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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego 

Szanowni Panowie Ministrowie! 
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie następujących kwestii. 
1. Jak to jest możliwe, że w spółce należącej do Skarbu Państwa tworzy się dodatkowe stanowiska, aby 

zatrudnić swoich zaufanych ludzi? Cztery lata temu w Elektrowni Ostrołęka pracowało ponad 1000 osób, 
obecnie pracuje 600. Załogą zarządzał trzyosobowy zarząd - obecnie utworzono dodatkowo 8 pionów, któ-
rymi zarządzają nowo powołani dyrektorzy. Jak to jest możliwe, by w spółce Skarbu Państwa nowi dyrekto-
rzy otrzymali aż tak wysokie wynagrodzenia (średnio po 17 tys. zł za miesiąc!)?! 

2. Dlaczego nowo powołani dyrektorzy mają podległych tylko po kilku pracowników w swoich pionach, a 
otrzymali do dyspozycji dwa nowe mieszkania, za wynajem których elektrownia płaci 50 tys. zł, po 25 tys. zł 
rocznie za każde z nich?! Zatem w jakim celu i do jakich zadań zostali powołani? 

3. Jak to możliwe, że w spółce Skarbu Państwa, która zwalnia pracowników, nowi dyrektorzy otrzymali 
do swojej dyspozycji samochody służbowe, które elektrownię kosztują 90 tys. zł rocznie (60 tys. zł koszty 
leasingu, a 30 tys. zł koszty paliwa)?! 

4. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego dyrektorzy, pracując na umowę o pracę w spółce Skarbu Państwa - 
elektrowni, pobierają dodatkowo w tym samym czasie co miesiąc wynagrodzenie w kwocie 15 tys. zł za 
świadczenie pracy u drugiego pracodawcy, tj. Elektrowni Ostrołęka C w budowie. 

Prosimy Panów Ministrów o wyjaśnienie generowania tak wysokich kosztów administracyjnych (Elek-
trownia Ostrołęka poniosła roczne koszty w wysokości około 960 tys. zł, z czego 720 tys. zł na wynagrodze-
nia z obu elektrowni, 100 tys. zł na nagrody pieniężne, 90 tys. zł na koszty utrzymania dwóch samochodów 
oraz 50 tys. zł na wynajem dwóch mieszkań), de facto nieuzasadnionego ich zwiększania w obliczu zwolnie-
nia tylu pracowników. Po zapoznaniu się z sytuacją mającą miejsce w elektrowni już chyba nikt nie ma wąt-
pliwości, dlaczego tyle płacimy za energię elektryczną. 
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