
Opole, 12.12.2022 r. 

Szanowny Pan Paweł Borys 

Prezes Zarządu – Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

 

Szanowny Pan Arkadiusz Wiśniewski 

Prezydent Miasta Opola 

 

Rada Nadzorcza Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 

 

LIST OTWARTY 

Szanowni Państwo,  

z ogromnym niepokojem obserwujemy sytuację, w jakiej od dłuższego czasu znajduje się 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.  

Spółka, z którą większość z nas związana jest praktycznie przez całą swoją karierę zawodową. 

Spółka, w którą wkładamy serce, dbając każdego dnia, aby usługi związane z zaopatrzeniem 

w wodę i odprowadzaniem ścieków były świadczone w sposób ciągły i niezawodny. Bo 

podkreślenia wymaga fakt, że praca w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym to 

przede wszystkim misja. Misja i służba mieszkańcom Opola, a nie arena politycznej walki, 

z czym przyszło nam się spotkać. 

Wyjaśniamy, że z konsternacją przyjęliśmy wiadomość o kolejnym powrocie Pana Ireneusza 

Jakiego na stanowisko prezesa zarządu naszej Spółki. W szczególności biorąc pod uwagę 

następujące okoliczności: 

1. Dnia 26.05.2022r. Ireneusz Jaki został zawieszony w pełnieniu funkcji prezesa zarządu. 

Taką uchwałę podjęła rada nadzorcza po tym, jak pracownicy zarzucili prezesowi 

wieloletni mobbing. Listę zarzutów rady nadzorczej zawarto w siedmiu punktach: 

a) trwały konflikt personalny Prezesa Zarządu z pozostałymi członkami Zarządu, który 

uniemożliwia dalszą pracę Zarządu; faktyczny brak współdziałania Prezesa Zarządu 

z członkami Zarządu; 

b) nielojalne działanie prezesa wobec spółki; 

c) uchylanie się od czynności prowadzenia spraw spółki; 

d) niewłaściwa współpraca z Radą Nadzorczą; 

e) brak należytej organizacji pracy zarządu w szczególności w zakresie nadzoru nad 

inwestycją modernizacji oczyszczalni ścieków; 

f) brak wprowadzenia procedur antymobbingowych w spółce, utrudnianie wprowadzenia 

zgodnych z prawem procedur antymobbingowych w sytuacji zgłoszenia Radzie 

Nadzorczej poważnych zarzutów dotyczących mobbingu w spółce; 

g) utrata przez Radę Nadzorczą zaufania do prezesa z uwagi na powody wskazane 

w punktach 1-6. 

 

2. Dnia 26.08.2022r. rada nadzorcza ponownie zawiesiła Ireneusza Jakiego na trzy 

miesiące, rozszerzając poprzednie zarzuty o: 

a) rekomendacje wynikające z „Raportu z postępowania wyjaśniającego 

przeprowadzonego w celu ustalenia czy naruszenia zgłoszone Radzie Nadzorczej spółki 



Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. spełniają znamiona mobbingu lub 

dyskryminacji” z dnia 22 lipca 2022 r., sporządzonego przez radcę prawnego Karolinę 

Kędziorę, adw. Annę Mazurczak oraz adw. Marię Sankowską-Borman, w szczególności 

ze względu na obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi; 

b) brak udzielenia absolutorium za rok 2021; 

c) grożenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej odpowiedzialnością karną; 

d) nieuprawnione wejście w posiadanie „Raportu z postępowania wyjaśniającego 

przeprowadzonego w celu ustalenia czy naruszenia zgłoszone Radzie Nadzorczej spółki 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. spełniają znamiona mobbingu lub 

dyskryminacji” stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. Dnia 14.10.22r., Sąd Okręgowy w Opolu wydał postanowienie o nieważności uchwały 

Rady Nadzorczej spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu w sprawie zawieszenia 

prezesa Ireneusza Jakiego. Dzięki tej decyzji Ireneusz Jaki wrócił do pracy 18 

października. 

4. Dnia 20.10.22r., odbyło się posiedzenie rady nadzorczej, na którym zapadła decyzja 

o ponownym zawieszeniu prezesa do dnia 30 listopada br. 

5. W dniu 7 listopada 2022 roku rada nadzorcza Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu 

Sp. z o.o. podjęła uchwałę o odwołaniu z Zarządu Spółki Członków Zarządu: Pana 

Ireneusza Jakiego - Prezesa Zarządu, Pani Agnieszki Maślak oraz Pana Sebastiana 

Paronia – Wiceprezesów Zarządu. 

