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Minister Mariusz Błaszczak w RMF FM

fot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER

O audycie  w  Komendzie  Głównej  Policji,  podziale  województwa  mazowieckiego  oraz  spotkaniu
ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej  mówił dziś w RMF FM minister Mariusz
Błaszczak. Szef MSWiA był gościem redaktora Konrada Piaseckiego w „Kontrwywiadzie”.

Minister Mariusz Błaszczak oraz wiceminister Jakub Skiba wzięli we wtorek udział w spotkaniu
ministrów  spraw  wewnętrznych  państw  Grupy  Wyszehradzkiej  (V4)  oraz  Macedonii,  Serbii  i
Słowenii.  Konferencja  odbyła  się  w  Pradze  i  poświęcona  była  przede  wszystkim  kwestiom
migracyjnym.

-  Dzięki  moim staraniom odbudowana  została  solidarność  Grupy  Wyszehradzkiej.  –  powiedział
podczas  rozmowy  w  RMF  FMF  szef  MSWiA.  Minister  przypomniał,  że  na  jego  wniosek  do
przygotowanego projektu wspólnej deklaracji, dołączone zostały dwa sformułowania. Dotyczyły one
sprzeciwu wobec wprowadzenia mechanizmu automatycznej relokacji uchodźców oraz wystąpienia
do państw zachodniej Europy, które są celem migrantów, o rewizję polityki azylowej.

Szef MSWiA mówił także o audycie przeprowadzonym w Komendzie Głównej Policji po publikacjach
dotyczących podsłuchiwania dziennikarzy. Audytorzy ustalili, że w 2014 r. zostały powołane dwie
specgrupy. Stwierdzono również szereg uchybień w ich pracy. 

-  Sprawa jest  w toku,  mogę powiedzieć za komendantem głównym, że w polu zainteresowania
specgrup byli dziennikarze i ich rodziny – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Podczas  rozmowy  poruszono  także  sprawę  podziału  województwa  mazowieckiego.  Minister
powiedział,  że  nie  ma  jeszcze  decyzji  w  tej  sprawie,  a  prawdopodobieństwo  przeprowadzenia
szybkich   wyborów  samorządowych  jest  nikłe.  Podkreślił  jednak,  że  wyłączenie  stolicy  z
województwa  jest  rozwiązaniem  rozsądnym.  Tego  rodzaju  zmiany  zostały  przeprowadzone  w
Portugalii, Czechach i Irlandii.

- Jest wiele możliwości rozwiązania tej sprawy. Jest możliwość wyłączenia Warszawy pod względem
statystycznym. Można wyłączyć Warszawę, nie zmieniając granic administracyjnych – powiedział
minister Mariusz Błaszczak.
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