
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
na 41. posiedzeniu Senatu

w dniu 7 paŸdziernika 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Nawi¹zuj¹c do Pana pisma – znak MSP/DA/990/09 z dnia 8 maja 2009 r. – stanowi¹cego odpowiedŸ

na moje oœwiadczenie z³o¿one podczas 30. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie proszê o doprecyzowanie
przekazanych informacji odnoœnie do negatywnych skutków wykorzystania instrumentów zabezpiecza-
j¹cych ryzyko kursowe, stóp procentowych i cen surowców.

W przywo³anym piœmie wskazuje Pan, ¿e na dzieñ 31.12.2008 r. trzydzieœci trzy spó³ki (jednoosobo-
we spó³ki Skarbu Pañstwa, spó³ki z wiêkszoœciowym udzia³em Skarbu Pañstwa, spó³ki z mniejszoœcio-
wym udzia³em Skarbu Pañstwa) ponios³y straty na zawartych transakcjach zabezpieczaj¹cych na
ogóln¹ kwotê 1 mld z³. W efekcie wyst¹pienia strat wed³ug przekazanej informacji opracowane zosta³y
strategie postêpowania w kontekœcie zawartych umów, polegaj¹ce w szczególnoœci na zleceniu audytu
przez rady nadzorcze w zakresie zawartych transakcji, odwo³aniu osoby odpowiedzialnej (osób odpo-
wiedzialnych) za zawarcie transakcji lub wyst¹pieniu do prokuratury z zawiadomieniem o uzasadnio-
nym podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa.

W zwi¹zku z zakoñczeniem roku obrotowego 2008 i udzieleniem absolutorium zarz¹dom spó³ek pro-
szê o przekazanie nastêpuj¹cych informacji.

1. Jaka jest dok³adnie wysokoœæ strat finansowych poniesionych w 2008 r. przez spó³ki Skarbu Pañ-
stwa (jednoosobowe lub z udzia³em Skarbu Pañstwa) z tytu³u wykorzystania instrumentów zabezpie-
czaj¹cych ryzyko kursowe?

2. Jaka jest dok³adnie liczba spó³ek Skarbu Pañstwa, które w 2008 r. ponios³y straty z tytu³u wymie-
nionego w punkcie 1?

3. Ile zlecono audytów w zakresie zawierania transakcji zabezpieczaj¹cych ryzyko kursowe?
4. Czy z powodu poniesionych strat finansowych nie udzielono absolutorium zarz¹dom spó³ek Skar-

bu Pañstwa lub radom nadzorczym? Je¿eli absolutorium nie udzielono, to proszê o wykazanie liczby
osób wraz z podaniem zajmowanych przez nie stanowisk.

5. W ilu przypadkach wyst¹piono do prokuratury z zawiadomieniem o uzasadnionym podejrzeniu
pope³nienia przestêpstwa w zwi¹zku z zawarciem umowy dotycz¹cej zabezpieczenia ryzyk kursowych,
stóp procentowych i cen surowców?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima




