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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W związku z faktem nieudzielenia merytorycznej odpowiedzi na oświadczenie skierowane w dniu
22 grudnia 2011 r. do prezesa Rady Ministrów zwracam się ponownie do prezesa Rady Ministrów w nastę-
pującej kwestii.

Sekretarz stanu w Pana kancelarii, Paweł Graś przez kilkanaście lat mieszkał w Zabierzowie pod Krako-
wem w willi należącej do niemieckiego biznesmena Paula R. i nie płacił za to. Ponadto według ekspertów
mógł dopuścić się przestępstwa polegającego na zatajeniu faktu, że będąc urzędnikiem państwowym, zasiadał
w zarządzie prywatnej spółki A., związanej z niemieckim biznesmenem, i składał podpisy pod dokumentami
spółki. By wybrnąć z problemu, jego żona zeznała, że to ona podrabiała podpisy męża pod dokumentami,
które powstały w czasie, gdy już był urzędnikiem państwowym. Jednak ekspertyzy grafologiczne wykazały,
że dokumenty podpisał sekretarz stanu Paweł Graś, co oznacza, że oboje skłamali i naruszyli prawo, za co
grozi odpowiedzialność karna.

Czy nie uważa Pan Premier, że nastąpił klasyczny konflikt interesów? Jak wiadomo, Paweł Graś jest
rzecznikiem rządu, a jego przynoszące mu przez lata ewidentne korzyści biznesowe relacje z obywatelem
obcego państwa mogą rodzić uzasadnione przypuszczenie, że jego działania jako wysokiego urzędnika pań-
stwowego pozostawały w jakiejś części w związku z faktem współpracy z niemieckim biznesmenem. Czy nie
jest to sytuacja naruszająca zasady przejrzystości oraz standardy etyczne życia publicznego, która ponadto
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa?

Sprawa kładzie się cieniem na całym rządzie. I także dlatego oczekuję rzeczowej i wyczerpującej odpo-
wiedzi, a nie aroganckich w stosunku do marszałka Senatu RP i Senatu luźnych rozważań nie na temat podpi-
sanych przez pana Pawła Grasia. Jego odpowiedź narusza dobre obyczaje i wystawia Panu złe świadectwo
poprzez fakt, że osoba inkryminowana jest sędzią we własnej sprawie, a ponadto pisze nie na temat, tak jakby
miała problemy ze zrozumieniem prostego tekstu.
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