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PiS" stworzonej przez PSL
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Były burmistrz Ursynowa Piotr Guział oraz ursynowska radna PiS znaleźli się na liście
"Tłustych kotów PiS" opublikowanej przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Wykaz
obejmuje 357 nazwisk osób powiązanych z PiS, które zasiadają w zarządach lub radach
nadzorczych spółek skarbu państwa. - Kolesiostwo i nepotyzm stało się esencją partii
rządzącej - ocenili politycy PSL.
Piotr Guział to były burmistrz Ursynowa i były działacz lewicy. W latach 2010-2014 jego lokalny
komitet Nasz Ursynów wraz z PiS rządził dzielnicą. Po przegranych wyborach zajął się biznesem. W
wyborach 2018 roku nie dostał się do rady dzielnicy z pierwszego miejsca listy NU, miał
kandydaować na prezydenta stolicy, ale ostatecznie i niespodziewanie poparł Patryka Jakiego.

Guział z kolekcją stanowisk
Jak pisaliśmy w 2019 roku Piotr Guział został powołany do rady nadzorczej państwowej spółki
telekomunikacyjnej Exatel, która zarządza kluczową siecią światłowodów w kraju, został też szefem
Unipetrol Deutschland, handlującej tworzywami sztucznymi niemieckiej filii czeskiego koncernu
petrochemicznego Unipetrol, który należy do Orlenu.
Jak informuje Gazeta Wyborcza we wrześniu 2020 r. Guział trafił do kierownictwa Orlen
Deutschland, spółki zarządzającej siecią stacji benzynowych Orlenu w Niemczech. Niedawno

natomiast, bo w czerwcu dostał kolejną posadę w koncernie, któremu szefuje Daniel Obajtek. Został
członkiem rady nadzorczej spółki Orlen Budonaft.
I ten właśnie fakt wytyka mu dziś PSL, które opublikowało listę 357 osób powiązanych z Prawem i
Sprawiedliwością, które trafiły do rad nadzorczych i zarządów spółek skarbu państwa i ich spółekcórek.
Ooo @PiotrGuzial! Też się załapałeś na kuwetę w Orlenie, Kociaku?!
Guział ma doświadczenie w biznesie prywatnym, doskonale zna również język niemiecki, bo kształcił
się w Niemczech. - Jestem synem dyplomaty, który siedział w Berlinie i w Kolonii. W Kolonii
chodziłem na studia ekonomiczne, dokończyłem je w Warszawie na SGH - tłumaczył dwa lata temu.

Na liście także ursynowska radna
To niejedyna osoba związana z Ursynowem, która pojawia się na liście "Tłustych kotów PiS"
autorstwa ludowców. Drugą jest radna PiS w radzie dzielnicy Katarzyna Polak. Radna od wielu już
lat pracuje w centrali Poczty Polskiej, gdzie była specjalistą ds. zarządzania marką. Od ubiegłego
roku jest zastępcą dyrektora Centrum Szkoleniowej PP S.A. Do maja 2020 roku zasiadała w radzie
nadzorczej PKS Polunus S.A. (państwowej firmy transportowej), a później przeniosła się do rady
nadzorczej PGE Energia Ciepła S.A., w której zasiada do dziś. W pół rok otrzymała za tę pracę ponad
27 tys. złotych.
Na liście "tłustych kotów PiS" nie ma za to innego radnego z Ursynowa - Kamila Orła z lokalnego
stowarzyszenia Projekt Ursynów. Radny jest zastępcą dyrektora Departamentu Analiz Regulacyjnych
i Strategicznych w KGHM Polska Miedź S.A. Trafił tam niedługo po awansie Marcina
Chludzińskiego, szefa Fundacji Republikańskiej na prezesa koncernu KGHM S.A. Orzeł pracował z
Chludzińskim w Fundacji, gdy był tam członkiem zarządu. Szefem Orła jest Radosław Żydok, dawniej
dyrektor również Fundacji Republikanskiej.
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