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4 CZERWCA ZMIANA SZEFA MSWIA?
SZEFERNAKER: DZIŚ W RZĄDZIE POTRZEBNI SĄ
LUDZIE DOŚWIADCZENI
Konieczność zmiany w rządzie wynika z tego, że wyborach do PE mandat otrzymało kilku ministrów, w
tym m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński. Spekulacje na temat tego kto zastąpi go w fotelu ministra
spraw wewnętrznych trwają już od dawna. Jedną z osób, która pojawia się na politycznej giełdzie
nazwisk, jest obecny wiceszef resortu Paweł Szefernaker. Pytany wczoraj w RMF FM o to czy obejmie
stanowisko szefa MSWiA odparł, że to duże wyróżnienie i docenienie jego pracy, iż jego nazwisko
pojawiło się wśród potencjalnych typów na tę funkcję. "Myślę, że w polityce ważna jest cierpliwość,
pokora. Potrzebni są dziś w rządzie ludzie doświadczeni, którzy maja doświadczenie polityczne" dodał.
Szefernaker podczas rozmowy w RMF FM powiedział, że w rządzie pojawią się osoby doświadczone,
które "zbierały doświadczenie polityczne i w PiS i wcześniej może w Porozumieniu Centrum". "Także
takie osoby będą" - dodał.
Jak wskazał, w składzie rządu pojawią się też nowi wiceministrowie. "Rekonstrukcja będzie także
obejmowała wiceministrów i tam będzie wiele młodych osób" - oświadczył.
Dopytywany, co znaczy "młodych", Szefernaker odparł: "Myślę, że to pokolenie 30-latków, pokolenie
40-latków. W polityce to jest bardzo młody wiek". "W tej drużynie trzeba połączyć doświadczenie z
młodością i myślę, że to dobry przepis, na to jak rządzić" - stwierdził. Wiceszef MSWiA nie chciał podać
nazwisk nowych ministrów i wiceministrów. Jak podkreślił, o zmianach w rządzie informował będzie
premier Mateusz Morawiecki.
Na giełdzie nazwisk od kilku dni, obok Szefernakera, jako potencjalna kandydatka na
stanowisko szefowej MSWiA, pojawia się też Elżbieta Witek. Była rzeczniczka rządu miałaby wrócić do
pierwszej ministerialnej linii, po tym jak pod koniec 2017 roku została odwołana z funkcji Szefa
Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Wtedy Mateusz Morawiecki podziękował jej za
współpracę, a w KPRM jej stanowisko zajął Marek Suski.
Decyzje już podjęte?
Wszystko na to wskazuje, że decyzja o tym kto zostanie szefem MSWiA została już podjęta i teraz
pozostaje ją już tylko ogłosić. Z pojawiających się nieoﬁcjalnych informacji wynika, że do rekonstrukcji
ma dojść 4 czerwca. Wielu komentatorów podkreśla, że nominacja w resorcie spraw wewnętrznych
będzie pewną emanacją tego jak rozkładają się dziś wpływy w partii rządzącej. Jeśli ministrem
zostanie Witek oznaczałoby to, że pozycja byłej premier Beaty Szydło wciąż jest bardzo silna. Wybór
Szefernakera pokazałby, że mimo wyjazdu do Brukseli Joachim Brudziński wciąż będzie odgrywał
znaczącą rolę w podejmowaniu decyji w kraju. Politycy rządzącej partii, z którymi udało nam się

porozmawiać podkreślali też, że jeśli wygra opcja Szefernakera, będzie to dowód na to, że Brudziński
jest w stanie przekonać prezesa nawet do tak młodego polityka na tak ważnym stanowisku.
Przypomnijmy, że jak wynikało z nieoﬁcjalnych informacji, to właśnie młody wiek Szefernakera miał
być jedną z przeszkód w objęciu przez niego funkcji szefa MSWiA.
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