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Komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego

W odpowiedzi na medialne doniesienia, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego potwierdza, że
24 czerwca br. Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła kontrolne postępowanie
sprawdzające wobec gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego, dyrektora Departamentu
Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

Skutkiem wszczęcia postępowania – zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie informacji niejawnych mogącego
trwać do 12 miesięcy – jest czasowe odebranie gen. J. Kraszewskiemu dostępu do informacji niejawnych, a tym
samym uniemożliwienie mu wykonywania w pełnym zakresie obowiązków służbowych.

Jednocześnie informujemy, że wobec gen. J. Kraszewskiego od dłuższego czasu formułowane były przez ministra
obrony narodowej Antoniego Macierewicza nieformalne zarzuty mające podważyć jego wiarygodność.

W odpowiedzi na te zarzuty Prezydent RP Andrzej Duda na początku roku formalnie zwrócił się do ministra obrony
narodowej o przedstawienie stosownych wyjaśnień. Do dziś Prezydent RP nie otrzymał odpowiedzi. W związku z
tym o sprawie poinformowani zostali prezes Rady Ministrów oraz minister koordynator ds. służb specjalnych.

***

Gen. J. Kraszewski jest oficerem o dużym doświadczeniu dowódczym, posiadającym kwalifikacje do obejmowania
wysokich stanowisk w strukturach Sił Zbrojnych RP. Jest m.in. absolwentem Akademii Dowódczo-Sztabowej Armii
USA w Kansas, uczestnikiem misji zagranicznej w Iraku, gdzie pełnił obowiązki szefa pionu operacyjnego
Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe, dowodził także Wojskami Rakietowymi i Artylerią Wojsk Lądowych
oraz Wielonarodową Brygadą w Lublinie. W 2006 r. został zatrudniony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w
Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie był bliskim współpracownikiem ówczesnego szefa Biura ministra
Władysława Stasiaka.

Ponownie został zatrudniony w BBN w 2015 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Obecnie odpowiedzialny jest
m.in. za przygotowywanie analiz w kwestiach dotyczących zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi
RP, merytoryczną ocenę koncepcji przygotowywanych przez Ministerstwo Oborny Narodowej oraz analizę
systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP i związanych z tym decyzji personalnych, dotyczących
również nominacji generalskich. 

Gen. J. Kraszewski wielokrotnie poddawany był stosownym procedurom sprawdzającym w związku z dostępem do
informacji niejawnych. W 2016 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego po raz kolejny wydała gen. J. Kraszewskiemu
poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych krajowych, NATO i UE o
najwyższej klauzuli – „ściśle tajne”  . W 2016 r. na wniosek ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
został awansowany do stopnia generała brygady.

***



Obecnie Prezydent RP nie dysponuje jakimikolwiek informacjami mogącymi podważyć zaufanie do gen. J.
Kraszewskiego. Jednocześnie Prezydent RP oczekuje, że sprawa ta zostanie jak najszybciej wyjaśniona przez
ministra obrony narodowej. 
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