem, ani
udziałowcem żadnego podmiotu gospodarczego, w tym spółki Radius.

4. W latach 2006-2007 nie istniały spółki Radius, w których funkcje Prezesa Zarządu sprawowałby Pan
Jacek Kotas. Natomiast funkcje te pełnił w latach 2013-2016, gdy w rządach Platformy Obywatelskiej
Służbą Kontrwywiadu Wojskowego kierowali kolejno: gen. bryd. Janusz Nosek [pisownia oryginalna] i
gen. bryg. Piotr Pytel.”
Z dokumentów zebranych podczas prac zespołu śledczego PO ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa (np.
z założycielskiego aktu notarialnego spółki Era 200 z 20.05.2002 r.) wynika, że wbrew oświadczeniu
SKW, Jacek Kotas był w tym czasie prezesem podmiotu gospodarczego. Sprawdzenie takich informacji
nie należało do trudnych. Dziwi więc fakt, że służba posiadająca tak duże uprawnienia i możliwości, do
tych urzędowych dokumentów nie była w stanie dotrzeć.
Tym samym rodzą się pytania o profesjonalizm SKW działającej pod nadzorem Antoniego Macierewicza
w latach 2006-2007 oraz jej prawdomówność w latach 2015-2017, gdy sprawował on nadzór nad SKW
pełniąc funkcję Ministra Obrony Narodowej.
Biorąc pod uwagę newralgiczne znaczenie działania SKW dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, a
także miejsca naszej armii w NATO, konieczna staje się kontrola wpływu decyzji podejmowanych przez
Antoniego Macierewicza na poziom tego bezpieczeństwa. Chodzi o decyzje w zakresie działalności
SKW i zmiany kadrowe.
W związku z powyższym zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy po objęciu funkcji Ministra Obrony Narodowej zlecił Pan przeprowadzenie kontroli
działań podejmowanych przez SKW w czasie, gdy jej szefem był Antoni Macierewicz?
2. Czy po objęciu funkcji Ministra Obrony Narodowej zlecił 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.?
3. Czy zlecił Pan analizę wpływu działań SKW na poziom bezpieczeństwa narodowego?
4. Czy osłoną kontrwywiadowczą objęto samego ministra Antoniego Macierewicza, by
uniemożliwić ingerencję w podejmowane przez niego i jego podwładnych decyzje, w tym
w szczególności w sprawie kontraktu na zakup śmigłowców wielozadaniowych Caracal,
czy też dotyczących zmian kadrowych w armii lub w samym Ministerstwie Obrony
Narodowej?

