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Solidarna Polska składa do laski marszałkowskiej wniosek o komisję śledczą ws. 

największej afery korupcyjnej III RP 
 
 
 
 Premier próbuje ukry ć korupcyjną aferę na najwyższych szczytach władzy 

organizując teatr medialny z rekonstrukcją rządu. Solidarna Polska chce, żeby ta 

gigantyczna afera została wyjaśniona. Komisja śledcza pokaże cała prawdę o 

funkcjonowaniu państwa polskiego w czasach rządów Donalda Tuska. 

 

 W dniu dzisiejszym  Klub Parlamentarny SP wystosował pismo do wszystkich klubów 

z wnioskiem o poparcie uchwały o powołaniu sejmowej komisji śledczej ds. spraw zbadania 

korupcji w rządzie premiera Tuska. Pozytywnie na wniosek odpowiedział klub Twój Ruch i 

wniosek w dniu dzisiejszym został złożony z 50.  podpisami. 

 

 Największa afera korupcyjna w historii III RP, jak określił j ą sam szef CBA, dotyczyła 

niemal 100 przetargów na kwotę ponad 60 mld zł, a kwota wręczonych łapówek może 

przekroczyć sumę 1,5 mld zł. Ta sprawa ma wpływ na to, że Polska nie może się 

modernizować. Projekty informatyczne miały zmierzać do zwiększenia konkurencyjności 

naszego kraju, miał ułatwić obywatelom dostęp do administracji. Tak się nie dzieje ze 

względu na korupcję na szczytach władzy. Solidarna Polska jest za uczciwym państwem i nie 

może dopuścić do sytuacji, że skorumpowani urzędnicy bogacą się kosztem obywateli.    

 

 Pytanie, jakie powinien sobie zadać dzisiaj polski parlament brzmi: „ jak mogło dojść 

do korupcji na tak szeroką skalę, w sytuacji,  gdy premier zapewniał, że nad jego rządem jest 

rozciągnięty parasol antykorupcyjny?” Solidarna Polska stoi na stanowisku, że korupcję 

trzeba wypalić u podstaw, jawnie i przejrzyście. Każdy z obywateli powinien być tego 

świadkiem. Komisja śledcza ma tę przewagę nad innymi instytucjami, że jej działania są 



jawnie. Ta komisja śledcza jest najistotniejsza z punktu widzenia tej kadencji Sejmu. Jeśli tę 

aferę zamiecie się pod dywan to najbardziej ucierpi na tym społeczeństwo. 

 

 Działania organów ścigania będą trwały latami, a my potrzebujemy rozwiązania teraz, 

wyciagnięcia wniosków i wprowadzenia mechanizmów naprawczych. Polska ma do wydania 

100 mld euro z budżetu UE. Te środki muszą być rozdysponowane w sposób uczciwy. Jeśli 

państwo nie wypracuje rozwiązań, które wyeliminują możliwości korupcji w resortach, na 

miejsce aresztowanych urzędników przyjdą nowi, którzy nie będą się mieli czego obawiać.  
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