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Szef MSWiA był gościem programu „Jeden na jeden”

fot. Stefan Maszewski/REPORTER

-Paweł Wojtunik przestał być szefem CBA, stracił w związku z tym prawo do ochrony BOR. Nie złożył
też  wniosku  o  dalszą  ochronę.  Jeśli  były  szef  CBA złoży  taki  wniosek,  zostanie  on  oczywiście
rozpatrzony – powiedział Minister Mariusz Błaszczak podczas rozmowy z redaktorem Bogdanem
Rymanowskim w TVN 24.

Szef MSWiA był gościem programu „Jeden na jeden”. Podczas rozmowy minister odniósł się do
bieżących wydarzeń politycznych. Skomentował m.in. kwestie dotyczące powołania nowych sędziów
Trybunału Konstytucyjnego.

W dalszej części programu Szef MSWiA podkreślił, że Paweł Wojtunik po odejściu ze stanowiska
szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie złożył wniosku o dalszą ochronę Biura Ochrony Rządu

-Każdy kto czuje się zagrożony i pełnił taką funkcję może taki wniosek złożyć – powiedział minister
Mariusz Błaszczak.

Minister  odniósł  się  także do kwestii  przyjmowania  przez  Polskę uchodźców.  Minister  Mariusz
Błaszczak przypomniał, że decyzja o ich przyjęciu była zaakceptowana przez poprzedni rząd

–  Wówczas  doszło  do  rozdziału  160  tysięcy  uchodźców,  a  Komisja  Europejska  zostawiła  sobie
rezerwę  w  liczbie  54  tysięcy.  Ta  decyzja  zapadła  we  wrześniu.  My  będziemy  się  kierować
bezpieczeństwem Polski i Polaków. Nie ma żadnego automatyzmu. Pamiętajmy jednak o tym, że są to
zobowiązania poprzedniego rządu. Gdyby poprzedni rząd zagłosował przeciwko – tak jak Słowacy czy
Węgrzy – to mielibyśmy inną sytuację prawną – podkreślił szef MSWiA.

Minister  Mariusz  Błaszczak  skomentował  także  informacje  podawane  przez  „Dziennik  Gazetę
Prawną” na temat projektu nowej ustawy o służbie cywilnej. Szef MSWiA podkreślił, że rząd nie
składał takiego projektu

– Jeśli posłowie złożą taki projekt to zostanie on oczywiście oceniony – powiedział Minister Mariusz
Błaszczak. 
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