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Oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zgodnie z zapisami ustawy – DzU z 1996 r. nr 73, poz. 350 – z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu man-

datu posła i senatora, zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o szczegółowe i obiektywne wyjaśnienie zgła-

szanych przez nas nieprawidłowości. Mamy nadzieję, że Pan Minister Skarbu Państwa jako organ konstytu-

cjonalnie odpowiedzialny za zarządzanie powierzonym majątkiem, mając do dyspozycji poległe służby oraz 
organy wyznaczone do nadzorowania przebiegających procesów w podległych mu strukturach, podejmie 

skuteczne działania, które ukrócą wszelkie nieprawidłowości. 

W dniu 1 lutego 2010 r. zaczęła obowiązywać umowa nr 1/NH/2009 na odbiór 100% UPS (uboczne pro-
dukty spalania) zawarta pomiędzy Energa Elektrownie Ostrołęka a EKO-ZEC z Poznania. Za nieodebrany 

popiół powinni płacić 80% ceny odbieranych ubocznych produktów spalania. We wrześniu, gdy okazało się, 

że odbiór popiołu wynosi mniej niż 50%, zarząd spółki zgodził się na podpisanie skrajnie niekorzystnego dla 
spółki aneksu, w wyniku czego nieodpłatnie udostępniono zbiorniki na popiół będące własnością elektrowni 

oraz bez żadnych podstaw zakwalifikowano ponad 30% popiołu jako pozaklasowy. Dyrektor pionu handlu 

w EEO wyliczył, że 1 t złożonego popiołu na składowisku Łęg kosztuje elektrownię około 70 zł, uwzględnia-

jąc koszty związane z remontami, płacami, inwestycjami, opłatami środowiskowymi itp. Na skutek nieko-
rzystnej umowy oraz podpisanego aneksu EEO szacowane straty, które mogła ponieść ta spółka, wyglądają 

następująco. 

1. Strata w 2010 r. na kwotę 4 milionów 200 tysięcy zł – 70 zł/t mnożąc przez 60 tysięcy t nieodebranego 
popiołu. 

2. W roku 2011 EKO-ZEC nie odebrał od EEO ponad 80 tysięcy t popiołu, który został złożony na skła-

dowisku, na skutek czego spółka poniosła stratę w kwocie ponad 5 milionów 600 tysięcy zł (80 tysięcy t razy 

70 zł/t). Dodatkowo w latach 2010 i 2011 coraz bardziej widoczny stał się proces polegający na zdecydowa-
nym spadku ilości odbieranej mieszaniny popiołowo-żużlowej z terenu składowiska. W latach 2005–2009 

średnioroczny odbiór mieszaniny ze składowiska wynosił około 70–80 tysięcy t rocznie, obecnie jest to nie 

więcej niż 25 tysięcy t. Od listopada 2012 r. nikt nie zgłasza się na składowisko po odbiór mieszaniny. Takiej 
sytuacji w EEO nie było od 1995 r. 

3. Jeszcze gorszy okazał się rok 2012, w którym nie odebrano około 110 tysięcy t suchego popiołu, co 

stanowiło 43% w skali roku. W tym czasie wzrosły koszty remontów, płac, modernizacji. Przyjmując 70 zł/t, 
strata spółki z tego tytułu wynosi ponad 7 milionów 700 tysięcy zł. 

4. Pierwsze półrocze to kolejna strata w wysokości 3,5 miliona zł, którą poniosła EEO, ponieważ znów nie 

odebrano kolejnych 50 tysięcy t po 70 zł/t. 

Strata firmy w okresie od lutego 2010 r. do lipca 2013 r. wynosi ponad 21 milionów zł i nie jest ona spo-
wodowana kiepską sytuacją na rynku UPS czy problemami gospodarczymi regionu. W spółkach energetycz-

nych, dużo większych od EEO, których produkcja energii jest kilkakrotnie większa – elektrownie Opole, 

Rybnik, Dolna Odra – problem zagospodarowania odpadów paleniskowych nie występuje. Dlaczego tak się 
dzieje? Otóż w tych firmach zarządy dbają przede wszystkim o interes spółki, w zamian otrzymując odpo-

wiednie wynagrodzenie. Niestety w EEO zarząd swoimi decyzjami i niekompetencją skazuje swoją spółkę na 

wielkie straty. 
W innych podmiotach od wielu lat organizowane są otwarte przetargi na odbiór UPS dla wszystkich chęt-

nych, gdy w EEO odbiorca z Poznania posiada wyłączność na odbiór, 100%, a wszyscy zainteresowani od-

biorcy odsyłani są z kwitkiem, gdy nie domówią się z EKO-ZEC. W archiwum spółki znajdują się dokumen-

ty, z których wynika, że w latach ubiegłych składane były przez inne podmioty oferty na odbiór 100% UPS 
po zdecydowanie wyższych cenach, także na odbiór 100% popiołu pozaklasowego. Mimo to zarząd EEO bez 

merytorycznego uzasadnienia od kilku lat odrzuca te propozycje. 



Potwierdzeniem fatalnie prowadzonej polityki przez zarząd EEO w kwestii gospodarki UPS jest podpisa-

nie umowy w dniu 18 października 2013 r. na wywóz 92 tysięcy Mg mieszaniny popiołowo-żużlowej ze 
składowiska Łęg na teren jednej ze żwirowni w okolicach Ostrołęki. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że 

przez podpisanie bardzo złej umowy z EKO-ZEC Poznań zarząd EEO spowodował, że obecnie spółka, chcąc 

bezpiecznie eksploatować składowisko, zmuszona jest do całkowicie zbędnego wydatkowania kolejnych 

milionów złotych, aby opróżnić część składowiska. 
Informujemy Pana Ministra, że w kancelarii spółki znajdują się bardzo korzystne oferty złożone przez in-

ne podmioty, między innymi z Warszawy, które za wywiezienie 200 tysięcy t mieszaniny popiołowo-

żużlowej oferują zapłatę w wysokości 1 miliona zł, gdy tymczasem EEO zapłaci prawie 2 miliony zł za wy-
wóz mniej niż 100 tysięcy t. Jeżeli jest to przykład dobrego gospodarowania, to gratulujemy doboru kadry 

zarządzającej spółkami Skarbu Państwa. 

Mamy wielką nadzieję, że Minister Skarbu Państwa, mając w swoich kompetencjach nadzór nad wywią-

zywaniem się z powierzonych obowiązków oraz zasad dobrego gospodarowania powierzonym majątkiem, 
położy kres łamaniu prawa przez zarząd EEO i nie dopuści do marnotrawienia społecznych pieniędzy. Jeste-

śmy przekonany, że za tego typu działanie osoby odpowiedzialne poniosą zasłużone konsekwencje, nie tylko 

służbowe, ale również karne. Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień. 
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