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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA WSZCZĘCIE ŚLEDZTWA WOBEC DZIAŁAŃ 
NATIONAL GRID NA POŁUDNIU STANU  

  
Byli menadżerowie spółki podejrzani o przyjmowanie łapówek wartych setek 

tysięcy dolarów w zamian za manipulowanie lukratywnymi kontraktami  
  

W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił, iż Departament ds. Usług 
Publicznych (Department of Public Service, DPS) Stanu Nowy Jork wszczął śledztwo 
wobec działań spółki National Grid związanych z dystrybucją gazu na południu stanu, 
po tym, jak kilku byłych pracowników spółki zostało oskarżonych o przyjmowanie 
korzyści materialnych w zamian za kontrakty warte dziesiątki milionów dolarów.  
  
„W Nowym Jorku nie ma miejsca dla pracowników sektora publicznego, którzy łamią 
prawo, by napełnić swe własne kieszenie”, powiedział Gubernator 
Cuomo. „Wszczynamy śledztwo wobec tego skandalicznego postępowania, by w trybie 
natychmiastowym dotrzeć do sedna sprawy i zapewnić, że sprawiedliwości stanie się 
zadość. Podczas śledztwa dokładnie zbadamy sytuację i stwierdzimy, czy to z winy 
spółki zabrakło odpowiednich zabezpieczeń, mogących zapobiec działalności 
przestępczej pracowników. Jeśli teza się potwierdzi, spółka zostanie pociągnięta do 
odpowiedzialności”.  
  
W Brooklynie odtajniono śledztwo przeciwko pięciu byłym pracownikom szczebla 
menadżerskiego National Grid, zatrudnionym w dziale techniczno-eksploatacyjnym 
spółki. Lekceważąc prawo federalne (Travel Act), przyjmowali oni korzyści materialne w 
wysokości setek tysięcy dolarów i przekazywali kontrakty do kilku ówczesnych 
kontrahentów spółki, których siedziby mieściły się na Long Island. Z treści pozwu 
wynika, że w zamian za łapówki płacone oskarżonym, jeden z kontrahentów pozyskał w 
tym czasie kontrakty na prace serwisowo-konserwatorskie o łącznej wartości ponad 
50 mln USD.  
  
„W konsekwencji tej domniemanej działalności przestępczej pracowników 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, Departament wszczął natychmiastowe 
śledztwo, mające ustalić, czy szkody finansowe ponieśli także klienci przedsiębiorstwa. 
Jeśli tak, śledztwo obejmie również ustalenie odszkodowania na rzecz klientów”, 
powiedział prezes zarządu DPS, John B. Howard. „Spółka zeznała, iż kontrakty nie 
obejmowały kluczowej infrastruktury gazowej, więc bezpieczeństwo publiczne nie jest 
zagrożone. Śledztwo prowadzone przez Departament potwierdzi fakty”.  
  



 

 

Śledztwo w sprawie kontraktów zawieranych przez National Grid skupi się również na 
identyfikacji konsekwencji finansowych działalności przestępczej dla podatników, 
zabezpieczeniu zwrotu takich kosztów na ewentualne świadczenia, ustaleniu dlaczego 
działalność nie została zdemaskowana przez tak długi czas, a także nakreśleniu zmian, 
które muszą zostać wprowadzone w National Grid, by podobna sytuacja nie miała już 
nigdy miejsca.  
  
Departament prowadzi już śledztwa wynikające z podobnych wykroczeń pracowników 
sektora publicznego. Na początku 2009 r. prokurator federalny dla okręgu wschodniego 
Nowego Jorku aresztował dziesięciu pracowników i ich przełożonych oraz jednego 
emerytowanego kierownika Con Edison za wypracowanie relacji z kontrahentem, w 
ramach której zawyżone wierzytelności przekładały się na łapówki, których łączna 
wartość wyniosła ponad 1 mln USD w trakcie ponad dziewięcioletniego okresu 
zakończonego w 2009 r. Spółka Con Edison nie była świadoma nielegalnych poczynań 
swoich pracowników. W odpowiedzi na aresztowania, Komisja ds. Usług Publicznych 
(Public Service Commission) wszczęła śledztwo, w wyniku którego zabezpieczyła 
171 mln USD na rzecz klientów Con Edison.  
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