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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

Po udostępnieniu opinii publicznej informacji o gigantycznej odprawie wypłaconej pani Marii Wasiak 

zajmującej w Pani gabinecie stanowisko ministra infrastruktury i rozwoju zwróciłem się do Pani Minister 

z apelem, by rozważyła, w kontekście tej sprawy, zdolność do sprawowania tej funkcji w sytuacji, gdy po-

wszechnie znana stała się jej akceptacja dla tak niekorzystnego dla strony publicznej kontraktu. Od ministra 

Rzeczypospolitej oczekujemy bowiem szczególnej dbałości o interes wspólny, nawet kosztem własnego ma-

jątku. Tu zaś było inaczej: w kontrakcie spółka zobowiązała się do wypłacenia olbrzymiej kwoty nawet 

wówczas, gdy menedżer opuści stanowisko z własnej inicjatywy. Brak elegancji tego rozstrzygnięcia powi-

nien być szczególnie oczywisty dla prawnika, jakim jest pani minister. 

Co więcej, nawet z chwilą powołania do rządu pani Maria Wasiak nie skorzystała z możliwości korekty 

treści tego kontraktu w drodze porozumienia stron i zdecydowała, że odprawę odbierze. Co prawda pod naci-

skiem opinii publicznej pani Maria Wasiak zdecydowała się przekazać tę kwotę na cel społeczny, jednakże 

wydała oświadczenie, którego treść wzbudziła mój głęboki niepokój. Z tekstu opublikowanego na stronie 

internetowej resortu wynika, że pani minister nie widzi nic niestosownego w otrzymaniu kolosalnej odprawy 

z państwowej spółki i oddaje ją na cele społeczne wyłącznie pod naciskiem Pani Premier. Co więcej, pani 

minister w tym oświadczeniu sugeruje, iż opinia publiczna nie potrafi docenić jej kwalifikacji menedżerskich, 

a jej zdaniem dobrych menedżerów należy szczególnie wynagradzać. 

Szanowna Pani Premier! 

W związku z tymi okolicznościami staje Pani, moim zdaniem, przed poważnym zadaniem, jakim jest roz-

strzygnięcie, czy bez zmiany szefa resortu infrastruktury i rozwoju regionalnego rząd jest w stanie sprawnie 

działać. Nie proszę o informację o tym, jak Pani Premier zdecyduje – o tym i tak dowie się cała Polska. 

Stanisław Kogut 

 




