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PŁK ANETTA MACIEJEWSKA WICESZEFEM AGENCJI
WYWIADU
Do kierownictwa Agencji Wywiadu dołączy płk Anetta Maciejewska. Premier Mateusz Morawiecki
powołał ją dziś na stanowisko Zastępcy Szefa AW. Wczoraj, Maciejewska uzyskała pozytywną
rekomendację sejmowej komisji ds. służb specjalnych.
"21 września 2018 roku Premier Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Zastępcy Szefa Agencji
Wywiadu Panią płk Anettę Maciejewską" - czytamy w komunikacie Rzecznika Prasowego Ministra
Koordynatora Służb Specjalnych.
Płk Anetta Maciejewska w 1994 roku rozpoczęła służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, w Zarządzie
Wywiadu UOP. Od 2002 roku jest funkcjonariuszem Agencji Wywiadu.
Jak informuje Stanisław Żaryn, w ramach swojej służby płk Maciejewska brała udział w działaniach
operacyjnych, zajmowała się kontrwywiadem zagranicznym oraz walką z terroryzmem. "Brała udział w
wielu operacjach wywiadowczych, kierowała także realizacją takich operacji" - dodaje rzecznik
ministra koordynatora służb specjalnych. Od 2007 roku pełni w AW funkcje kierownicze, ostatnio była
Dyrektorem Departamentu Operacyjnego.
Płk Anetta Maciejewska została odznaczona: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Join Service Commendation (odznaczenie
przyznawane przez Sekretarza Obrony USA).
Zgodnie z przepisami zastępców Szefa Agencji Wywiadu powołuje i odwołuje na wniosek Szefa Agencji
Wywiadu Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Wczoraj, odnosząc się do zmian w AW, przewodniczący sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marek
Opioła zauważył, że płk Maciejewska jest kolejną kobietą, która wchodzi do ścisłego kierownictwa
służb specjalnych w Polsce. "To wieloletni funkcjonariusz Agencji Wywiadu, który przeszedł wszystkie
szczeble tej instytucji. Była na wielu stanowiskach kierowniczych w AW i jest to awans wewnętrzny w
Agencji" - podkreślił Opioła.
"To bardzo doświadczona oﬁcer, która realizowała wiele operacji i przykład, że wywiad opiera się o
pracę kobiet - w Służbie Wywiadu Wojskowego też mamy na takim stanowisku panią pułkownik" ocenił szef komisji.
Szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk ma obecnie dwoje zastępców. Dominik Duda pełni służbę na
stanowisku zastępcy szefa AW od 2016 roku, od dziś drugim zastepcą jest płk Anetta Maciejewska.
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