6. 1 grudnia br. nastąpiło zabezpieczenie powództwa wobec uchwały odwołującej 

Ireneusza Jakiego z funkcji prezesa zarządu opolskiej spółki Wodociągi i Kanalizacja 

przez Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Opolu. Tym samym Ireneusz Jaki 

mógł wrócić do pracy, co nastąpiło 6 grudnia br. 

Opisane wydarzenia w sposób bezsprzeczny destabilizują sytuację w Spółce, zarówno 

wpływając negatywnie na atmosferę pracy, aż po brak poczucia bezpieczeństwa wśród 

pracowników, jednocześnie budując negatywny wizerunek Spółki.  

Już sama lektura uzasadnienia do pierwszego zawieszenia Ireneusza Jakiego przez radę 

nadzorczą wystarczy, aby zrozumieć jakie skutki niesie ponowne umożliwienie mu powrotu na 

zajmowane wcześniej stanowisko. 

Nie do pomyślenia jest fakt, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za swoje 

zachowania, które są obecnie przedmiotem postępowań organów, takich jak Prokuratura 

Okręgowa w Świdnicy, Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu, Główny Inspektorat Pracy, 

a także niezależnej komisji antymobbingowej powołanej w naszej  spółce przez radę nadzorczą. 

Co najbardziej istotne, to sami pracownicy, zeznając pod groźbą odpowiedzialności karnej, 

oskarżyli Ireneusza Jakiego o zachowania, które mogą zostać uznane za mobbing lub 

molestowanie. 

Odnosimy wrażenie, że sądy, które jak twierdzi Ireneusz Jaki, „są po jego stronie”, regularnie 

i tendencyjnie umożliwiają mu powroty do Spółki, wprowadzając organizacyjny chaos, 

utrudniający, a czasem wręcz uniemożliwiający wykonywanie obowiązków przez 

pracowników Spółki w związku poczuciem permanentnego stanu zagrożenia. Długotrwałe 

utrzymywanie się tego stanu odbija się w sposób drastyczny na zdrowiu pracowników, zarówno 

na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Pracownicy cierpią, m.in. na depresję, inni mają 

nawracające bóle głowy, jeszcze inni problemy z układem krążenia. Wiemy, że kontakty 



z Panem Ireneuszem Jakim kończyły się w skrajnych przypadkach wzywaniem pogotowia 

ratunkowego.  

Najbardziej zatrważające są docierające do nas informacje dotyczące pracowników, u których 

pojawiają się myśli samobójcze z powodu stresu w pracy, a reakcje takie wynikają z, choćby 

potencjalnej, możliwości kontaktu z Ireneuszem Jakim.  

W tym miejscu należy przypomnieć, że 04.12.2019 r., zawarto umowę pomiędzy Funduszem 

Inwestycji Samorządowych PFR (dalej PFR) i Miastem Opole, zgodnie z którą PFR stał się 

mniejszościowym, udziałowcem w naszej Spółce, obejmując 25% udziałów za łączną kwotę 

ok. 100 mln złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na inwestycje w mieście. Umowa zakłada, 

że Spółka ma odkupywać udziały przez 20 lat, a do tego czasu PFR będzie miał swojego 

przedstawiciela w radzie nadzorczej. PFR miał pozostawać udziałowcem pasywnym, który 

nie ma wpływu na zarządzanie spółką. Co najbardziej kuriozalne w opisywanej sprawie, 

w przypadku głosowania rady nadzorczej nad odwołaniem członka zarządu, podjęcie takiej 

uchwały wymaga bezwzględnego głosu „za" przedstawiciela PFR. 

Pomimo zakładanej pierwotnie idei pasywności, ku naszemu zdumieniu, każda próba 

odwołania Ireneusza Jakiego jest blokowana przy wykorzystaniu przywołanego mechanizmu, 

tzw. „złotego głosu”.  

Nasze zdumienie jest tym większe, że członek rady nadzorczej z ramienia PFR, aktualnie jest 

nim Pan Łukasz Sieczka – jako osoba wykonująca zawód prawniczy -  musi zdawać sobie 

sprawę i mieć pełną wiedzę, o sytuacji pracowników w Spółce, za których dobro wziął 

odpowiedzialność zarówno prawną, jak i moralną. Determinacja, z jaką człowiek ten broni 

zachowania stanowiska Ireneusza Jakiego bez podania jakichkolwiek powodów, a wręcz 

w opozycji do faktów, ignorując: listy związków zawodowych, raporty niezależnej kancelarii 

oraz inspekcji pracy (opisujące możliwy mobbing i inne nieprawidłowości) kłóci się z etyką 

prawniczą. 

