
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

na 69. posiedzeniu Senatu
w dniu 27 stycznia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 18 listopada 2010 r. nr G2/662/849/MN09/10/3518, stanowi¹cego

odpowiedŸ na zg³oszone przeze mnie wczeœniej oœwiadczenie, zwracam siê o ponowne przeanalizowanie
wskazanego w nim problemu.

W przedmiotowej interpelacji wnosi³em o wyjaœnienie, dlaczego w opinii dotycz¹cej sprawozdania z wy-
konania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w czêœci 78 „Obs³uga zad³u¿enia
zagranicznego” i czêœci 79 „Obs³uga d³ugu krajowego”, nr BAS 1166/09, znalaz³ siê zapis, zgodnie z któ-
rym Skarb Pañstwa udzieli³ gwarancji producentom ¿ywnoœci bezglutenowej i ponosi wydatki z tytu³u
niewywi¹zania siê producentów z kredytu, podczas gdy porêczenia udzielono Bankowi Handlowemu SA.

Przypomnê, ¿e chodzi o sp³atê kredytu, jaki polski rz¹d pobra³ od rz¹du w³oskiego w roku 1992 (nr
kredytu: REFEXP/ALD-91/014) z przeznaczeniem na ochronê zdrowia (chodzi miêdzy innymi o ¿y-
wnoœæ bezglutenow¹). Na czêœæ tego kredytu w wysokoœci 4.645.918.000 lirów Rada Ministrów w dro-
dze uchwa³y nr 17/92 z dnia 25 lutego 1992 r. udzieli³a porêczenia sp³aty Bankowi Handlowemu SA
w Warszawie, powierzaj¹c nadzór nad kredytem i porêczeniem ministrowi finansów. Z kredytu tego sko-
rzystaæ mia³ miêdzy innymi w³aœciciel firmy z Czêstochowy, pan Witold P., który zg³aszaj¹c siê do moje-
go biura senatorskiego wskaza³, ¿e w opinii dotycz¹cej sprawozdania z wykonania bud¿etu pañstwa za
rok 2008 w czêœci 78 „Obs³uga zad³u¿enia zagranicznego” i czêœci 79 „Obs³uga d³ugu krajowego” znalaz-
³y siê dane niezgodne ze stanem faktycznym, tj. wy¿ej wskazan¹ uchwa³¹ Rady Ministrów nr 17/92.
Z treœci opinii wynika, ¿e Skarb Pañstwa udzieli³ gwarancji producentom ¿ywnoœci bezglutenowej i po-
nosi wydatki z powodu niewywi¹zania siê producentów z kredytu. Tymczasem porêczenia udzielono
Bankowi Handlowemu SA, nie zaœ bezpoœrednio producentom ¿ywnoœci.

W odpowiedzi poinformowano mnie, ¿e w dokumentach dotycz¹cych wykonania bud¿etu pañstwa za
rok 2008, takich jak:

– sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania bud¿etu pañstwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,
– informacja Najwy¿szej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania w 2008 r. bud¿etu pañstwa

w czêœciach 78 „Obs³uga zad³u¿enia zagranicznego” i 79 „Obs³uga d³ugu krajowego”,
– wyst¹pienie pokontrolne wiceprezesa Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 14 kwietnia 2009 r.,

sygn. KBF-410-10-1/09, P/08/040,
– informacja ministra finansów o porêczeniach i gwarancjach udzielonych w 2008 r. przez Skarb

Pañstwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego ze œrodków Krajowego Funduszu
Porêczeñ Krajowych,

nie wystêpuje zapis niezgodny ze stanem faktycznym. Autor odpowiedzi stwierdzi³ ponadto, ¿e nie
wiadomo, dlaczego we wskazanej w interpelacji opinii znalaz³ siê kwestionowany zapis, i domniemywa,
¿e jest to swobodna interpretacja autora opinii, byæ mo¿e uproszczenie.

Reasumuj¹c, na pytanie dlaczego w tak istotnym dokumencie znalaz³ siê zapis niezgodny z prawd¹,
otrzymujê odpowiedŸ, ¿e w innych dokumentach, o które nie pyta³em, takiego zapisu nie ma, a w dokumen-
cie, o który pytam, zapis taki znalaz³ siê z nieznanych zupe³nie przyczyn. Trudno uznaæ tak¹ odpowiedŸ za
rzeteln¹. Uwa¿am, ¿e zg³aszaj¹cy siê do biura senatorskiego obywatel ma prawo do elementarnego szacun-
ku ze strony organów pañstwa. I w imiê tego prawa proszê o rzeteln¹ odpowiedŸ na zadane pytanie. Mo¿na
spróbowaæ dotrzeæ do autora opinii, a tak¿e sprawdziæ, czy ten b³¹d nie by³ powielany w innych dokumen-
tach (opiniach). Skoro zaœ omawiany zapis nie pojawi³ siê w innych dokumentach, to proszê o wskazanie,
jaki dok³adnie zapis dotycz¹cy przedmiotowych gwarancji znalaz³ siê w tych dokumentach, a tak¿e w jaki
sposób ewentualnie ujêto kwoty gwarancji w bud¿ecie pañstwa na rok 2008.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




