Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,
Ryszarda Bendera, Czes³awa Ryszkê, Jana Dobrzyñskiego,
Wies³awa Dobkowskiego, Lucjana Cichosza,
Wojciecha Skurkiewicza, Zdzis³awa Pupê, Waldemara Kraskê,
Kazimierza Jaworskiego, Macieja Klimê, Piotra Kaletê,
Witolda Idczaka i Tadeusza Gruszkê
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w dniu 7 lipca 2011 r.
Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach w mediach by³o wiele dyskusji zwi¹zanych ze zorganizowan¹ w Parlamencie Europejskim konferencj¹ na temat energii odnawialnej z udzia³em miêdzy innymi dyrektora Radia Maryja,
ojca Tadeusza Rydzyka.
W toku tej konferencji ujawniony zosta³ dokument, notatka s³u¿bowa z dnia 7 grudnia 2007 r. sporz¹dzona przez trzech wysokich urzêdników Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej, pe³ni¹cych funkcje zastêpcy prezesa zarz¹du, kierownika zespo³u geologii i górnictwa oraz dyrektora Departamentu Ochrony Powierzchni Ziemi, Geologii i Górnictwa. Z treœci tej notatki wynika, i¿
w dniu 5 grudnia 2007 r. w Ministerstwie Œrodowiska odby³a siê narada zwo³ana przez sekretarza stanu
w tym resorcie, który mia³ wywieraæ nacisk na wy¿ej wymienionych funkcjonariuszy NFOŒiGW w celu
zablokowania umowy zawartej pomiêdzy NFOŒiGW a Fundacj¹ Lux Veritatis, poniewa¿ by³oby to korzystne z punktu widzenia interesu publicznego.
W zwi¹zku z powy¿szymi informacjami pragniemy zapytaæ Pana Ministra, czy taka narada rzeczywiœcie mia³a miejsce. Czy minister œrodowiska lub jego zastêpca podejmowali jakieœ interwencje w sprawie pozbawienia Fundacji Lux Veritatis dotacji z Unii Europejskiej? Czy wywierali jakiœ wp³yw w tej
sprawie na w³adze NFOŒiGW? Czy istniej¹ podstawy prawne do wywierania takiego wp³ywu na samodzieln¹ osobê prawn¹, jak¹ jest NFOŒiGW? Prosimy te¿ o wyjaœnienie tego, jakie by³y podstawy i przyczyny wycofania przez NFOŒiGW dotacji przyznanej uprzednio fundacji Lux Veritatis? Zastanawia nas
w szczególnoœci to, jakie by³y przyczyny zmiany stanowiska rz¹du w tej kwestii i pozbawienia fundacji
dotacji przyznanej na realizacjê inwestycji geotermalnych.
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