Przedstawiciel PFR w radzie nadzorczej, Pan Łukasz Sieczka - jak trafnie zauważyły związki 

zawodowe - w swym piśmie z dnia 01 grudnia br., nie potrafi i nie chce zająć jasnego 

stanowiska w sprawie odwołania Zarządu Spółki. Bulwersujące jest przede wszystkim 

stwierdzenie Pana Sieczki podczas posiedzenia rady nadzorczej, że nie miał on czasu na 

zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi mobbingu w Spółce. Uznajemy to za brak 

należytego wykonywania swoich obowiązków i celowe działanie, które uniemożliwia 

radzie nadzorczej skuteczną walkę z mobbingiem, jak i innymi patologiami w Spółce, 

których źródłem jest działalność Ireneusza Jakiego.  

Jako kadra kierownicza uważamy, że aby skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem 

wodociągowo-kanalizacyjnym, zarówno zarząd spółki jak i rada nadzorcza, muszą polegać na 

wiedzy i kompetencjach jej pracowników, bo to właśnie pracownicy wraz z kadrą kierowniczą 

od zawsze dbają o dobrą kondycję spółki, jak i jej dobre imię i wizerunek.  

Niestety, wydarzenia mające miejsce w ostatnich miesiącach wskazują, że w naszej ocenie nie 

jest możliwa dalsza współpraca z Panem Ireneuszem Jakim. Nie chcemy brać 

odpowiedzialności za taki stan rzeczy, jaki panuje obecnie w Spółce. Nie wyobrażamy sobie 

również , aby bierna postawa osób mających realny wpływ na sytuację w Spółce, doprowadziła 

do grożącego jej paraliżu kadrowego. Aktualnie, w związku z powrotem Pana Ireneusza 

Jakiego, któremu  decyzją sądu umożliwiony został powrót do spółki, wielu pracowników 



zostało zmuszonych szukać pomocy u lekarzy specjalistów lub poprosiło o umożliwienie pracy 

zdalnej. Niektóre działy dosłownie opustoszały, a osoby zobligowane do pracy wymuszającej  

bezpośrednie wykonywanie poleceń wydawanych przez prezesa Ireneusza Jakiego 

(pozostających w sprzeczności  ze stanowiskiem  pozostałych członków zarządu), 

spowodowały nagminne przedkładanie zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. 

Reasumując: jesteśmy przekonani, że w przypadku niepodjęcia działań zmierzających do 

skutecznego i trwałego usunięcia ze struktur spółki Ireneusza Jakiego, spotkać się możemy 

z sytuacją zwiększonej ilości długotrwałych zwolnień chorobowych kluczowych pracowników 

oraz kierowników (już teraz zjawisko to dotknęło Biuro Zarządu, Dział Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi, Płac i Spraw Socjalnych, Dział Promocji i Marketingu, Dział Przetargów i Umów, 

St. Ds. OC i Spraw Obronnych, Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

i Stanowisko – Inspektor Ochrony Danych, Główny Księgowy).   

Nie wyobrażamy sobie aby taka sytuacja mogła się długo utrzymać bez dotkliwych skutków 

dla zachowania ciągłości pracy spółki. Z całą stanowczością wskazujemy, że istnieje realne 

zagrożenie masowego wypowiadania stosunku pracy przez kadrę kierowniczą, a biorąc pod 

uwagę, że są to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach,  byłaby to niepowetowana 

strata dla spółki, grożąca  w przyszłości niemożliwością realizacji nawet podstawowych zadań, 

do których przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  jest powołane. 

Wzywamy do bezzwłocznego podjęcia leżących w Państwa kompetencjach działań 

zmierzających do uzdrowienia sytuacji w Spółce, mającej kluczowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Opola i okolic. Przyczyńcie się do ukrócenia krzywd 

spotykających kompetentnych i wartościowych ludzi. Udowodnijcie, że dobrem zasługującym 

na ochronę jest Spółka i jej pracownicy, a nie jednostki tej Spółce szkodzące. Niech nasza 

Spółka przestanie być areną walk politycznych. 

 

Kadra kierownicza Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów 

2. Jarosław Kaczyński Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość 

3. Anna Habzda 

4. Grzegorz Marcjasz  

5. Marcin Bartnicki 

6. Gerard Cebula 

7. Rafał Klimek 

8. Witold Meissner 

9. Łukasz Raida 

10. Łukasz Sieczka 

11. Pracownicy Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 

12. Przedstawiciele Mediów 


